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Belgen verhogen beleggingen in gestructureerde 

producten met 200 miljoen Euro  
 

BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten, 

publiceert het marktverslag voor de periode van oktober tot december 2016.  

De door Belgische particuliere beleggers in gestructureerde producten belegde bedragen bedroegen 

eind vorig jaar 33,7 miljard Euro. In vergelijking met de drie voorgaande maanden is dit een stijging 

van 1% of 200 miljoen Euro. Van deze 33,7 miljard Euro werd 13,9 miljard Euro belegd in 

gestructureerde obligaties, 10,7 miljard in unit-linked verzekeringsproducten (de zogenaamde tak23- 

producten) en bijna 9 miljard in gestructureerde fondsen. Het grootste deel van nieuwe beleggingen 

in gestructureerde producten ging naar gestructureerde fondsen en verzekeringsproducten.  

De omzet op gecombineerde primaire en secundaire markten is met 23% gestegen tijdens het laatste 

kwartaal van 2016. Tijdens deze periode hebben de banken 41% meer gestructureerde producten 

uitgegeven in vergelijking met het kwartaal ervoor. De grote meerderheid van nieuw uitgegeven 

producten waren hefboomproducten (470 van 567).  

Alain Flas, BELSIPA-voorzitter, verklaart: “De Belgische markt heeft opnieuw haar 

robuustheid bevestigd. Met name In de huidige sfeer van negatieve rentevoeten 

kijken onze beleggers vol vertrouwen uit naar alternatieve producten met een 

interessante opbrengst en bevattelijk risicoprofiel. Groeiende cijfers tonen aan dat de 

Belgische banken een passend aanbod doen.” 

Christiaan Sterckx, BELSIPA-vicevoorzitter, voegt hieraan toe: “Terwijl verschillende 

sectoren nog steeds een zekere volatiliteit vertonen, is het algemeen vertrouwen in de 

aandelenmarkten sinds eind vorig jaar duidelijk teruggekeerd. Wat de stijgende 

secundaire markt activiteit betreft, is het mogelijk dat beleggers aangemoedigd zijn, 

anticiperend op de afschaffing van de Belgische speculatietaks." 

BELSIPA is opgericht in 2013 en heeft Belfius, BNPP-Fortis, ING België, KBC, Société Générale (France), 

Commerzbank en Natixis als Volwaardige Leden. Alle BELSIPA leden met activiteiten in België hebben 

bijgedragen tot het BELSIPA Marktverslag. Daarnaast hebben ook AXA, CRELAN, Bank Nagelmackers, AG 

Insurance en Deutsche Bank gegevens verstrekt. Het verslag beslaat bijgevolg bij benadering 95% van de 

Belgische markt. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijgevoegd verslag (ook gepubliceerd op 

www.belsipa.be). Voor inlichtingen gelieve contact op te nemen met: 

Alain Flas (inlichtingen in het 

Frans/Engels)  

flas@belsipa.be 

Christiaan Sterckx (inlichtingen in 

het Nederlands/Engels) 

sterckx@belsipa.be  

Thomas Wulf, Secretaris Generaal       

(inlichtingen in het Engels/Duits/Frans) 

wulf@belsipa.be  
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