
1/5 

 

 

   Persbericht 
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* 

 
 
Brussel, 13 februari 2014 (voor beurstijd) 

 

KBC Groep vereenvoudigt 

organisatiestructuur en past 

samenstelling Directiecomité aan  

 

Met ingang vanaf 1 mei 2014 wordt de organisatiestructuur van KBC verder 

vereenvoudigd en aangepast aan de kleinere omvang van de groep en de 

gewijzigde situatie:  

 

- Fusie van de divisies Internationale Markten en Internationale 

productfabrieken  

- Aparte divisie Corporate Change & Support houdt op te bestaan en de 

entiteiten worden geïntegreerd in de bestaande organisatie.  

 

 

Aanpassingen aan de samenstelling van het Directiecomité van KBC Groep 

reflecteren de gewijzigde structuur en situatie: 

 

- Directiecomité KBC Groep telt 6 in plaats van 8 leden vanaf 1 mei 2014. 

- Marko Voljč en Danny De Raymaeker verlaten het Directiecomité van KBC 

Groep.  

- John Hollows volgt Pavel Kavánek op als CEO van ČSOB /de divisie 

Tsjechië. 

- Christine Van Rijsseghem wordt lid van het Directiecomité van KBC Groep 

als CRO (Chief Risk Officer).  

 

Pavel Kavánek vervangt Jan Švejnar als voorzitter van de Raad van Bestuur van  

ČSOB. 

 

De bestaande organisatiestructuur en samenstelling van het Directiecomité van 
KBC Groep worden aangepast en weerspiegelen de nieuwe context  

Op advies van het Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep, John Hollows benoemd 

als opvolger van Pavel Kavánek (die in december 2013 de leeftijdslimiet van 65 jaar bereikte voor leden van 

het Directiecomité van KBC Groep) als voorzitter en CEO van het Directiecomité van ČSOB en Chief 

Executive Officer van de divisie Tsjechië. John Hollows is momenteel Chief Risk Officer en lid van het 

Directiecomité van KBC Groep. 
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Ook op advies van het Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur Christine Van Rijsseghem benoemd 

als lid van het Directiecomité van KBC Groep in opvolging van John Hollows als Chief Risk Officer van KBC 

Groep. Christine Van Rijsseghem is vandaag Algemeen Directeur Group Finance van KBC Groep. 

Beide benoemingen werden goedgekeurd door de Belgische financiële toezichthouder (Nationale Bank van 

België) en de benoeming van John Hollows werd ook goedgekeurd door de Tsjechische Nationale Bank. 

Daarnaast heeft de heer Jan Švejnar zijn intentie bekend gemaakt om (na meer dan 10 jaar) een punt te 

zetten achter zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur van ČSOB om meer tijd te spenderen aan 

zijn academische carrière. Het is voorzien dat Pavel Kavánek Jan Švejnar opvolgt als voorzitter van de Raad 

van Bestuur 

De opvolger van Christine Van Rijsseghem wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep  becommentarieerde de vandaag aangekondigde wijzigingen als volgt: ‘Met 
de ondertekening van de verkoopovereenkomst voor de Antwerpse Diamantbank eind 2013, hebben we het 
desinvesteringsplan dat in 2009 met de Europese Commissie overeen gekomen was en de verkoop of afbouw 
van meer dan 25 entiteiten inhield, beëindigd.  Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een vermindering van de 
balans van KBC met meer dan 42%. Nu de desinvesteringen niet langer heel wat energie en tijd opslorpen 
van het management, hebben we beslist om onze organisatiestructuur te vereenvoudigen en de 
samenstelling van het Directiecomité van KBC Groep erop af te stemmen.  De nieuwe structuur aan de top 
weerspiegelt de kleinere omvang van onze groep en laat ons toe ons volledig te concentreren op de business 
en dienstverlening aan onze particuliere klanten en kleine en middelgrote ondernemingen in onze 
kernmarkten in België, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. Door de 'cliëntrelatiegerichte 
bankverzekeringsbenadering' zal KBC zijn marktpositie in zijn kernmarkten verder blijven uitbouwen. Die 
aanpak bestaat erin bank- en verzekeringsproducten en –diensten optimaal te combineren om de behoeften 
van de cliënt optimaal in te vullen en een duurzame cliëntrelatie op te bouwen. 

