
Maak kennis met BEAMA



Wellicht werk jij voor één van onze 107 leden en zijn we

dus met z’n allen werkzaam in de Asset Management

sector.

Maar weet jij wat BEAMA precies doet?

We beseffen dat niet alle medewerkers in de sector het

antwoord weten. Sommigen kennen ons via allerhande

comités en werkgroepen of door deelname aan events

en infosessies. Anderen kennen ons als de organisatie

waar je statistieken, netto-inventariswaarden of

persberichten van fondsen kunt consulteren, of nog

anderen kennen ons als de instelling die

sensibiliserings- en informatiecampagnes voor de

sector lanceert.

Dat klopt allemaal.

Want dit is wat we doen: wij vertegenwoordigen jullie.

We zijn de spreekbuis van de Asset Management

sector bij beleidsmakers, toezichthouders, middenveld-

organisaties, media, etc.

Wij proberen ook nieuwe wetgeving te vertalen op maat

van de sector zodat jullie deze op een zo een goed en

efficiënt mogelijke manier kunnen toepassen.

Daarnaast werken we ook aan het imago van de sector

met allerhande informatiecampagnes. Want geef toe,

eigenlijk hebben we best wel een mooi beroep: mensen

kunnen door beleggen hun dromen waarmaken.

Daarnaast informeren en sensibiliseren we zoveel

mogelijk het grote publiek en zetten we allerlei

initiatieven op om zo duurzaam, inclusief en divers

mogelijk te werken.

Wil je meer weten over hoe we als sector onze

maatschappelijke rol opnemen? Check dan zeker ons

jaarverslag of volg ons via onze website, sociale media

of nieuwsbrief.

Kortom: BEAMA wil er zijn voor haar leden en daar hoor

jij bij. In de praktijk doen we dat door jouw mening te

vragen, door jou te informeren en door jou bij te staan bij

vragen.

Op die manier vullen we het concept ‘KYM’ of ‘Know

your members’ concreet in.

Daarom is het belangrijk dat jij weet wie wij zijn.

Deze brochure is een goede eerste stap. Je leest er

onder andere meer over het DNA van BEAMA: wat zijn

onze kerntaken, doelstellingen en prioriteiten? Maar nog

veel belangrijker: wat doet BEAMA voor jou? Zo weet je

waarvoor je bij ons terecht kan en bij wie.

Deze brochure is niet alleen een handig overzicht van

wat we doen, maar ook van de mensen achter en voor

de schermen, die voor tal van domeinen klaarstaan om

jou als lid te helpen en te adviseren. Onze medewerkers

vind je verderop terug met naam en functie.

Maar we willen ook luisteren. Hoe zien jullie de sector

verder evolueren? Inzichten en ervaringen van onze

leden zijn waardevol en kunnen ons helpen om onze

maatschappelijke rol verder vorm te geven.

Wil je ons helpen? Neem dan contact op via

info@beama.be.

We kijken ernaar uit om van je te horen.

Beste lezer,

We zijn de spreekbuis van de 
Asset Management sector



ONZE MISSIE ONZE KERNTAKEN

steeds haar leden vertegenwoordigen alsook hun 

collectieve beroepsbelangen behartigen ten opzichte 

van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse 

of supranationale instellingen

het Belgisch financieel centrum verdedigen en 

promoten

pro-actief optreden bij Belgische overheden en 

autoriteiten en/of bij de betrokken Europese of 

supranationale instellingen

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

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

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

Bij het uitoefenen van haar missie, kan BEAMA

BEAMA IN HET KORT

Het beroep van Asset Management 
vertegenwoordigen en de activiteit van Asset 
Management in België ontwikkelen, alsook 
haar imago en dat van haar leden te 
bevorderen.

ASSET 
MANAGEMENT

Onder Asset Management verstaan 
we onder meer de promotie, het 
portefeuillebeheer, de distributie en de 
administratie van beleggingsfondsen.

Naast collectieve producten verwijst 
de term ook naar mandaten voor 
institutionele en privé cliënten en het 
beleggingsadvies.



FOCUSGEBIEDEN 2021 – 2023

TOEGANG

Het vergemakkelijken van de toegang tot fondsen en 
vermogensbeheeroplossingen, inclusief pensioenplanning.

FISCALE NEUTRALITEIT

Transparantie moet voldoende vertrouwen wekken bij spaarders om (een 
deel van) hun spaargeld over te hevelen naar investeringen. Transparantie 
moet betrekking hebben op alle gebieden van rapportering: kosten (ex ante 
en ex post), rendement, productscores (bv. methodologie voor 
energielabels). Het doel moet zijn dat beleggers informatie krijgen die 
gemakkelijk te begrijpen is.

