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Rudi Bonte vervoegt de Financial Industry Service Line van Deloitte Belgium

Diegem, 24 februari 2015 – Deloitte Belgium versterkt zijn expertise in het domein van
adviesverlening aan de financiële sector door de samenwerking met Rudi Bonte, erelid van het
Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en voormalig
Bijzonder Mandataris voor het Banktoezicht bij de Nationale Bank van België.
Bij Deloitte Belgium zal Rudi Bonte op deeltijdse basis als Senior Advisor hoofdzakelijk advies
verlenen inzake regelgeving met betrekking tot de financiële markten. Daarnaast zal hij zich
toespitsen op de trends en evoluties in de banksector, het anticiperen van potentiële risico’s en de
impact voor het risicobeheer in deze sector.
De financiële sector staat samen met alle andere betrokken partijen ook de komende jaren voor een
hele reeks uitdagingen waarbij innovatie, regelgeving, verwachtingen van consumenten en
toezichthouders hoog op de agenda zullen staan.
In deze context zal het nieuwe toezichtsmechanisme, ‘Single Supervisory Mechanism (SSM)’, geleid
door de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt een leidende rol spelen. De volgende 12
maanden worden cruciaal om de prioriteiten en aanpak van de SSM te bepalen. Daarbij zal de
aandacht in de eerste maanden vooral gaan naar de implementatie van de aanbevelingen van de net
afgewerkte balansdoorlichting van de grote banken uit de eurozone (de zogenaamde Comprehensive
Assessment). Verder is er sinds het begin van 2015 de uitbouw, in Brussel, van de nieuwe Europese
Resolutie Autoriteit, ‘Single Resolution Board (SRB)’, die op eigen initiatief kan ingrijpen in de
afwikkeling van noodlijdende banken.
Om deze evolutie op de voet te volgen heeft Deloitte in oktober 2014 een internationaal aangestuurd
Banking Union Centre opgericht in Frankfurt (BUCF) om cliënten tijdig te informeren en adviseren.
Met zijn uitgebreide professionele ervaring zal Rudi Bonte samen met Bernard De Meulemeester,
Senior Partner bij Deloitte Belgium, het centrum in Frankfurt versterken en de daaruit volgende
inzichten delen met de Belgische instellingen.
Het BUCF werkt eveneens nauw samen met het Deloitte EMEA Centre for Regulatory Strategy
(ECRS), gebaseerd in Londen. Het ECRS volgt alle voor de financiële sector relevante regelgevende
initiatieven op om financiële instellingen een objectief inzicht te geven op toekomstige opportuniteiten
en uitdagingen. Rudi Bonte zal daarom ook samenwerken met het ECR, - geleid door David Strachan

en Clifford Smout - alsook met Caroline Veris, partner bij Deloitte Belgium, die het ECRS
vertegenwoordigt in België.
Het Financial Services Industry team van Deloitte in België telt 16 Partners en meer dan 200
medewerkers. Zij focussen op het verlenen van regelgevende diensten aan de Financial Services
Industry in België.

Rik Vanpeteghem, CEO van Deloitte Belgium, is verheugd over de samenwerking met Rudi Bonte:
“Rudi’s expertise en inzichten zijn een waardevolle aanvulling van onze financiële adviesverlening en
zullen een grote steun zijn voor onze audit en risk advisory diensten. Hierdoor kunnen wij onze
cliënten nog beter informeren en advies verlenen over de almaar complexer wordende regelgeving
van de bankwereld.”

Over Rudi Bonte
Rudi Bonte heeft een solide ervaring opgebouwd in de Belgische en Europese bankreglementering en
het banktoezicht. Hij startte zijn loopbaan in 1978 bij de toenmalige Bankcommissie, werd er directeur
in 1999, en was tenslotte in de periode 2002-2011 lid van het directiecomité van de Commissie voor
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Sinds april 2011 was hij Bijzonder Mandataris voor het
banktoezicht bij de Nationale Bank van België. Rudi Bonte had doorheen de jaren ook mandaten in de
internationale en Europese toezichtsfora, zoals het Basel Committee on Banking Supervision, het
Committee of European Banking Supervisors en de European Banking Authority, het Banking
Supervision Committee van de Europese Centrale Bank en het Advisory Technical Committee van de
European Systemic Risk Board. Hij was ook lid van de High-Level Group on Supervision van de
Europese Centrale Bank die in 2012-2013 heeft gewerkt aan de voorbereiding van het Single
Supervisory Mechanism.

###
Over Deloitte
Deloitte is met meer dan 2900 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 2014 werd een omzet gerealiseerd van 370 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 210.400 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2014 bedroeg
de omzet meer dan 34.2 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.

