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Marc Raisière volgt Guy Roelandt op als CEO van Bel fius Insurance  
 
Na een succesvolle carrière van meer dan 36 jaar in de verzekeringssector waarvan 19 jaar als CEO bij 
Belfius Insurance, heeft Guy Roelandt te kennen gegeven op de leeftijd van 60 jaar zijn functie als CEO 
van Belfius Insurance neer te leggen. 
 
De voorzitter en de raad van bestuur van Belfius Insurance zijn hierop ingegaan en zijn de zoektocht 
gestart naar een opvolger. Die opvolger werd gevonden in de persoon van Marc Raisière, tot op heden lid 
van het Executive Committee van Axa France. Hij werd vandaag benoemd tot lid van het directiecomité van 
Belfius Insurance en zal op 1 september Guy Roelandt opvolgen als CEO van Belfius Insurance. 
Marc Raisière heeft een lange ervaring in de bank- en verzekeringswereld. Als lid van het directiecomité 
van Axa was hij verantwoordelijk voor Product Management Leven en BOAR. Daarna was hij directeur 
Marketing en Distributie binnen Axa groep en als lid van het Executive Committee van Axa France was hij 
tot heden verantwoordelijk voor het domein Leven, Varia en Bank.  
 
Guy Roelandt blijft gedurende 2 jaar nog part-time opdrachten voor Belfius Insurance uitvoeren om de 
nieuwe CEO en het management bij te staan in een aantal dossiers en projecten. 
 
Freddy Bouckaert, voorzitter van de raad van bestuur van Belfius Insurance: “Ik wil Guy Roelandt bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor Belfius Insurance. Hij is in 1976 begonnen bij Belfius Insurance als Actuaris 
Leven en is er CEO  sedert 1993. Onder zijn leiding is Belfius Insurance uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in de verzekeringswereld en vertienvoudigde het premie-incasso. Daarom ben ik blij dat hij zijn 
expertise nog ter beschikking blijft stellen en nog een aantal specifieke opdrachten op zich wil nemen.  
Ik ben ook verheugd dat Marc Raisière de opdracht aanvaard heeft om de verzekeringstak van Belfius 
vanaf 1 september te leiden en verder uit te bouwen.” 
 
 
Over Belfius Insurance 
 
Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank & Verzekeringen, en verdeelt haar producten 
(Leven, niet-Leven en kredieten) op de Belgische verzekeringsmarkt. 
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