
 

Pierre Hermant, de nieuwe voorzitter van het directiecomité van 

finance.brussels 

 

Brussel, 5 juli 2018 - Via een aanwervingsprocedure door een headhunterbureau werden zes 

kandidaten geselecteerd voor de betrekking van voorzitter van het directiecomité van 

finance.brussels, om Serge Vilain, de huidige voorzitter, te vervangen. Een onafhankelijke jury 

heeft alle geselecteerde kandidaten op gesprek laten komen en Pierre Hermant kwam uit die 

gesprekken naar voren als de meest geschikte kandidaat. 

Het vertrek van Serge Vilain was al lange tijd geweten. Op 31 juli 2018 stopt hij na 30 jaar ten 

dienste te hebben gestaan van het gewest en zijn ondernemingen als voorzitter van het 

directiecomité van finance.brussels.  

Er werd dan ook een aanwervingsprocedure om hem te vervangen opgestart die kadert in de 

nieuwe bestuursregels.  

Robert Half, een headhunterbureau dat gespecialiseerd is in financiële profielen, kwam via een 
projectoproep als winnaar uit de bus om zes kandidaten voor te dragen. Tegelijkertijd werd een 
jury van vijf onafhankelijke deskundigen aangesteld om die kandidaten te evalueren. Pierre 
Hermant kwam uit de aanwervingsprocedure als de meest geschikte kandidaat naar voren.  
 
Pierre Hermant is 40 jaar oud, is drietalig en heeft een MBA van de Vlerick Business School en 

een master in Finance and Business Performance Management van HEC Paris. Hij was 

directeur-generaal van de Febiac, directeur-generaal van Brussels Expo en is momenteel 

partner bij Nova Reperta en lid van de raad van bestuur van BECI. 

Pierre Hermant moet op 9 juli 2018 nog door de raad van bestuur van finance.brussels worden 

benoemd. Hij treedt op 1 augustus 2018 in dienst. 

“Ik ben blij dat de overgang kan verlopen zonder periode waarin er niemand aan het hoofd van 

finance.brussels staat. En dat zeker aangezien de instelling momenteel een proces van interne 

hervormingen doorloopt om beter de verscheidenheid aan ondernemingen van dienst te kunnen 

zijn”, besluit Didier Gosuin, minister van Economie van het Brussels Gewest. 


