BEAMA – Belgian Asset Managers Association
Is het acroniem van de vzw met benaming “Belgische Vereniging van Asset Managers”.
De vereniging “BEAMA VZW” heeft tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de autonomie
van haar leden, het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de
activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn
leden te bevorderen.
Onder ‘Asset Management’ wordt op niet limitatieve wijze verstaan de bevordering, het
beheer, de distributie en de administratieve verwerking van instrumenten voor collectief
beheer, het institutioneel beheer, het beheer voor privé-cliënten en het beleggingsadvies.

De vereniging “BEAMA VZW” is de rechtsopvolger van de feitelijke vereniging BEAMA, met
volgende voorgeschiedenis:


Op 4 maart 1958 werd voor onbepaalde duur een feitelijke vereniging opgericht
onder de naam Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve
Belegging. Op 12 mei 1993 werd voor onbepaalde duur een vzw opgericht onder de
naam vzw Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs.
De vzw Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs is
sinds 16 december 2003 in vereffening.



Op 25 maart 2004 werd de benaming Belgische Vereniging van de Instellingen voor
Collectieve Belegging vervangen door ‘Belgische Vereniging van Asset
Managers’, met het acroniem ‘Belgian Asset Managers Association’, afgekort
‘BEAMA’. De Algemene Vergadering van deze laatste vereniging stemde in de
bijeenkomst van 25 maart 2004 eveneens in met de toetreding tot de Vereniging
van de leden van de vzw Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en
Beleggingsadviseurs in vereffening.



De Algemene Vergadering van BEAMA heeft vervolgens op 19 juni 2014 beslist om
– in het licht van de verdere groei en professionalisering van de organisatie – de
vorm van een vzw aan te nemen. De aangepaste statuten werden er voorgesteld
en goedgekeurd. De formaliteiten ter aanvraag van het vzw-statuut werden
vervolgens afgerond op 13 november 2014.
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Activiteiten
Bij het uitoefenen van bovenvermelde doelstellingen, kan de vereniging:


steeds haar leden vertegenwoordigen alsook hun collectieve beroepsbelangen
behartigen ten opzichte van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse of
supranationale instellingen,



in die hoedanigheid het Belgisch financieel centrum verdedigen en promoten,



in die hoedanigheid pro-actief optreden bij Belgische overheden en autoriteiten en/of bij
de betrokken Europese of supranationale instellingen,



in die hoedanigheid de voorbereidende werkzaamheden opvolgen op Belgisch,
Europees en internationaal niveau van de wetten, verordeningen en besluiten inzake
Asset Management in België, alsmede het bestuderen van de gevolgen van de
toepassing van die wetten, verordeningen en besluiten,



aan haar leden informatie, advies en uitleg verstrekken en opleidingen aanbieden over
alle aangelegenheden die het Asset Management in België aanbelangen; hierbij zal de
vereniging in het bijzonder volgende Business Lines binnen asset management
onderscheiden: de instellingen voor collectieve belegging, de institutionele beleggers, de
privé-cliënten,



de communicatie tussen haar leden onderling en tussen haar leden en alle
belanghebbende partijen binnen en buiten België bevorderen,



opkomen voor de collectieve beroepsbelangen van haar leden en van de Belgische
financiële sector in het algemeen en die verdedigen, onder meer in het kader van
procedures voor om het even welke administratieve overheid of rechtbank,



deelnemen aan debatten en discussiefora die verband houden met de belangen van
haar leden of de voormelde doelstellingen, op professioneel, politiek, maatschappelijk en
educatief vlak.

De vereniging “BEAMA VZW” is stichtend lid van “Febelfin VZW”, de Federatie van de
Belgische financiële sector.
Voor haar Europese vertegenwoordiging maakt “BEAMA VZW” voorts deel uit van
EFAMA - European Fund and Asset Management Association.
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Functie en samenstelling van de Raad van Bestuur van
BEAMA
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen van intern bestuur die bijdragen
tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de Vereniging. Dit met uitzondering
van de exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering.
De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt om de drie jaar hernieuwd. De Voorzitter
en de Ondervoorzitter(s) worden eveneens om de drie jaar uit hun midden gekozen.
De Raad van Bestuur wordt ten opzicht van derden vertegenwoordigd door twee
personen gekozen uit de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Directeur-generaal. In
voorkomend geval kan één van beide personen zich laten vertegenwoordigen door een Lid
van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur vergadert minstens tweemaal per kwartaal. Ter voorbereiding van
deze zittingen, alsook in de uitvoering achteraf van de beslissingen, kan de Raad van
Bestuur de hulp inroepen van het Bureau. Tot de beslissingen van de Raad van Bestuur
behoort bijvoorbeeld ook de vertegenwoordiging van BEAMA VZW in Febelfin VZW.
De Raad van Bestuur kan voor het dagelijks bestuur beroep doen op een Directeurgeneraal. Deze maakt automatisch (zonder stemrecht) deel uit van de Algemene
Vergadering, de Raad van Bestuur en het Bureau. De Directeur–generaal staat ook in voor
de coördinatie van de werkgroepen en comités die de Vereniging opricht, alsook de andere
activiteiten die de Vereniging inricht.
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Samenstelling van de Raad van Bestuur
Voorzitter ♦
Hugo Lasat
Als vertegenwoordiger van Petercam Institutional Asset Management

Ondervoorzitters ♦
Dirk Mampaey
Als vertegenwoordiger van KBC Asset Management
Myriam Vanneste
Als vertegenwoordiger van Candriam Belgium NV (Candriam Investors Group)

Bestuurders
Dirk Coveliers, plaatsvervangend bestuurder
Als vertegenwoordiger van Petercam

♦♦

Marnix Arickx, in opvolging van Olivier Lafont ♦♦
Als vertegenwoordiger van BNP Paribas Investment Partners
Vincent Planche
Als vertegenwoordiger van Degroof Fund Management Company
Wim Roelant
Als vertegenwoordiger van ING IM België
Marc Vermeiren
Als vertegenwoordiger van RBC Investor Services Belgium

Directeur-generaal ♦
Josette Leenders
BEAMA VZW

Brussel, 9 december 2014

♦

Voorzitter, Ondervoorzitters en Directeur-generaal maken tevens deel uit van het Bureau.

♦♦

De benoemingen van Dirk Coveliers (plaatsvervangend bestuurder) alsook van Marnix Arickx (bestuurder, in
opvolging van Olivier Lafont) vereisen nog de bekrachtiging van de Algemene Vergadering BEAMA in haar
eerstvolgende bijeenkomst (voorjaar 2015).

Belgische Vereniging van Asset Managers - vzw
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.beama.be
T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11

