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Jan Vanhevel, CEO van KBC Groep NV, gaat
met pensioen.
Johan Thijs benoemd tot nieuwe CEO
Jan Vanhevel, voorzitter van het Directiecomité en CEO van de KBC-groep, heeft zijn wens te
kennen gegeven met inwerkingtreding op de jaarvergadering van 3 mei 2012 met pensioen te gaan.
Op dat moment zal hij zijn volledige carrière van bijna 41 jaar bij KBC hebben doorgebracht,
waarvan zestien jaar als lid van het Directiecomité van KBC.
Hij zal worden opgevolgd door Johan Thijs, momenteel CEO van KBC Business Unit België, die in
die hoedanigheid de activiteiten van KBC in zijn grootste markt door turbulente tijden heen heeft
geloodst.
Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV, becommentarieert het
nieuws als volgt: "De KBC-groep heeft enorm veel te danken aan Jan Vanhevel. Hij was in 2009 bereid de
teugels in handen te nemen in erg moeilijke omstandigheden en daarvoor zijn pensioen, dat hij
oorspronkelijk dat jaar had willen nemen, uit te stellen. Met onvoorwaardelijke toewijding aan de groep had
hij sindsdien de leiding van de uitwerking en doorvoering van een verregaand herstructureringsplan. Nu de
moeilijkste fase van de desinvesteringen bijna achter de rug is, heeft de Raad van Bestuur Jans wens
ingewilligd om een nieuwe CEO het roer te laten overnemen."
Thomas Leysen voegt er nog aan toe: "De Raad van Bestuur heeft diepe waardering voor Jan Vanhevel.
Het feit dat KBC als een onafhankelijke bankverzekeringsgroep heeft overleefd is in niet geringe mate te
danken aan Jans onvermoeibare inzet."
Jan Vanhevel zegt zelf het volgende over zijn beslissing: “Ik heb het privilege gehad om bijna 41 jaar te
mogen werken in een van de mooiste internationale groepen met hoofdzetel in België en een sterke
aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa, met sterke fundamenten, een gerichte strategie en een gezond
bankverzekeringsmodel, een sterke liquiditeit en een comfortabele solvabiliteitspositie en trouwe
kernaandeelhouders die volledig achter ons staan. Maar boven alles heb ik het geluk gehad te mogen
samenwerken met uitstekende, erg gemotiveerde en professionele managers en collega’s in de hele
groep, met name mijn collega’s in het Directiecomité. Ik heb het gevoel dat we na enkele erg turbulente
jaren opnieuw vaste grond onder de voeten krijgen en dat ik de groep veilig kan doorgeven aan mijn
opvolger, die klaarstaat om de groep naar de toekomst te leiden. Ikzelf zal nu meer tijd hebben om me op
de eerste plaats meer aan mijn familie en vrienden te wijden.”
Jan Vanhevel (°1948) is doctor in de Rechten en licentiaat in Notariële Wetenschappen (KU Leuven). Hij
startte zijn loopbaan bij Kredietbank in de zomer van 1971 op de afdeling Juridische Zaken. Van 1972 tot
1994 klom hij op in kaderfuncties met steeds meer verantwoordelijkheid en doceerde hij financiële
wetgeving aan de Handelshogeschool in Antwerpen. In 1994 werd hij directeur van de Informaticaafdeling, in 1996 lid van het Directiecomité van Kredietbank en in 1998 lid van het Directiecomité van KBC
Bank NV en KBC Groep NV. Van november 2005 tot 2008 was hij ook voorzitter van de Belgische
Vereniging van Banken en van Febelfin.
In 2006 werd hij benoemd tot CEO van de Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland van de KBCgroep. In 2009 werd hij CEO van KBC Groep NV.
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Op advies van het Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep NV Johan Thijs
aangeduid om Jan Vanhevel op te volgen als CEO van KBC Groep NV, met inwerkingtreding op 3
mei 2012.
Thomas Leysen licht toe: “Met Johan Thijs heeft de Raad van Bestuur gekozen voor een energiek leider
die tijdens zijn loopbaan tot nu toe zijn kwaliteiten bewezen heeft. Ik vertrouw erop dat hij met de steun van
zijn collega’s in het Directiecomité KBC zal leiden tot een nieuw prestatieniveau.”
Johan Thijs (°1965) is licentiaat Toegepaste wiskunde en Actuariaat (KU Leuven). Hij begon zijn
loopbaan in 1988 bij ABB Verzekeringen en had achtereenvolgens verschillende actuariaatsfuncties in
Levens- en Schadeverzekeringen. Van 1990 tot 2000 klom hij op in kaderfuncties met steeds meer
verantwoordelijkheid en werd algemeen directeur Schadeverzekeringen. Vanaf 2006 was hij ook lid van
het Management comité van de Divisie België voor zowel bank als verzekeringen. In 2009 werd Johan
Thijs lid van het Directiecomité van KBC Groep NV en werd hij benoemd tot CEO van de Divisie België. Zo
kreeg hij de leiding van alle retail bank- en verzekeringsactiviteiten in de grootste markt van KBC.
De benoeming van de nieuwe CEO moet, zoals gebruikelijk, worden goedgekeurd door de
Belgische financiële toezichthouder.
Wie Johan Thijs opvolgt, zal worden bekendgemaakt voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Noot voor de redactie:
Foto’s van Jan Vanhevel en Johan Thijs zijn 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.
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