Brussel, 4 september 2018

Belfius haalt 4 nieuwe toptalenten in huis
Starters op weg zetten naar hun eerste succes, familiebedrijven en ondernemers ondersteunen bij de
groei van hun onderneming, steden en gemeenten financieel inzicht verschaffen in de grote
maatschappelijke uitdagingen… Wie bij Belfius werkt, speelt elke dag een rol van betekenis in de
Belgische samenleving en het economische leven. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk experten
die elk op hun manier bijdragen aan de projecten en de tevredenheid van onze klanten. In haar
streven naar verdere groei en succes van haar bankverzekeringsstrategie, meldt Belfius Bank trots de
komst van vier nieuwe en bijzondere Belgische talenten.
Vanaf half september wordt Véronique Goossens Chief Opinion Leader en Deputy Chief
Economist bij Belfius. Zij is sinds meer dan twintig jaar journalistiek actief bij diverse zenders en
vooral bekend als nieuwsanker bij Kanaal Z en als auteur van het boek “De Geldmakers. Achter de
schermen van de Nationale Bank van België”.
Véronique heeft een zeer brede kijk op de economische en financiële actualiteit, en staat bekend om
haar kritische ingesteldheid. Haar “challenger spirit” – niet toevallig één van onze waarden - is precies
één van de redenen waarom Belfius haar graag welkom heet. Zeker in tijden waarin traditionele banken verzekeringsmodellen ter discussie staan, en hun rol t.a.v. economische en maatschappelijke
uitdagingen zoals de vergrijzing, de circulaire economie e.a. kritisch wordt doorgelicht, zijn we ervan
overtuigd dat Véronique de juiste vrouw zal zijn op de juiste plaats.
Na meer dan 20 jaar ervaring te hebben opgebouwd op het vlak van Finance en Corporate Banking,
vervoegt Martine Klutz Belfius als Chief Strategy Officer Business & Corporate Banking. Tot voor
kort was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Corporate Bankingactiviteiten van BNP
Paribas in UK, Nederland en Ierland, waarbij ze ook aanzienlijke bevoegdheden op het vlak van
kredieten voor deze landen kreeg toevertrouwd. Ze neemt dus bij Belfius niet alleen haar
internationale ervaring mee, maar ook haar competenties als handelsbankier. Gedurende meer dan
10 jaar vervulde ze ook belangrijke verantwoordelijkheden op het terrein van de financiële markten.
Martine is actief lid van Woman on Board en promoot actief inclusie en diversiteit in financiële kringen.
Lionel Giot gaat aan de slag bij Belfius als Chief Strategic Wealth Officer en Head of Family
Offices, na een loopbaan van meer dan 30 jaar bij Bank Degroof Petercam, waar hij belangrijke
functies opnam in Investment Banking, Corporate Development en Wealth Management, zowel in
België als Frankrijk. Dankzij zijn ervaring met familiebedrijven en ondernemers zal hij meewerken aan
het uitstippelen van de Belfius-strategie ten aanzien van de ondernemingen tegen de horizon 2025 en
zal hij ook verantwoordelijk worden voor het uitwerken van een aanpak die gericht is op
familiebedrijven in nauwe samenwerking met de departementen Wealth Management en Corporate
Banking.

Roland Hauzeur begint bij Belfius als Hoofd Corporate Finance & Capital Markets. Hij wordt
verantwoordelijk voor de teams Equity & Debt Capital Markets en met de Syndicatie. In totaal
rapporteren 20 medewerkers aan hem.
Roland Hauzeur heeft op het vlak van Corporate Finance en Capital Markets in België meer dan 20
jaar ervaring opgebouwd bij Fortis Bank en BNP Paribas, met de focus op de Equity Capital Markets.
In die hoedanigheid mocht Roland heel wat corporate klanten adviseren en bijstaan bij
markttransacties die betrekking hadden op kapitaal, zoals IPO's, Rights Issues en Accelerated
Placements (ABBs & Bloc Trades). Bovendien ontwikkelde hij de markt van de
Convertible/Exchangeable Bonds als alternatieve financieringsbron.
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