Eerst en vooral wens ik mijn oprechte dank uit te drukken ten aanzien van Pavel Kavánek voor zijn 
jarenlange carrière en uitstekende prestaties, na meer dan 20 jaar als CEO van ČSOB. Dankzij zijn sterk 
strategisch inzicht, vaak vooruit op zijn tijd, en zijn uitstekende leiderschapskwaliteiten, was hij een van de 
mensen die erin slaagde zijn stempel te drukken op de Tsjechische banksector en ČSOB tot grote hoogten 
bracht. We hopen dat Pavel, als voorzitter van de Raad van Bestuur van ČSOB, en in nauwe samenwerking 
met de nieuwe CEO John Hollows, betrokken kan blijven bij de toekomstige ontwikkeling van de divisie 
Tsjechië. 

Ik ben ook blij dat John Hollows aanvaard heeft om Pavel op te volgen. Naast zijn professionele ervaring 
beschikt John over een heel uitgebreide kennis van onze Centraaleuropese thuismarkten. De voorbije jaren 
heeft hij met succes ons risicobeleid geïmplementeerd en daardoor onze groep nog beter voorbereid op de 
verschillende risico’s waarmee we dag in dag uit geconfronteerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat de 
divisie Tsjechië en zijn verschillende stakeholders de vruchten zullen plukken van John’s ervaring. Ik geloof 
ook dat John zal kunnen blijven een beroep doen op de uitgebreide kennis, ervaring en het netwerk van Pavel 
in de Tsjechische republiek. Samen zullen zij een sterk team vormen, dat zorgt voor continuïteit en 
bijkomende groei en welvaart voor de divisie Tsjechië ten voordele van alle stakeholders. 

Tenslotte, ben ik vooral verheugd dat we Christine mogen verwelkomen in ons directiecomité. Ik ben ervan 
overtuigd dat haar ruime ervaring en kennis van economische en financiële zaken haar in staat zullen stellen 
om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze groep teneinde de groep nog 
beter voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen. Haar benoeming als eerste vrouwelijk lid van het 
directiecomité bevestigt dat we geloven in diversiteit en dat we geleidelijk aan maar vastberaden het aantal 
mensen met internationale ervaring en het aantal vrouwen in ons topmanagement verhogen, net zoals we 
dat ook al gedaan hebben in onze Raad van Bestuur”. 

Samen met mijn collega’s in het directiecomité van KBC Groep wens ik Marko Voljč, die met pensioen gaat, 
en  Danny De Raymaeker, die onze groep verlaat, oprecht te danken. Gedurende verschillende jaren heb ik 
nauw samengewerkt met zowel Marko als Danny in het directiecomité van de KBC Groep. Daarvoor 
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bekleedde Marko verschillende directiefuncties in onze Centraaleuropese thuismarkten, terwijl Danny 
directiefuncties in het commerciële netwerk en operationele context uitoefende.  Mijn collega’s en ik zijn 
Marko en Danny erg dankbaar voor de vele jaren van toewijding in de verschillende functies die ze 
bekleedden, en  voor hun steun, engagement en belangrijke bijdrage aan de uitbouw van KBC. We wensen 
hen het allerbeste voor de toekomst.” 

Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, voegde eraan toe: ‘Namens de Raad 
van Bestuur van KBC Groep wens ik Jan Švejnar te bedanken voor de inspanningen die hij de voorbije 10 jaar 
heeft geleverd – in soms moeilijke omstandigheden – om ČSOB te helpen uitbouwen als een belangrijke 
financiële speler in de Tsjechische republiek. Ik ben ervan overtuigd dat Pavel Kavánek een waardige 
opvolger is, die zijn uitgebreide kennis en ervaring in de Tsjechische markt en het bedrijfsleven zal weten te 
benutten. Al jaren kent hij en heeft hij ook nauw samengewerkt met John Hollows, en ze zullen een sterke 
tandem vormen. De Raad van Bestuur heeft met John een dynamisch leider gekozen met een uitgebreide 
internationale ervaring en een uitstekend parcours in de financiële sector. Bovendien is de Raad van Bestuur 
van oordeel dat het directiecomité van KBC Groep zal kunnen terugvallen op de ervaring en kennis van 
Christine Van Rijsseghem zodat ze KBC nog beter kunnen klaarstomen voor de uitdagingen en 
opportuniteiten  die zich aandienen. Tenslotte wil ik Marko Voljč en Danny De Raymaeker van harte 
bedanken voor hun jarenlange steun en toewijding aan KBC “. 

  

Volledig in lijn met de kleinere omvang van de groep en de nieuwe situatie, heeft KBC beslist zijn 

organisatiestructuur verder aan te passen en bijgevolg ook de samenstelling van het directiecomité van 

KBC Groep met het oog op een efficiëntere en duidelijker toewijsbare besluitvorming.  

