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Nieuw Voorzitterschap BEAMA vzw Vernieuwde samenstelling Raad van Bestuur
Contact: Josette Leenders – board@beama.be
Aansluitend op haar Algemene Vergadering van 12 juni 2017 maakt BEAMA vzw
(Belgian Asset Managers Association) haar nieuwe Voorzitter bekend.
De keuze is bij algemene consensus uitgegaan naar Marnix Arickx
(vertegenwoordiger voor BNP Paribas Asset Management Belgium1).
Hij volgt Hugo Lasat (Degroof Petercam Asset Management) op, die deze rol uitstekend
waargenomen heeft in de voorgaande drie jaren. Hugo heeft de bijdrage van het métier van
asset manager tot het economisch gebeuren op treffende wijze in vele debatten en fora
uitgedragen. De noodzaak tot pensioenopbouw en de impuls van het lange termijn-sparen
alsook het behoud van koopkracht zijn belangrijke krachtlijnen in het macro-economische
plaatje van stimulansen voor de economie. Tegelijk biedt collectief portfoliobeheer heel wat
mogelijkheden tot een aangepaste risico-diversificatie voor de spaarder.
Bij de keuze van een nieuwe Voorzitter in hun midden, heeft de Raad van Bestuur van
BEAMA vzw tevens twee Ondervoorzitters naar voor geschoven, zijnde:
Katrin Eyckmans, vertegenwoordiger voor Capfi Delen Asset Management
en Myriam Vanneste, vertegenwoordiger voor Candriam.
De termijnen van de leden van de Raad van Bestuur BEAMA vzw zijn in de vermelde
Algemene Vergadering vernieuwd voor een volgende termijn (juni 2017-juni 2020).

Voornaamste boodschappen
Bij de thema’s die aan bod kwamen tijdens de Algemene Vergadering van BEAMA is de
positieve vaststelling te noteren dat de spaarder de financiële crisis achter zich gelaten heeft.
Uit de globale cijfers van BEAMA van de Belgische ICB-markt blijkt dat het historisch peil van
einde 2006 opnieuw bereikt heeft. Zowel in 2015 als in 2016 groeide het netto-actief gestaag
en gezien de voorzetting van deze trend in 2017 wordt de kaap van 180 Mia EUR tijdens het
eerste semester 2017 bereikt.

1

Naamsverandering per 1 juni 2017. Voorheen BNP Paribas Investment Partners Belgium.
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Naast dit goede nieuws over de activiteit van het collectief portfolio management, viel ook te
noteren dat BEAMA positief aankijkt tegen de werking van het High Level Expert Group
(HLEG) Platform, dat de Minister van Financiën als een vorm van een permanent
discussieplatform met de diverse stakeholders uit de financiële sector opgestart heeft. De
eerste voorstellen die het platform gedurende 2016 heeft opgesteld worden inmiddels op het
terrein omgezet. Voor 2017 is een nieuwe ronde van dergelijk overleg ingezet.
BEAMA heeft in dit forum o.m. gepleit om in een post Brexit omgeving, aandacht te schenken
aan een heldere communicatie over de vereisten die de toezichthouder doorgaans stelt bij
licentieaanvragen van een asset manager. In samenwerking met de FSMA werkt BEAMA aan
een project om onder meer deze toelichting te verbeteren. Dit behoort tot de aspecten die een
rol spelen bij het aantrekken van nieuwe binnenlandse en buitenlandse asset managers. Het
kadert in de inspanning die BEAMA al jaren, samen met andere stakeholders, voert om het
Belgisch financieel centrum aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor beheerders
alsook voor pan-Europese pensioenfondsen (institutionele cliënteel) en/of pan-Europese
distributiemodellen (private cliënteel). De goede kwaliteit van de Belgische regelgeving – die
echter nog onvoldoende bekend is – betekent in de post Brexit context een pluspunt.
BEAMA heeft dit forum eveneens aangewend om een andere krachtlijn te beklemtonen, m.n.
de aanmoediging van het lange termijn-sparen via bijv. de derde pijler pensioenspaarfondsen
of via het individuele sparen. Ook hier zijn voorstellen uitgewerkt. Voorts wenst BEAMA in het
verlengde hiervan nogmaals te wijzen op de noodzaak tot nastreven van een (meer)
coherente fiscaliteit op het vlak van sparen en beleggen. De mogelijk invoering van een
Europese financiële transactietaks zou, volgens de inschatting van BEAMA, een bijzonder
negatieve invloed hebben. Er kleven er aan het technisch design van de bepalingen heel wat
nefaste economische effecten.
§§§
Quote from Marnix Arickx:
Commenting on his appointment, Mr Arickx said “I am honoured to be elected as the new
President of BEAMA. I am committed to leverage on previous successes, especially in this
time of great opportunity and change for our industry. I look forward to working alongside
Myriam Vanneste and Katrin Eyckmans as Vice-Presidents and the other members of the
Board. Together we will continue to work with the legislator, regulator and market shareholders
to further develop Brussels as a financial centre while never forgetting our primary reason for
existence which is helping our clients with their savings and helping financing the economy”.
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Quote van Hugo Lasat:
De voorgaande drie jaren zijn op zijn minst uitdagend geweest. De wijzigende - Europese en
nationale – regelgeving, fiscaliteit en economische omgeving alsook de volatiele financiële
markten hebben hiertoe bijgedragen.
Het was een eer om, samen met de collega’s in de Raad van Bestuur, de belangen van zowel
de individuele spaarder (retail of institutioneel) als van de sector in diverse fora te mogen
dienen. Het lange termijn-sparen van particuliere en institutionele cliënten is een
maatschappelijk verantwoorde activiteit met een positieve invloed op de algemene economie.
Ik wens Marnix alle succes toe met het Voorzitterschap van BEAMA vzw.

