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Frank Leroy wordt nieuwe CEO KBC Brussels
Frank Leroy werd door het Directiecomité van KBC Groep NV benoemd als nieuwe CEO van
KBC Brussels, het Brusselse merk van KBC. Hij begint in zijn nieuwe functie op 15 september
2018.
Frank vervangt Damien Van Renterghem die op 5 maart in onderling overleg met KBC besloot
om de samenwerking stop te zetten.
Frank Leroy (49 jaar) studeerde aan de HONIM en behaalde een bachelor diploma
Bedrijfsadministratie (1989) en Marketing (1990). In 1995 behaalde Frank een kandidaatsdiploma in
de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB. Hij startte zijn loopbaan als adjunct
kantoordirecteur bij Bacob bank. In 1995 maakte hij de overstap naar Kredietbank/KBC waar hij
achtereenvolgens kantoordirecteur, clusterkantoordirecteur Brussel, hoofd kredieten in Leuven en
Gent en tenslotte regiodirecteur in Antwerpen werd. Sinds 2016 was hij directeur HR Services en
Strategisch portfoliomanager binnen de afdeling Corporate HR van KBC Groep.
Daniel Falque, CEO van KBC Divisie België: “De beslissing om in 2014 een apart merk KBC Brussels te
lanceren, bracht KBC en CBC dichter bij de klant en zijn leefwereld. Ons doel is om samen met Brussel
te groeien en oplossingen te brengen op maat van de regio en zijn bevolking. De resultaten van de
afgelopen jaren mogen gezien worden. Tussen 2015 en 2017 werden meer dan 35.000 nieuwe klanten
aangetrokken en ook in de eerste maanden van dit jaar ging KBC Brussels verder op het positieve elan.
De realisatie van de ambitieuze doelstelling om 40.000 nieuwe klanten aan te trekken tegen 2020, ligt
dus binnen ons bereik. De hoge tevredenheidsscores (NPS) die de klanten aan KBC Brussels toekennen,
tonen ook dat onze specifieke aanpak werkt en beantwoordt aan een duidelijke klantenbehoefte.
Met zijn jarenlange ervaring in het commerciële netwerk en meer specifiek als clusterkantoordirecteur
in Brussel beschikt Frank over de juiste troeven om snel vertrouwen te winnen bij de klanten,
medewerkers en stakeholders, en van KBC Brussels een nog sterker merk te maken in de hoofdstad.
Hij kan daarbij rekenen op de maximale ondersteuning van de Belgische divisie van KBC. We wensen
hem alvast veel succes.”
Frank Leroy, de nieuwe CEO van KBC Brussels : “Mijn jarenlange ervaring binnen KBC Groep en in de
financiële sector en mijn ervaring als clusterkantoordirecteur in Brussel, zullen me zeker helpen om
KBC Brussels verder succesvol uit te bouwen tot de beste financiële partner in de hoofdstad. Ik zal me
samen met mijn medewerkers maximaal inzetten om toegevoegde waarde te creëren voor onze
huidige en toekomstige klanten en hen te begeleiden bij hun projecten. Zij kunnen rekenen op onze
expertise, luisterbereidheid, respect en oplossingen op maat. Zo hopen we bij te dragen tot de
tevredenheid van onze klanten en stakeholders.”
Noot voor de redactie
Een foto van Frank Leroy is beschikbaar op de persdienst van KBC.
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