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Gérald Bogaert wordt de nieuwe voorzitter van de 
Beroepsvereniging van het Krediet 

 

 

Brussel, 24 september 2012  

 

Op 19 september 2012 verkoos de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), 

deelvereniging van Febelfin, de Heer Gérald Bogaert (Europabank1) tot nieuwe voorzitter 

van de Raad van Bestuur. Hij volgt Mevrouw Marianne Delbrouck (KBC) op, die met 

pensioen gaat. 

 

 

 

Gérald Bogaert is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, licentiaat in de 

Bestuurswetenschappen en gegradueerde in de Rechten. 

 

De Heer Bogaert is sinds 2004 Bestuurder Directeur van Europabank. Sinds 2010 is hij er 

verantwoordelijk voor het netwerk van agentschappen, marketing en verzekeringen. Van 

2004 tot 2010 was hij verantwoordelijk voor de back office, betaalsystemen, 

beleggingsportefeuilles, verzekeringen en de synergie met het Landbouwkrediet, waar hij 

                                                

1  Europabank maakt deel uit van de groep rond het Landbouwkrediet, waartoe ook Keytrade en 

Centea behoren. 
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van 1998 tot 2004 werkzaam was, eerst als Directeur productie voor het zuidelijke landsdeel 

en vanaf 2001 als Directeur Kredieten aan Ondernemingen en aan Particulieren. 

 

Gérald Bogaert is sinds januari 2007 lid van de Raad van Bestuur van de BVK en sinds 

januari 2009 lid van het Bureau, eerst als Secretaris en Schatbewaarder, nadien als 

Ondervoorzitter. 

 

Naast Voorzitter Gérald Bogaert telt het Bureau van de BVK de volgende 

vertegenwoordigers : 

 

 Ondervoorzitster : Mevr. Joanna Van Bladel (Belfius Bank) 

 Ondervoorzitter : Dhr. Philippe Bernard (Cofidis) 

 Schatbewaarder : Dhr. Philippe Picron (ING België) 

 Lid : Dhr. Ludo Bovré (BNP Paribas Fortis) 

 Lid : Dhr. Paul Heymans (Allianz Belgium) 

 Lid : Mevr. Ann Mertens (Axa Bank Europe) 

 Lid : KBC (vervanger van Mevr. Delbrouck nog aan te duiden) 

 

Meer informatie  
Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van 

Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).  

 
 
 

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET  
De Beroepsvereniging van het krediet (BVK) is lid van Febelfin.  
 

FEBELFIN  
Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, 
namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset 
Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische 
Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Begin 2012 vertegenwoordigen Febelfin en haar leden 254 
financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan 100.000 jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan 100.000.  
 
De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is zowel 
op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de uitdaging op 
zich een belangrijke rol te vervullen als “shared voice” van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende partijen op 
nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.  
 

De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via 

boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening, vertrouwen en transparantie,dynamiek en 

proactiviteit. 
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