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Persbericht - Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* 
 

Brussel, 19 maart 2012  
 

Daniel Falque wordt nieuw lid Directiecomité KBC Groep. 
Hij volgt Johan Thijs op als CEO van KBC Business Unit 

België. 
 
 
Op advies van het Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep 
NV, Daniel Falque, huidig CEO van CBC Banque S.A., aangeduid als nieuw lid van 
het Directiecomité van KBC Groep en opvolger van Johan Thijs als CEO van KBC 
Business Unit België, met inwerkingtreding op de jaarvergadering van 3 mei 2012.  
 
Johan Thijs wordt op 3 mei voorzitter van het Directiecomité en CEO van KBC-groep in 
opvolging van Jan Vanhevel die vanaf dan met pensioen gaat. 
 
De benoeming van de heer Falque moet, zoals gebruikelijk, nog worden goedgekeurd 
door de Belgische financiële toezichthouder. 
De opvolger van de heer Falque bij CBC zal binnen afzienbare tijd worden bekend 
gemaakt. 
 
Daniel Falque (°8 december 1963) studeerde af aan de faculteit Economische, Sociale en 
Politieke Wetenschappen van de UCL in 1989. Hij begon zijn carrière bij de Belgische 
verzekeraar De Vaderlandsche. In 1991 stapte hij over naar Deutsche Bank Belgium, waar hij in 
2001 lid werd van de directie. Sinds eind 2004 bekleedde Daniel Falque bij Deutsche Bank een 
internationale functie en was hij als Managing Director verantwoordelijk voor Global Transaction 
Banking Europe. Sinds 1 juli 2009 is hij CEO van CBC Banque. Daniel Falque is gehuwd en 
heeft twee kinderen. 
 
Jan Vanhevel, CEO KBC Groep NV becommentarieert het nieuws als volgt: “Daniel heeft de 
voorbije jaren de nieuwe CBC strategie succesvol uitgerold waardoor de bank veel beter 
voorbereid is op de verschillende markten waarin ze actief is. De bank kan daarbij genieten van 
het vertrouwen van haar klanten en de steun van de aandeelhouders en bogen op een versterkte 
organisatiestructuur en het professionalisme van haar medewerkers. Dit vertaalde zich in sterke 
resultaten, ondanks de economische en financiële crisis die we doormaakten. Ik heb er dan ook 
alle vertrouwen in dat hij met de steun van zijn collega’s in het management comité van Business 
Unit België, zijn succesvolle ervaring zal weten te benutten ten voordele van de Belgische retail 
bank- en verzekeringsactiviteiten in de belangrijkste thuismarkt van KBC-groep." 
 
Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV, voegt eraan toe: 
"Met Daniel Falque heeft de Raad van Bestuur gekozen voor een dynamisch leider, met een 
brede internationale ervaring en een mooie loopbaan in de financiële sector. Ik ben ervan 
overtuigd dat ook de andere leden van het Directiecomité uit die ervaring zullen kunnen putten 
en samen KBC voorbereiden voor de uitdagingen en kansen van de toekomst”. 
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Noot voor de redactie: 
 
Een foto van Daniel Falque is verkrijgbaar bij de persdienst van KBC Groep NV (pressofficekbc@kbc.be). 
CV’s en foto’s van de leden van het Directiecomité van KBC Groep NV vindt u op www.kbc.com (zie 
Corporate Governance) 
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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 

 

 

Volg ons op 
www.twitter.com/kbc_group 
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