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Belgische beleggers blijven actief en hebben 

vertrouwen in gestructureerde producten  
 

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

publiceert vandaag het marktverslag voor de periode van april tot juni 2016. Het verslag omvat 

tevens een vergelijking met het eerste kwartaal van 2016. (BELSIPA is in januari begonnen met de 

driemaandelijkse verslaggeving.)  

De door Belgische particuliere beleggers in gestructureerde producten belegde bedragen bedroegen 

eind juni 2016 € 33,6 miljard. In vergelijking met de drie voorgaande maanden is dit een zeer stabiel 

niveau (-1%). Van dit bedrag werd € 13,9 miljard belegd in gestructureerde obligaties, € 10,6 miljard 

in unit-linked verzekeringsproducten (de zogenaamde tak23-producten) en € 8,9 miljard in 

gestructureerde fondsen. De omzet op de primaire markten daalde met 16% tijdens de eerste zes 

maanden van dit jaar, terwijl de omzet op de secundaire markten in dezelfde tijdspanne steeg met 

23%. Banken gaven 8% minder gestructureerde producten uit tussen april en juni dan tijdens de 

eerste drie maanden van 2016.  

Alain Flas, BELSIPA-voorzitter, verklaart: “Het verslag herbevestigt dat beleggers in België 

gestructureerde producten graag opnemen in hun portefeuilles. Ze nemen eveneens 

geïnformeerde beslissingen over welke onderliggende producten en type van producten 

(fondsen, obligaties of verzekering) ze kiezen. De verscheidenheid van de ideeën voor 

beleggingen in gestructureerde producten kunnen duidelijk worden weergegeven en hun lage 

kostenbasis zorgt ervoor dat ze vandaag een echt waardevol alternatief zijn voor particuliere 

beleggers.” 

Christiaan Sterckx, BELSIPA-vicevoorzitter, voegt hieraan toe: “Wereldwijd vertoonden de 

markten tijdens de laatste maanden een hoge volatiliteit die verbonden is aan de 

aanhoudende onzekerheid over het rentebeleid van belangrijke economieën. De vermelde 

hoge omzet op de secundaire markt in verhouding tot het stabiele uitstaande volume wijst 

erop dat de Belgische particuliere beleggers in gestructureerde producten sterke winst hebben 

gerealiseerd tijdens het laatste kwartaal.”  

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

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. Het BELSIPA Marktverslag zal vanaf april 2016 op kwartaalbasis worden gepubliceerd. Voor 

meer details verwijzen wij u naar het bijgevoegd verslag (ook gepubliceerd op www.belsipa.be). Voor 

inlichtingen gelieve contact op te nemen met: 
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