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Nieuw voorzitterschap BEAMA

Aansluitend bij de Algemene Vergadering van 16 juni 2008 maakt de Belgische Vereniging van
Asset Managers (BEAMA) haar nieuwe Voorzitter bekend. De keuze is bij algemene consensus
uitgegaan naar Erwin Schoeters (KBC Asset Management).
Deze volgt Hugo Lasat (Dexia Group) op die tijdens de voorbije twee jaren de Vereniging op
zeer dynamische wijze bestuurd heeft. Als voorbeeld van de accenten die daarbij gelegd werden
kunnen we als eerste he t promoten van beleggingsfondsen naar Belgisch recht in het buitenland
citeren. Ook de adequate toepassing van de nieuwe regelgeving voor vermogensbeheer vroeg
zijn aandacht, vooral de vereiste dat de regelgever onderscheid zou maken naargelang de
schaalgrootte van de betrokken beleggingsondernemingen. Prioritair is ook dat de financiële
wereld kan blijven functioneren in een stabiele fiscale omgeving. Voorts wenstte hij de banden
met de academische wereld nauwer aan te halen, opdat bepaalde opleidingen nog beter zouden
aansluiten bij de behoeften van de financiële sector.
BEAMA heeft bij dezelfde beslissing ook twee Ondervoorzitters aangesteld : het betreft
Alexandre Deveen (ING Investment Management) en Dirk Van den Broeck (Petercam).

Nieuwe samenstelling van het Directiecomité BEAMA
Voorzitter:
Schoeters Erwin (KBC Asset Management)
Ondervoorzitters:
Deveen Alexandre (ING Investment Management)
Van den Broeck Dirk (Petercam)
Leden van het Directiecomité:
Lafont Olivier (Fortis Investments)
Nols Eric (Degroof Fund Management Company)
Vanneste Myriam (Dexia Asset Management)
Vermeiren Marc (RBC Dexia Investor Services Belgium)
Wolfers Alexander (KBC Asset Management)
Leenders Josette is de Secretaris-generaal.
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Doel en activiteiten van BEAMA
De Vereniging heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van het ‘Asset Management’ in
België alsook de verdediging van de beroepsbelangen en de morele belangen van haar leden.
Onder Asset Management wordt in ruime zin verstaan de bevordering, het beheer, de distributie
en de administratieve verwerking van ICB’s, het institutioneel beheer, het beheer voor privécliënten en het beleggingsadvies. In die hoedanigheid vertegenwoordigt zij haar leden ten
opzichte van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse of supranationale instellingen.
BEAMA groepeert sinds 25 maart 2004 de leden van de twee vroegere verenigingen
BVICB-ABOPC en BVVB-ABGC. Meer informatie is beschikbaar op de site www.beama.be.
BEAMA is een constituerende vereniging van Febelfin (www.febelfin.be) en is voorts ook
aangesloten bij de European Fund and Asset Management Association (www.efama.org).
Bij gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van BEAMA werd aan de leden van de
Vereniging, in avant-première, ook het jaarverslag aangeboden (overzicht van de activiteiten in
2007-2008).

Asset Management in België
BEAMA maakt volgende indeling met betrekking tot Asset Management of vermogensbeheer:
- het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB’s;
- het institutioneel beheer;
- het beheer voor privé-cliënten;
- het beleggingsadvies.
De totale activa in vermogensbeheer voor Belgische en buitenlandse klanten in 2007 bleven
nagenoeg gelijk ten opzichte van 2006. Het totale vermogen bedroeg 586 miljard EUR per einde
2007. Het vermogen onder collectief beheer in vergelijking tot het individueel beheer vormt de
grootste groep binnen het asset management.
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Belgische ICB-markt
De totale nettoactiva van de Belgische en buitenlandse ICB’s, publiek verdeeld op de
Belgische markt, zijn in de loop van 2007 gedaald met 2,04 miljard EUR, d.i. 1,2%, en
bedroegen 172,64 miljard EUR op 31 december 2007.
De Belgische markt van ICB’s had in de tweede jaarhelft van 2007 sterk te lijden onder de
slechte beursprestaties van de onderliggende effecten in de fondsenportefeuilles, onder meer als
gevolg van problemen met de subprime hypotheken en de verslechtering van de Amerikaanse
vastgoedsector.
Het marktaandeel van de obligatiefondsen daalde in 2007 met 2,7%. Er waren aanzienlijke
nettoterugbetalingen. De programmawet 2005 en de uitbreiding tot de meerwaardebelasting
vanaf 1 januari 2008 zijn hiervan de oorzaak.
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