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Gezamenlijk persbericht 
 

8 februari 2011 
 
 
 

Universiteit Antwerpen en KBC lanceren 
leerstoel over financieel risicobeheer 

 
 

Risicobeheer is een zeer actueel onderwerp in de financiële sector. De financiële crisis toonde dat 
de voorbije jaren en maanden meermaals aan. Nieuwe inzichten kunnen het risicobeheer in de 
toekomst verbeteren. Daarom slaan de Universiteit Antwerpen en KBC de handen in elkaar: de 
KBC-leerstoel in Risk Management, die op dinsdag 8 februari gelanceerd wordt, focust op 
financieel risicobeheer. 
 
De leerstoel maakt middelen vrij om een doctorandus uitgebreid onderzoek te laten doen naar het beheren 
van financiële risico’s. “Die risico’s zijn er op twee domeinen”, legt prof. dr. Jan Annaert (Universiteit 
Antwerpen) uit. “Je hebt het marktrisico en het kredietrisico. Het marktrisico heeft te maken met de kans 
op koersbewegingen en speelt op de korte termijn, tot maximaal tien dagen. Het kredietrisico omvat 
bijvoorbeeld de mogelijkheid dat een kredietnemer zijn hypotheek niet kan terugbetalen. Daar is de termijn 
langer, tot één jaar.” 
 
Beide risico’s zijn volgens Annaert met elkaar gerelateerd. “Maar daar is tot op heden nog niet veel 
onderzoek naar gedaan. Voor academici is het wel mogelijk om informatie te krijgen over het marktrisico, 
maar de gegevens over het kredietrisico zijn veel moeilijker beschikbaar. Een financiële instelling als KBC 
heeft die gegevens wel. Daarom is een samenwerking natuurlijk erg interessant. De Universiteit Antwerpen 
kan de academische knowhow leveren, KBC zorgt voor de gegevens en reikt de praktijkrelevante 
problemen aan. Een duidelijke win-winsituatie voor beide partijen.” 
 
Naast de onderzoekscomponent wil de leerstoel ook bruggen slaan naar de maatschappij. Annaert: “De 
universiteit mag niet in een ivoren toren kruipen. Daarom gaan we op geregelde basis ook studiedagen 
organiseren in het kader van de leerstoel. Zo kunnen ook mensen van buiten de universiteit en KBC baat 
hebben bij de leerstoel.” 
 
De Universiteit Antwerpen en KBC gaan meteen voor vier jaar met elkaar in zee. “Als maatschappelijk 
betrokken bedrijf vinden wij het belangrijk wetenschappelijk onderzoek te steunen. Risicobeheer is 
uiteraard een thema dat een financiële instelling als KBC zeer nauw aan het hart ligt. Wij willen samen met 
de Universiteit Antwerpen onderzoeken hoe we in de toekomst nog beter kunnen omgaan met risico’s, én 
toch blijven ondernemen en onze rol als olie in de motor van de economie blijven spelen. Tegelijkertijd 
willen we afstuderende  masters  van de Universiteit Antwerpen laten kennismaken met KBC als een 
interessante werkgever. Wij hopen op een prettige en interessante samenwerking, die voor beide partijen 
intellectueel en zakelijk verrijkend zal zijn.”, zegt Jan Vanhevel, CEO van KBC Groep. 

John Hollows, Chief Risk Officer van KBC Groep stelt: “Via deze leerstoel wil KBC een beter begrip 
krijgen van hoe marktrisico’s kunnen samenvallen met kredietrisico’s. De financiële crisis toonde aan hoe 
bewegingen op de financiële markten hand in hand kunnen gaan met een dalende kredietwaardigheid en 
wanbetalingen in  krediet- of obligatieportefeuilles.  Een beter inzicht in deze samenhang zal ons toelaten 
de impact ervan op KBC nog meer proactief te beheren.”   
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Voor meer informatie: 
 
Universiteit Antwerpen: 
Peter De Meyer - Persverantwoordelijke   
Tel 32 3 265 47 11  peter.demeyer@ua.ac.be  
 
KBC: 
Viviane Huybrecht - directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV  
Tel 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
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KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of  
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar 
pressofficekbc@kbc.be 

 

 

Volg ons op 
www.twitter.com/kbc_group 
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