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Initiatieven van de Overheid ter ondersteuning van de kleine
Fortis-beleggers
BEAMA(*) verwelkomt de initiatieven van de Overheid ter ondersteuning van de kleine Fortisbeleggers.

Meer bepaald betreft het de “Fortis-coupon”: de tegemoetkoming aan de

aandeelhouders van Fortis Groep door de oprichting van een fonds waarin de Belgische Staat een
deel van de mogelijke meerwaarde en opbrengsten zal storten, geboekt op haar deelname in BNP
Paribas.

Fondsen kennen een zeer ruime verspreiding bij het brede publiek en vertegenwoordigen nagenoeg
15% van het individueel sparen van de Belgische gezinnen.

Ze zijn door hun risicospreiding,

transparantie en beleggersbescherming een ideaal en goed gereglementeerd instrument in de
portefeuille van de kleine belegger. Hun portefeuillebeheer is gebonden door de wettelijke
verplichting om in het uitsluitend belang van de deelnemers te handelen.

BEAMA wil er graag voor pleiten dat de Overheid ook de kleine beleggers die in Fortis belegden via
aandelenfondsen, gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zal meenemen in de regeling rond
de bovenvermelde “Fortis-coupon”.
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(*) BEAMA 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. Met Asset
Management wordt onder meer bedoeld: de bevordering, het beheer, de distributie en de
administratie verwerking van ICB's, het institutioneel beheer, het beheer voor privé-cliënten en het
beleggingsadvies. In die hoedanigheid vertegenwoordigt de Vereniging haar leden ten opzichte van
de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse of supranationale instellingen.

Het in België gecommercialiseerde vermogen van beleggingsfondsen bedroeg op 30 juni 2008 €
147,36 miljard. Meer dan tweederden van deze fondsenactiva zijn in handen van particuliere
beleggers. De niet vastrentende fondsen (aandelenfondsen, aandelengelinkte fondsen en
gemengde fondsen) vertegenwoordigen het merendeel van de activa.

Pensioenspaarfondsen

hebben een vermogen van € 10,5 miljard.

De Belgische markt van beleggingsfondsen heeft in 2008 sterk te lijden onder de daling van de
beurskoersen van de onderliggende effecten in de fondsenportefeuilles.

De Belgische fondsensector heeft de huidige crisis op het vlak van het financiële en administratief
beheer tot nog toe goed doorstaan.

FEBELFIN
Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden,
namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van
Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische
Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Eind 2007 vertegenwoordigden Febelfin en haar leden
meer dan 235 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan 100.000 jobs en onrechtstreeks nog eens
meer dan 100.000.
De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is
zowel op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de
uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als “shared voice” van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende
partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via
boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening,vertrouwen en transparantie,dynamiek en
proactiviteit..