DUURZAAMHEID
Aangespoord door de groeiende betrokkenheid van het publiek, is de behoefte 
ontstaan om beginselen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur 
(ESG) in te bedden in wereldwijde kapitaalinvesteringen. Vermogensbeheerders 
kanaliseren spaargelden naar duurzame investeringen en spelen zo een 
prominente rol in Europa's inspanningen voor een duurzame planeet. BEAMA zal 
nagaan hoe de efficiëntie en toereikendheid van de processen in deze strategie 
kunnen worden verbeterd voor een duurzame toekomst.

TRANSPARANTIE

De huidige Belgische fiscale behandeling van sparen en beleggen zou op 
verschillende punten kunnen worden aangepast om een echt gelijk speelveld 
te creëren. Spaar- en beleggingsproducten zouden fiscaal zo gelijk mogelijk 
moeten worden behandeld. Uitgangspunt voor een betere financiële fiscale 
behandeling zou de toepassing van een echt gelijk speelveld kunnen zijn 
tussen alle vormen van sparen en beleggen die in België worden 
aangeboden, in overeenstemming met het algemeen belang van de 
samenleving.

FINANCIËLE GELETTERDHEID
Mensen moeten van jongs af aan vertrouwd raken met beleggen, zodat zij ten 
volle kunnen profiteren van de cumulatieve effecten van beleggingen in de loop 
van de tijd, voortbouwend op de verwachte langetermijnrendementen en de 
langetermijneffecten van de inflatie op de koopkracht. Het is belangrijk dat 
BEAMA beleggen promoot als een verstandige manier om de persoonlijke 
financiën te beheren en niet als "op de aandelenmarkt spelen".

ALTERNATIEVE ACTIVAKLASSEN
De beleggers die, gedreven door het lage renteklimaat, hun participatie in 
alternatieve activaklassen opvoeren, zijn voornamelijk institutionele beleggers, 
met name pensioenfondsen, alsook family offices en "gekwalificeerde beleggers". 
Het is onze rol als organisatie om deze zeer specifieke groep beleggers op de 
juiste wijze te begeleiden en te informeren. De uitdaging bestaat er eveneens in 
deze alternatieve activaklassen op zodanige wijze te verpakken dat zij een grote 
groep kleine beleggers aanspreken. Het gaat er om de juiste manier te vinden om 
meer beleggingen te combineren met langere aanhoudperioden om het 
rendement op het oorspronkelijke spaargeld te verbeteren.

Als onderdeel van haar werkzaamheden, zal BEAMA zich tijdens de periode 2021 – 2023 in het bijzonder toeleggen op de volgende kerngebieden



LEDEN
BEAMA is de stem van de Asset Management sector in België, en 
vertegenwoordigt 56 gewone leden en 51 toegetreden leden. 
De ledenlijst kunt u vinden op onze website www.beama.be.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de gewone leden.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor handelingen van intern bestuur die bijdragen tot de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van BEAMA. 

De samenstelling wordt om de drie jaar hernieuwd, evenals de mandaten van de Voorzitter en 
Ondervoorzitter(s).

De Raad van Bestuur vergadert minstens 2 maal per kwartaal. 

Johan Lema 
KBC Asset Management

Voorzitter BEAMA

Voor het dagelijks bestuur doet de Raad van Bestuur een beroep op de Directeur-generaal, die 
onder meer instaat voor de coördinatie van de werkgroepen en comités, alsook de andere 
activiteiten van BEAMA. 

Ter voorbereiding van haar zittingen, alsook in de uitvoering achteraf van haar beslissingen, kan de 
Raad van Bestuur de hulp inroepen van het Bureau. Dit is samengesteld uit de Voorzitter, 
Ondervoorzitters en Directeur-generaal.

Caroline Tubeuf 
Degroof Petercam Asset Management

Ondervoorzitter BEAMA

Koen Van de Maele
Candriam Belgium

Ondervoorzitter BEAMA

Marnix Arickx
BNP Paribas Asset Management Belgium

Bestuurder BEAMA

Katrien Pottie
Amundi Asset Management

Bestuurder BEAMA

Chris Sterckx
KBC Asset Management

Toegevoegd bestuurder BEAMA

Thibaut de Saint Moulin
RBC Investor Services Belgium

Bestuurder BEAMA

Cedric September
Belfius Investment Partners

Bestuurder BEAMA

Gregory Swolfs
Capfi Delen Asset Management

Bestuurder BEAMA

Marc Van de Gucht
Directeur-generaal BEAMA

SAMENSTELLING

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTEUR-GENERAAL

BUREAU

ONZE ORGANISATIE

ORGANEN

https://www.beama.be/


De werkgroepen binnen BEAMA hebben tot doel advies te verlenen en voorstellen uit te werken met betrekking tot alle voor de sector relevante 
materies. Verder bestaan er ook nog een aantal specifieke comités zoals Private Asset Management en Asset Management Notoriety. 