§§§
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Op de Algemene Vergadering van 12 juni 2017 stelde BEAMA o.m. de nieuwe editie van het
Jaarverslag 2016-2017 aan zijn leden voor. Nadien werd het tevens online gepubliceerd
(www.beama.be), ter consultatie door de pers, andere stakeholders en het ruimere publiek.
Het jaarverslag biedt in het tweede deel een overzicht van de vele aspecten van regelgeving
die door BEAMA toegelicht en opgevolgd worden in diverse werkgroepen en comités. De
belangrijkste grote werven die concreet in de loop van 2016-2017 hun cruciale
voorbereidingsfase bereikten, handelen over de omzetting in Belgisch recht van de UCITS Vrichtlijn. In het kader van hun onderneming dienen de BEAMA-leden verder bijna gelijktijdig
de impact in te schatten van de invoering van MiFID II en PRIIPs (hier werd de ingangsdatum
intussen opgeschoven tot 3 januari 2018). Deze golf aan regelgeving is het pakket van
maatregelen die in de nasleep van de financiële crisis op Europees niveau besloten werden,
en die nu haar eindfase kent (nationale implementatie door de sector).
Het jaarverslag biedt in het eerste deel aan de hand van originele statistieken en grafieken
een gestoffeerd beeld van de “asset management” sector in België. Traditioneel groepeert
BEAMA de activiteiten van zijn leden volgens onderstaande assen:
-

Het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB’s;
Het institutioneel beheer;
Het beheer voor privécliënten;
Het beleggingsadvies.

Omvang van de sector

Per einde 2016

In de loop van 2016

Totale activa in asset management

301,15 Mia EUR

+7,2%

Netto actief van de in België verdeelde ICB’s

177,22 Mia EUR

+2,6%

Netto-actief van de ICB’s naar Belgisch recht

126,88 Mia EUR

-0,3%

Bron: BEAMA-berekeningen op basis van enquêtes.
Klantenbereik - Uitsplitsing totale activa in asset management (per einde 2016)
Institutionele beleggers (o.m. banken,
pensioenfondsen, verzekeraars)
Private banking klanten & particulieren

107,57 Mia EUR

35,7%

134,91 Mia EUR

44,8%

Andere

58,69 Mia EUR

19,5%

Totale activa in asset management

301,15 Mia EUR

100%

Bron: BEAMA-berekeningen op basis van enquêtes.
§§§
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Who is who?

