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Nieuwjaarsspeech 2018,  

Maurice van Tilburg, CEO Euronext Amsterdam & Head of Market Operations Euronext 

 

Namens het hele team van Euronext Amsterdam welkom en een gelukkig, gezond en succesvol 

2018! 

 

Onlangs sprak ik met mijn studerende dochter over zaken die haar bezighouden, zo ook beleggen in 

bitcoins en ICOs via apps. Ze vertelde mij dat veel van haar vrienden tegenwoordig hun studielening 

gebruiken voor deze nieuwe vorm van beleggen. De biertjes in de kroeg betalen ze wellicht van hun 

rendement?! 

 

Dit zette mij aan het denken: afgezien van de materiële risico’s, onduidelijke producten en 

potentiële bubbels, betekent dit dat de aankomende generatie weer risicovol belegt met geleend 

geld. We leren dus niets van het verleden als we niet alert blijven op nieuwe ontwikkelingen. 

 

Het gaat goed in Europa  

 2017 werd ondanks onzekerheden, een mooi beursjaar. De AEX ontwikkelde zich stabiel en 

tikte begin dit jaar de hoogste stand aan sinds medio 2002; deze stijgende koersen zijn o.a. 

te danken aan de bloeiende economie en de groei van de wereldhandel; 

 De meeste economische prognoses voor 2018 zijn rooskleurig; resulterend in hogere 

winsten bij bedrijven; 

 2018 heeft de potentie om een uitstekend (beurs)jaar te worden. Er zijn al aardig wat IPOs 

aangekondigd, variërend van large tot small-caps. Bedrijven die met een goed verhaal 

kapitaal gaan ophalen op onze markt, waar investeerders vertrouwen hebben in de 

toekomst; 

 Tot slot, zowel op Europees als Nederlands niveau wordt gewerkt aan hervormingen om te 

profiteren van de aanhoudende groei en stabiliteit te waarborgen. 

 

Vertrouwen van consumenten en bedrijven is groot, maar het is niet enkel rozengeur en 

maneschijn 

1. Hij kan niet ontbreken in mijn vooruitblik, de gevolgen van de Brexit; een kans maar ook een 

bedreiging. Eigenlijk is de deadline al in oktober dit jaar, dan moet er een heel transitieplan 

klaarliggen voor ratificatie. En hoewel er kleine voortgangen worden geboekt bestaat er nog 

een echte kans op een harde en ongecontroleerde Brexit. De kernvraag is dan ook; ‘hoe 

voorkomen we dat de UK diensten gaat dumpen in de EU”? 

2. Nederland verliest met het vertrek van de UK ook een gelijkgestemde partner, en het zal een 

uitdaging worden om vast te houden aan onze waarden in Europa. In een steeds sneller 

veranderende omgeving zijn regels vaak al achterhaald op het moment dat ze worden 

gefinaliseerd. Daarom is er meer dan ooit een noodzaak tot “principle based” beheren van 

risico’s – dus op basis van fundamentele principes, in plaats van op strikt geformuleerde 

regels zoals nu in Europa gebruikelijk. Zonder de steun van UK wordt het moeilijk Europese 

regelgeving die kant op te krijgen. 

3. Wetende dat er verandering komt in Europa, moeten we ons voorbereiden op verschillende 

scenario’s, ook die waar we het niet direct mee eens zijn. Deze moeten we beïnvloeden om 
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vroegtijdig onze eigen koers voor te bereiden als lidstaat. Je bent immers pas succesvol als je 

er in slaagt de eigen economie voldoende te ontwikkelen. 

4. We hebben moeite de nieuwe mechanieken te doorgronden en de nieuwe gebruikers van 

diensten te begrijpen. Er wordt volop gehandeld in cryptovaluta, die geen enkele intrinsieke 

waarde hebben en door hun intransparantie bijzonder populair zijn in het criminele circuit. 

Er wordt gehandeld via nieuwe beleggingsapps, die zogenaamd beursgenoteerde producten 

aanbieden en die via de achterdeur aangeboden worden doordat ze goedgekeurd zijn in een 

andere lidstaat. De jeugd kijkt anders naar deze nieuwe zaken. Hoe voorkomen we dat we 

wederom in de val lopen, waarbij mensen in grote getalen worden gedupeerd? En hoe doen 

we dat op een effectieve manier met een generatie die door de huidige regelgevers en 

overheden nog niet worden begrepen? 

 

Het wordt een uitdaging voor de overheid, toezichthouders, de markten en haar deelnemers, en 

Euronext om hier op de juiste manier mee om te gaan. Daarbij moeten we ons niet focussen op de 

korte termijn en kleine overwinningen, maar samen aan het roer staan en gas geven.  

 

Door goede samenwerking in Nederland kunnen we inspelen op nieuwe trends in de Europese 

markt. We zullen adequaat inspelen op veranderingen en zo de groei in Europa benutten en 

stimuleren.  

 

Wij blijven ook dit jaar werken aan de ontwikkeling - en het aanbod van nieuwe modellen en 

diensten die aansluiten bij de (jullie) vraag en behoeftes:  

 De futures op de Morningstar indices die we lanceren om investeerders te helpen hun 

kosten onder controle te houden; Synapse lanceren om de obligatiemarkt vlot te trekken 

met nieuwe transparante handels apps. Vieren dat de AEX 35 jaar bestaat en onze 

Amsterdamse optiebeurs, de eerste van Europa die groot is geworden dankzij velen van 

jullie, al 40 jaar. Tegelijkertijd komen we graag met initiatieven en geven we onze mening 

over regelgeving en politiek om hervormingen verder vorm te geven en echt te laten 

werken. 

 Mee blijven beïnvloeden in Europa, maar tegelijkertijd rekening houden met plan B om ook 

naast Europa -  als Nederlandse financiële sector - succesvol te zijn. 

 

 

En dat alles doen we graag weer  

samen met u allen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice van Tilburg, CEO Euronext Amsterdam & Head of Market Operations Euronext 