Een overzicht…
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▪ Het voorzitterschap van elke werkgroep wordt 
uitgeoefend door een bestuurder van BEAMA. De 
bestaande werkgroepen worden verdeeld over de 
aanwezige bestuurders rekening houdend met hun 
belangstelling.

▪ Elke voorzitter van een werkgroep wordt 
bijgestaan door de Directeur-generaal van BEAMA 
en/of door een teamlid van BEAMA dat optreedt 
als vaste verslaggever.

▪ De leden van een werkgroep vertegenwoordigen 
hun individuele bedrijf of onderneming in de 
werkgroep.

▪ De werkgroep vergadert met de frequentie die 
nodig wordt geacht om de ontvangen opdracht 
vanwege de Raad van Bestuur BEAMA - vzw uit te 
voeren. Een minimum van 2 maal per jaar wordt 
nagestreefd.

▪ De resultaten van de werkzaamheden worden op 
een regelmatige manier door de Raad van Bestuur 
opgevolgd. Bij die gelegenheid zal de Raad zich 
uitspreken over de gevolgde weg en/of het 
behaalde resultaat, alsook zo gewenst bijkomende 
opdrachten geven. Finale standpunten worden dus 
steeds ingenomen door de Raad van Bestuur van 
BEAMA.

ONZE WERKGROEPEN



4 maart
1958

Oprichting
Belgische Vereniging van 

de Instellingen voor 
Collectieve Belegging

Oprichting
Belgische Vereniging van 
Vermogensbeheerders en 

Beleggingsadviseurs

Herbenaming
Belgische Vereniging 
van Asset Managers 

(“BEAMA”)

Rechtsvorm-
wijziging

BEAMA vzw

Vereffening
Belgische Vereniging van 
Vermogensbeheerders en 
Beleggingsadviseurs en 

opname van de leden binnen 
BEAMA

BEAMA KENT EEN RIJKE GESCHIEDENIS…

12 mei 
1993

25 maart 
2004

13 november 
2014

...EN SPEELT EEN ACTIEVE ROL IN OVERKOEPELENDE BELANGENVERENIGINGEN

Febelfin is de federatie van de Belgische 
financiële sector. Met ongeveer 245 leden 
vertegenwoordigt Febelfin de meerderheid van de 
Belgische financiële sector. Dat zijn niet alleen 
banken, maar ook kredietverstrekkers, vermogens-
beheerders, fondsen, beursvennootschappen, en 
leasemaatschappijen.

BEAMA is een stichtend lid van Febelfin, en maakt 
er deel van uit.

Voor meer info, zie www.febelfin.be

EFAMA, de European Fund and Asset Management 
Association, is de spreekbuis van de Europese 
vermogensbeheersector van 31.000 miljard EUR.

Als beroepsvereniging heeft zij tot taak de belangen van 
haar leden te behartigen en hen bewust te maken van het 
belang van de diensten en oplossingen die zij aanbieden.

BEAMA maakt deel uit van EFAMA.

Voor meer info, zie www.efama.org

Febelfin bestaat uit 5 deelverenigingen

BVK
Beroepsvereniging van het Krediet

BEAMA
Belgische Vereniging van Asset Managers

BVBL
Belgische Vereniging van Beursleden

BVB
Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen

BLV
Belgische Leasingvereniging

https://www.febelfin.be/
https://www.efama.org/


Ons team staat voor u klaar

Volg ons verder op onze website 
www.beama.be of onze Linkedin
pagina voor onder meer

▪ nieuws & evenementen, waaronder onze 
periodieke nieuwsbrief GLANCE

▪ relevante statistieken, zoals de jaarlijkse 
facts & figures

▪ Allerlei ICB informatie, waaronder netto-
inventariswaarden en persberichten

CONTACT

+32 2 507 68 76 +32 2 507 68 72+32 2 507 68 75 +32 2 507 68 77

https://www.beama.be/
https://www.linkedin.com/company/beama-belgian-asset-managers-association
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