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Gilles Staquet van BNP Paribas verkozen tot Voorzitter 

van BELSIPA, Christiaan Sterckx van KBC herverkozen tot 

Vice-Voorzitter 
 

BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten, is trots 

aan te kondigen dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen Gilles Staquet van BNP 

Paribas heeft verkozen tot nieuwe Voorzitter; hij volgt in deze functie Alain Flas van ING op die het 

voorzitterschap gedurende twee opeenvolgende termijnen (sinds de oprichting in 2013) heeft 

waargenomen. Christiaan Sterckx van KBC is herverkozen tot Vice-Voorzitter.  

Gilles Staquet bekleedt de functie van Head of Equity Derivatives Sales Belgium & Netherlands bij de 

Global Markets afdeling van BNP Paribas. Christiaan Sterckx is Chief Research & Solutions Officer bij 

KBC Asset Management. 

Gilles Staquet, Voorzitter BELSIPA, zegt: “Ik ben ten zeerste vereerd deze 

functie over te nemen en wens mijn voorganger Alain Flas te danken voor zijn 

actieve steun bij het opbouwen en leiden van onze vereniging. Tijdens de 

voorbije jaren hebben gestructureerde producten opnieuw hun plaats 

ingenomen in het Belgisch productlandschap voor particuliere klanten. Dit 

succes is ook voor een groot deel te danken aan de activiteiten van BELSIPA. 

Emittenten uit binnen- en buitenland gebruiken de vereniging als platform voor 

het verzekeren van samenhang in de regelgeving doorheen hun aanbod. We 

steunen alle initiatieven die de markt willen verbeteren voor alle 

belanghebbenden, inclusief beleggers.” 

Christiaan Sterckx, Vice-Voorzitter BELSIPA, voegt hieraan toe: “BELSIPA zal 

intensief verder blijven werken met onze lokale regelgever en met de 

sectorvereniging FEBELFIN en onze Europese overkoepelende organisatie 

EUSIPA die samen inspanningen leveren om van België één van de meest 

aantrekkelijke kapitaalmarkten in de EU te maken. Naast de regelgevende 

dialoog zal BELSIPA landmark activiteiten verder blijven steunen zoals het 

rapporteren van alle belangrijke markt data voor gestructureerde producten 

die in België worden verkocht. We willen ook initiatieven steunen om kennis en 

wetenschap te stimuleren onder de professionals in de financiële sector.” 
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BELSIPA werd in 2013 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk en heeft AXA Bank Europe, Belfius, 

BNP Paribas, ING België, KBC, Société Générale (France), Commerzbank (France) en Natixis als Volwaardige 

Leden. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijgevoegd verslag (ook gepubliceerd op www.belsipa.be).  

Voor inlichtingen gelieve contact op te nemen met: 

Gilles Staquet (inlichtingen in 

het Frans/Engels)  

staquet@belsipa.be 

Christiaan Sterckx (inlichtingen in 

het Nederlands/Engels) 

sterckx@belsipa.be  

Thomas Wulf, Secretaris Generaal       

(inlichtingen in het Engels/Duits/Frans) 

wulf@belsipa.be  

 

 