Vanaf 1 mei 2014 zullen de bestaande divisies Internationale Markten en Internationale productfabrieken 

samensmelten tot één divisie Internationale Markten, die qua omvang en gewicht gelijkwaardig zal zijn 

aan de andere twee grote divisies, België en Tsjechië. In deze nieuwe gefuseerde divisie worden de 

thuismarkten  van Slovakije, Hongarije en Bulgarije net als Ierland ondergebracht. Tot de divisie behoren 

ook de internationale productfabrieken die zich richten op het aanbieden van producten en diensten die 

vanuit een globale visie werden ontwikkeld en aansluiten bij de distributiestrategie van de verschillende 

thuismarkten. 

 

Luc Gijsens, momenteel CEO van de divisie Internationale productfabrieken wordt CEO van de nieuwe 

divisie. Danny De Raymaeker, die nu  CEO is van de divisie Internationale Markten heeft in onderling overleg 

met de Raad van Bestuur beslist om de groep te verlaten en andere kansen te grijpen.  

 
De bestaande divisie Corporate Change & Support, die in 2012 werd opgericht om KBC toe te laten een 

vliegende start te maken met de invoering van de nieuwe bedrijfscultuur en het veranderingsprogramma, 

iets wat toen een maximum aan managementtijd vereiste, houdt op te bestaan als aparte divisie. 

Corporate HR zal voortaan rechtstreeks aan Johan Thijs rapporteren, die nu de desinvesteringen zijn 

afgerond, meer tijd zal kunnen vrijmaken.  

De community’s rond bankieren en verzekeren zullen aan Luc Gijsens rapporteren terwijl ICT en Shared 

Services & Operations voortaan rapporteren aan Luc Popelier, CFO van KBC Groep. 

Marko Voljč, momenteel verantwoordelijk voor de divisie Corporate Change & Support bereikt dit jaar de 

leeftijdslimiet van 65 jaar en gaat met pensioen.  
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Bestaande organisatiestructuur van KBC Groep  

 
 
 

Aangepaste organisatiestructuur van KBC Groep vanaf 1 Mei 2014  
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Noot voor de redactie : 
 

De heer John Hollows verwierf een diploma in rechten en economie aan de universiteit van Cambridge. 

Tussen 1978 en 1991 werkte hij voor het hoofdkantoor van Barclays Bank in Londen en nadien, van 1991 tot 

1995, als Country Manager voor Barclays Bank in Taiwan. Hij begon bij KBC Bank in 1996 als Country 

Manager in Shanghai en werd in 1999 directeur voor de regio Asia-Pacific, waar hij  verantwoordelijk was 

voor 10 branches in 6 landen. Hij werd benoemd tot CEO van K&H Bank in 2003. In 2006 werd hij Algemeen 

Directeur van de Centraleuropese bankdivisie van KBC Groep. Hij werd benoemd tot lid van het 

Directiecomité van KBC Groep en CEO van de divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland in 2009. Sinds 

2010 was hij Chief Risk Officer van KBC Groep. John is getrouwd en heeft 4 kinderen. 

 

Christine Van Rijsseghem werd geboren op 24 oktober 1962, en studeerde in 1985 af aan de faculteit 

Rechten van de universiteit in Gent. Nadien behaalde ze een MBA Financiële Wetenschappen aan de Vlerick 

Management School in Gent. Christine begon haar loopbaan bij KBC (voordien Kredietbank) in 1987 in de 

Centrale afdeling buitenlandse vestigingen. Eerst was ze er verantwoordelijk voor risicobeheer en controle 

en de internationale overnamestrategie. Later werd ze hoofd van die afdeling.  In 1994 werd ze benoemd 

tot Hoofd van de Kredietafdeling van KBC’s Ierse dochter, Irish Intercontinental Bank. In 1996 werd ze CEO 

van KBC France en in 1999 van de branch in  London. Van 2000 tot 2003 was ze Algemeen Directeur van de 

Afdeling Verwerking Effecten en Derivaten van KBC Groep. Sinds 2003 was ze Algemeen Directeur Group 

Finance. Ze is getrouwd en heeft geen kinderen. 

 
Een foto van John Hollows en Christine Van Rijsseghem kan u bekomen via de persdienst van KBC Groep  
(pressofficekbc@kbc.be). 
CVs en foto’s van de leden van het directiecomité van KBC Groep kan u terugvinden op  www.kbc.com (onder 
Corporate Governance). 
 
 
Contactgegevens 

 
Wim Allegaert, Directeur, Investor Relations, KBC Group 
Tel +32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be  

Viviane Huybrecht, Directeur, Corporate Communicatie /woordvoerster  KBC Groep 
Tel +32 2 429 85 45 E-mail pressofficekbc@kbc.be  

 

 

 

 

 

 
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven 

van toepassing is. 
 

KBC Group NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communicatie / 
woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
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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