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Euronext Expert Market
‘One stop shop’ voor al uw niet genoteerde effecten

Sinds 9 december vorig jaar biedt Euronext een 
nieuwe markt aan: de Expert Market. Geheel nieuw is die 
markt niet zullen sommige ingewijden zeggen. Klopt! Ex-
pert Market is inderdaad de upgedate versie van de vroegere 
Openbare Veiling. Maar zoals u in de rest van dit artikel zult 
merken is de vroegere ‘veiling’ grondig gerenoveerd en in die 
nieuwe vorm biedt zij heel wat mogelijkheden waar u als be-
legger uw voordeel uit kunt halen.

Allereerst is er de brede waaier aan financiële instrumen-
ten die men op deze markt kan verhandelen. Aandelen, obli-
gaties, kasbons, volksleningen, fondsen, staatsleningen, rech-
ten … Belgische en buitenlandse, in euro maar ook dollar of 
pond … en ga zo maar door. Als een financieel instrument niet 
op een gereglementeerde markt wordt genoteerd en het heeft 
een aanvaarde vereffeningswijze dan kan u het in principe op 
de Expert Market verhandelen.

In de praktijk resulteert dit in een zeer gevarieerd aanbod 
waarbij men aan de ene kant in een aantal liquide aandelen van 
grote familiale ondernemingen zoals Etex, Aliaxis, of Sibelco 
kan handelen, en aan de andere kant kasbons of volksleningen 
kan verkopen. Het is ook ten dele aan deze grote verscheiden-
heid dat de markt haar naam ‘Expert’ markt dankt. Anders dan 
bijvoorbeeld het geval is voor de zeer liquide BEL20-aandelen, 
hebben vele van de aangeboden effecten geen goed gevuld or-
derboek, en soms zelfs geen recente koers waarnaar men kan 
refereren. Daardoor is in de regel een bepaalde ‘expertise’ ver-
eist om een correcte waardering voor de effecten in kwestie 
vast te kunnen stellen. Gelukkig zijn er verschillende experts 
actief op deze markt waardoor er voor bijna alle aangeboden 
instrumenten een correcte koersvorming plaatsvindt. Inves-
teerders die nog niet zo vertrouwd zijn met deze markt doen 
er dus goed aan zich vooraf terdege te informeren over de spe-
cificaties van de aangeboden effecten en de werking van de 
verschillende ordertypes in weinig liquide markten.

In tegenstelling tot vroeger is deze markt vandaag volle-
dig elektronisch en wordt er op hetzelfde handelsplatform ge-
handeld waarop bijvoorbeeld ook de op Euronext genoteer-
de aandelen handelen. U kunt dus al de bekende ordertypes 
gebruiken. Ook wat de toegang tot de markt betreft zijn de 
vroegere barrières weggehaald en vandaag kan u via de mees-
te Belgische brokers orders op deze markt plaatsen. Een aan-
tal brokers biedt u deze markt trouwens al volledig elektro-
nisch via hun online platform aan. De kracht van deze markt is 
de combinatie van een transparant en veilig handelsplatform 

enerzijds, en een groot aantal beleggers en experts anderzijds 
waardoor er ook in minder liquide en/of complexere effecten 
toch een marktconforme prijsvorming tot stand kan komen. 

Een keer per week ( in de regel dinsdags om 12u) vindt 
er een veiling plaats. Alle praktische informatie hierover kan 
u vinden op de website van Expert Market: www.euronext.
com/expert-market Op deze site vindt u onder andere vol-
gende informatie terug:

 een lijst met alle brokers die Expert Market aanbieden
 de organisatienota van deze markt evenals alle relevante 

procedures
 overzichten van alle instrumenten
 fiches met productinformatie
 het volledige orderboek in elk instrument
 een wekelijks overzicht van de nieuw gecreëerde effecten
 de resultaten van de vorige veiling
 een specifieke pagina rond de dematerialisatie
 ‘notices’ rond de creatie van nieuwe effecten
  ‘info-flashes’ waarin nieuwe marktontwikkelingen worden 

aangekondigd 
In de info-flash (15 april 2015) van Euronext worden een aan-
tal belangrijke nieuwe ontwikkelingen aangekondigd die per 
2 juni zullen worden ingevoerd. Het betreft de opsplitsing van 
de veilingen voor aandelen en fondsen (voortaan om 11.30u), 
en die voor obligaties (om 12.00u) en de invoering van een 
‘Trading at Last’ periode van 30 minuten onmiddellijk na elke 
veiling waarbinnen er kan worden gehandeld aan de laatste 
koers.

Tenslotte nog een woordje uitleg bij de dematerialisatie die 
dit jaar in haar laatste fase zit. Tijdens deze laatste fase moeten 
de emittenten hun niet gereconcilieerde posities in materië-
le effecten te koop aanbieden. Voor genoteerde effecten dient 
dit te gebeuren op de markt waarop zij zijn genoteerd terwijl 
niet genoteerde effecten op Expert Market te koop moeten 
worden aangeboden. Op de specifieke webpagina rond de-
materialisatie kunt u de aankondigingen voor deze verkopen 
terugvinden. Deze aankondigingen stellen beleggers die de 
bedoelde materiële effecten nog zouden bezitten in staat om 
hun positie alsnog te laten dematerialiseren. Voor de andere 
beleggers geeft het alvast de mogelijkheid om bij interesse een 
bod op deze effecten voor te bereiden. 
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