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Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte België, benoemd tot Regional
Managing Director EMEA en lid van het global Executive Committee
van Deloitte

Brussel, 8 januari 2016 – CEO van Deloitte België, Rik Vanpeteghem, is benoemd tot Regional
Managing Director (RMD) EMEA en lid van het global Executive Committee van Deloitte. Hij zal
zijn huidige functie als CEO van Deloitte België combineren met deze internationale functies. In
zijn nieuwe rol is Rik Vanpeteghem enerzijds verantwoordelijk voor de geografische dimensie
van de globale strategie van Deloitte, en zal hij de belangen vertegenwoordigen van de EMEA
(Europe, Middle East & Africa) member firms. Anderzijds zal hij ervoor zorgen dat de
beleidslijnen van de verschillende member firms voldoende aansluiten bij de initiatieven en
strategie van de internationale organisatie Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL).
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is vertegenwoordigd in meer dan 150 landen en telt 225.000
medewerkers. In de EMEA regio zijn 80.000 medewerkers actief. In deze regio realiseerde Deloitte het
afgelopen boekjaar (1 juni 2014 - 31 mei 2015) een omzet van US$ 11,9 miljard.
Rik Vanpeteghem zal als spilfiguur optreden tussen het global executive leadership en de verschillende
Deloitte member firms, waarbij hij zich specifiek toespitst op de EMEA regio.
De DTTL-strategie wordt mede geïmplementeerd door de RMD wat betreft de geografische dimensie in
hun respectievelijke regio. Daarnaast waakt hij over de onderlinge samenwerking, de standaardisering,
de kwaliteitsbeveiliging en het investeringsbeleid binnen het netwerk. De RMD heeft een sleutelrol in
het overbrengen van de overkoepelende DTTL-visie en strategische prioriteiten door actief deel te
nemen in het global Executive Committee en het DTTL Operations Committee.
Rik Vanpeteghem licht toe: “In mijn nieuwe functie als RMD EMEA zal ik de standpunten van zowel de
grote als de kleine member firms in de EMEA regio vertegenwoordigen. Zowel Deloitte België als ikzelf
hebben in het verleden altijd op een positieve manier bijgedragen aan het internationale netwerk. We
staan dan ook gekend als betrouwbare partners die hun ‘state of the art’ expertise delen met zowel
collega’s als cliënten.”
De benoeming is een mooie erkenning voor de prominente rol die de Belgische firma speelt in het
internationale netwerk.
###

Over Deloitte
Deloitte België is met meer dan 3.200 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het
gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s,
de publieke sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en

een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2015 werd een omzet gerealiseerd
van 390 miljoen euro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste
kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een
wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 225.000
professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2015 bedroeg de omzet meer dan 35.2 miljard US dollar.
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en
zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de
wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms.

