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Persbericht - Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* 
 

Brussel, 2 maart 2011 
 
 

Benoeming in het Directiecomité van 
KBC Groep NV 

 
Na 40 jaar dienst binnen de KBC-groep heeft de heer Luc Philips, chief financial officer 
en lid van het Directiecomité van KBC Groep NV de wens te kennen gegeven om bij de 
Algemene Vergadering van 28 april 2011 zijn actieve loopbaan bij KBC te mogen 
beëindigen. Luc Philips wordt opgevolgd door Luc Popelier, die momenteel CEO van 
de Business Unit Merchant Banking is. Luc Popelier wordt opgevolgd door Luc 
Gijsens, de huidige algemeen directeur van het directoraat Corporate Banking. 
 
 
De Raad van Bestuur van KBC Groep NV is Luc Philips zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet in 
vele geledingen van de groep. In zijn functie als CFO, die hij opnam midden in de financiële crisis in 
2009, maakte hij bovendien werk van transparante en heldere financiële communicatie naar 
aandeelhouders en financieel analisten. 

 
Met goedkeuring van het Directiecomité en na advies van het Benoemingscomité besliste de Raad van 
Bestuur van KBC Groep NV om met ingang van 1 mei 2011 Luc Popelier aan te stellen als CFO van 
de KBC-groep als opvolger van Luc Philips en Luc Gijsens aan te stellen tot lid van het Directiecomité, 
opvolger van Luc Popelier en CEO van de business unit Merchant Banking.  
 
Het Directiecomité van het CSRSFI (Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële 
instellingen) heeft KBC vandaag in kennis gesteld van zijn eensluidend advies omtrent  deze 
benoemingen. 
 
Luc Popelier (1964) studeerde af als licentiaat TEW aan de UFSIA in Antwerpen. Hij startte zijn 
loopbaan bij KBC (ex-Kredietbank) in 1988 en werkte een aantal jaren in het bedrijvensegment in 
België. Tussen 1995 en 1999 was hij aan de slag bij Warburg Dillon Read in Londen (nu UBS). Eind 
1999 keerde hij terug naar KBC Securities om in 2002 tot directeur van de Stafdirectie Strategie en 
Expansie benoemd te worden. Naast ondersteuning van het directiecomité op het strategisch vlak, 
was hij daar mee verantwoordelijk voor de fusie- en overnameactiviteiten van KBC in ondermeer 
Centraal-Europa. In 2008 werd hij benoemd tot Directeur Trade Finance KBC Bank alvorens hij op 1 
maart 2009 benoemd werd tot bestuurder en lid van het directiecomité van KBC Asset Management. 
Sinds 1 september 2009 was hij binnen de Business Unit Merchant Banking CEO voor de 
Marktactiviteiten (KBC Securities, KBC Financial Products, KBC Private Equity en KBC's dealing 
rooms) en lid van het directiecomité van KBC Groep. 
 
 
Luc Gijsens (1953) behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en trad in 
1977 in dienst bij KBC (ex-Kredietbank) waar hij na zijn interne opleiding als dealer in de marktenzaal 
aan de slag ging. Tussen 1981 en 1988 vervulde hij opdrachten in het buitenland (Hong Kong, 
Bahrain, New York). Na zijn terugkeer naar België in 1988 werd hij ingezet in het bedrijvensegment 
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waar hij geleidelijk aan opklom in de hiërarchie tot hij in 1998 benoemd werd tot zeteldirecteur van de 
Bedrijvenzetel Antwerpen. In 2000 werd hij algemeen directeur van het Directoraat Investment 
Banking (met onder meer toezicht op KBC Securities) om nadien (2003) benoemd te worden tot 
algemeen directeur van het directoraat bedrijven. Sinds 2008 heeft hij als algemeen directeur de 
leiding over het directoraat Corporate Banking. 
 
 
Luc Philips (°1951) behaalde het licentiaatsdiploma Handels- en Financiële Wetenschappen aan het 
Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen in Brussel. Hij trad in 1971 in dienst van de 
toenmalige Kredietbank en werkte eerst in de Afdeling Kredieten en later in de Centrale Afdeling 
Buitenlandse Kredieten. In 1981 ging hij over naar de vestiging in New York, waarvan hij in 1987 de 
leiding kreeg als directeur. In 1991 keerde hij terug naar België als directeur van de Centrale Directie 
Bedrijven. In 1993 werd hij directeur van het Directoraat Bedrijven en Investmentbanking tot hij in 1997 
benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité van de toenmalige 
Kredietbank. In 1998, na de fusie van Kredietbank, CERA Bank en ABB Verzekeringen, werd hij 
gedelegeerd bestuurder van KBC Bankverzekeringsholding en KBC Bank. In 2003 ruilde hij dat 
mandaat voor dat van gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité van het toenmalige 
Almanij. In die hoedanigheid had hij als bestuurder ook zitting in de Raad van Bestuur van KBC 
Bankverzekeringsholding, KBC Bank en KBC Verzekeringen. Na de fusie van KBC 
Bankverzekeringsholding en Almanij in 2005 werd Luc Philips voorzitter van de Raad van Bestuur van 
KBC Verzekeringen, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Bank en bestuurder van KBC 
Groep, alsook voorzitter van de auditcomités van KBC Bank en KBC Groep. Op 1 mei 2009 werd Luc 
Philips benoemd tot lid van het Directiecomité en CFRO van de KBC-groep. Bij de verjonging van het 
directiecomité op 1 september 2009 werd de functie van CFRO opgesplitst in een CFO en een CRO. 
Sindsdien was Luc Philips chief financial officer van KBC Group. 
 
 

 
 
Een foto van Luc Popelier, Luc Gijsens en Luc Philips is te verkrijgen bij de persdienst van KBC Groep 
(pressofficekbc@kbc.be) 
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 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving  
 voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 
 

 
 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of  
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar 
pressofficekbc@kbc.be 
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