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Nieuw voorzitterschap BEAMA
Het Directiecomité van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) heeft zopas in
zijn schoot een nieuwe Voorzitter aangesteld. De keuze is bij algemene consensus uitgegaan
naar Hugo Lasat (Dexia Asset Management). Deze volgt Peter De Proft (Fortis Investments)
op die gedurende ruim vier jaren, eerst in de rol van ondervoorzitter en later als voorzitter, mee
gestalte gaf aan de vernieuwde vereniging. Zijn nooit aflatende aandacht voor de
vertegenwoordiging van alle leden en de communicatieve vaardigheid om een algemene
consensus te verwoorden, hebben zeker bijgedragen tot het imago van de vereniging.
BEAMA heeft bij dezelfde beslissing ook twee Ondervoorzitters aangesteld : het betreft
Arnaud van Doosselaere (voormalig voorzitter van de BVVB-ABGC; Capital & Finance)
en Erwin Schoeters (KBC Asset Management). De termijnen voor voorzitter en
ondervoorzitter hebben telkens een duur van twee jaren.

Nieuwe samenstelling van het Directiecomité BEAMA
Voorzitter:
Lasat Hugo (Dexia Asset Management)
Ondervoorzitters:
Schoeters Erwin (KBC Asset Management)
van Doosselaere Arnaud (Capital & Finance)
Leden van het Directiecomité:
De Proft Peter (Fortis Investments)
Nols Eric (Degroof Institutional Asset Management)
Sonneville Jean (ING Investment Management)
Van den Broeck Dirk (Petercam)
Vanneste Myriam (Dexia Asset Management
Vermeiren Marc (ABN AMRO 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 Federation of Fund and Asset Management (www.efama.org).
De vernieuwde samenstelling van het Directiecomité werd voorafgaandelijk goedgekeurd tijdens
de jaarlijkse Algemene Vergadering van BEAMA op 26 juni 2006. Bij die gelegenheid werd aan
de leden van de Vereniging in avant-première ook het jaarverslag aangeboden (overzicht van de
activiteiten in 2005-2006).

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 Asset Management in België voor Belgische en buitenlandse klanten namen
in 2005 zeer sterk toe. De koerswinsten van de effecten in de beleggingsportefeuilles waren hier
in belangrijke mate voor verantwoordelijk.
Het totale vermogen bedroeg € 451 miljard per einde 2005, tegenover € 362 miljard een jaar
voordien.
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