
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Brussel, 14 oktober 2016  
 

 

Belfius versterkt zijn bankverzekeringsmodel en digitale strategie 

 

De resultaten van de voorbije jaren bewijzen dat Belfius met succes zijn strategie op het vlak van 

digitalisering en bank-verzekeren heeft aangepakt. Zo is Belfius enerzijds wereldwijd een van de 

snelste groeiers en de onbetwiste voorloper in mobiel bankieren op de Belgische markt. Anderzijds 

steeg in het eerste halfjaar het premie incasso van schadeverzekeringen verkocht via de bank met                    

9 % in een markt die nauwelijks groeide.  

Om die groei nog te versnellen en structureel te versterken, heeft de raad van bestuur van Belfius 

gevraagd  een project voor te stellen om de bank- en verzekeringsorganisatie nog nauwer te doen 

samenwerken, met behoud van hun aparte juridische eigenheid en directiecomités. 

Dankzij die verhoogde samenwerking zal Belfius onder meer zijn bankverzekeringsmodel verder 

kunnen versterken, zijn digitale investeringsaanpak optimaal kunnen integreren  en zijn 

kostenefficiëntie nog kunnen verbeteren met het oog op de toegevoegde waarde voor onze klanten. 

In het licht hiervan heeft de raad van bestuur van Belfius: 

- beslist het mandaat van Eric Kleijnen als voorzitter en lid van het directiecomité van Belfius 

Insurance met onmiddellijke ingang te beëindigen. De resterende looptijd van zijn mandaat laat 

immers niet toe dit nieuwe project te voltooien; 

- aan Marc Raisière, voorzitter van het directiecomité van Belfius Bank, gevraagd om zijn functie 

ad interim te combineren met de functie van voorzitter van het directiecomité van Belfius 

Insurance. Na afronding van het samenwerkingsproject zal een nieuwe voorzitter van het 

directiecomité voor Belfius Insurance worden benoemd; 

- onder voorbehoud van de goedkeuring door de Nationale Bank van België Emmanuel Michiels  

benoemd tot nieuwe Chief Risk Officer (CRO) van Belfius Insurance en als opvolger van Sabine 

Wuiame. 

Jos Clijsters, voorzitter van de raad van bestuur: “We bedanken Eric Kleijnen voor zijn inzet voor 

Belfius Insurance en DVV. We zijn er tevens van overtuigd dat Marc Raisière de persoon bij uitstek is 

om Eric Kleijnen ad interim te vervangen en het samenwerkingsproject tussen onze bank- en 

verzekeringsorganisatie te begeleiden gelet op zijn ervaring en kennis van de bank- én 

verzekeringssector, zijn affiniteit met Belfius Bank én Belfius Insurance”. 
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