Marnix Arickx is Chief Executive Officer of BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium since 2014.
He is also a Board member of several Luxembourg and Belgian domiciled investment funds, and
Member of the Board of Directors of BEAMA (since 2014).
Marnix started his career in 1990 as an Investment Strategist within the Asset Management
Department of the Generale Bank, he subsequently held various positions as Fund Manager,
Institutional Sales and as Head of Fund Engineering. In that capacity he was responsible for the
maintenance and development of European fund ranges within Fortis Investments and later
BNP Paribas Investment Partners.
Marnix obtained a Master degree in Applied Economics from the University of Leuven and holds also
an MBA in Finance from the University of Chicago, USA.
Marnix is married and has 2 sons.

Katrin Eyckmans is Tax Counsel at Delen Private Bank – Capfi Delen Asset Management, since 2011.
In this capacity, Katrin is responsible for all tax affairs of the group (including tax aspects of M&A, tax
aspects of investment vehicles, international tax, transfer pricing, tax treatment of financial products),
as well as for tax and legal advice to clients on a wide variety of topics (including real estate investments,
investments through companies, structuring of transactions, transfers of business, …).
She is an independent director and Chairman of the Board of Directors of The Good Life Investment
Fund CVBA (since January 2017), and Member of the Board of Directors of BEAMA (since March 2016).
Katrin has over 20 years of experience as a lawyer in an international law firm (Clifford Chance, 20012011) and as an in-house tax counsel (PriceWaterhouseCoopers, corporate tax dept., 1996-2001).
Katrin obtained her degree Master of Law at the University of Leuven (1991-1996) and holds also a
1St Master (Law) of the University of Strasbourg, France (1994-1995).
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Myriam Vanneste is since 2016 Global Head of Product Management at Candriam Investors Group
(ex-Dexia Asset Management) and Executive Director, Member of the Board, of Candriam Belgium.
Before, Myriam held different functions within Candriam (Legal & Administrative Fund Management,
Sales & Distribution. She was for more than a decade the Chairman of the Proxy Voting Committee
(2004-2016). Myriam is still today a Board member of several Belgian domiciled investment funds.
Myriam is a Member of the Board of Directors of BEAMA since 2004. In that capacity, Myriam assumed
previously the role of President of the Board of Directors of BEAMA (June 2011-June 2014) as well as
the role of Vice-President of this Board (June 2014-June 2017). She is further Member of the Board of
Directors of Febelfin (since 2011).
Myriam obtained a Degree in Applied Economics at the Université Catholique de Louvain (Institut
d’Administration et de Gestion (IAG), 1981-1986) and holds also a Certificate of Belgian “Agent de
Change” / Broker Certificate (1992).

Who is BEAMA?
BEAMA stands for “Belgian Asset Managers Association”, a non-profit association.
The aim of “BEAMA VZW” is to represent the ‘Asset Management’ profession, to develop the ‘Asset
Management’ activities in Belgium and to improve the image of this association and its members,
without jeopardizing the autonomy of its members. ‘Asset Management’ covers, among other things,
the promotion, management, distribution and administrative processing of collective investment
instruments as well as the institutional management, the management on behalf of private customers
and investment advice.
The “BEAMA VZW” association is a constituent association of “Febelfin VZW”, the Belgian Financial
Sector Federation. As for its representation at the European level, “BEAMA VZW” is also a member of
EFAMA - the European Fund and Asset Management Association.
Contact: BEAMA vzw, Rue d’Arlon – Aarlenstraat 82, B-1040 Brussels, Belgium.
E-mail & Website: info@beama.be --- www.BEAMA.be .

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

7

Vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur van
BEAMA vzw
Voorzitter
Marnix Arickx
Als vertegenwoordiger van BNP Paribas Asset Management Belgium

Ondervoorzitters
Katrin Eyckmans
Als vertegenwoordiger van Capfi Delen Asset Management
Myriam Vanneste
Als vertegenwoordiger van Candriam

Bestuurders
Hugo Lasat
Als vertegenwoordiger van Degroof Petercam Asset Management
Dirk Mampaey
Als vertegenwoordiger van KBC Asset Management
Greet Ramaut, plaatsvervangend bestuurder (*)
Als vertegenwoordiger van BNP Paribas Asset Management Belgium
Wim Roelant
Als vertegenwoordiger van NN Investment Partners Belgium
Thibaut de Saint Moulin
Als vertegenwoordiger van RBC Investor Services Belgium

Directeur-generaal
Josette Leenders (*)
BEAMA VZW

___
(*) Deelname zonder stemrecht.

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

