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rends bekroont op 12 janua-
ri de 37ste Manager van het 
Jaar. Het is de meest presti-
gieuze onderscheiding voor 
een bedrijfsleider in ons 
land. De laureaat volgt Dirk 
Coorevits op, de CEO van 
de Kempense bouwspecia-
liteitenproducent Soudal.
De vijf genomineerden voor 
de Manager van het Jaar, 
een initiatief van Trends in 
samenwerking met Kanaal 
Z, worden voorgesteld in 
Trends, op www.trends.be 
en op Kanaal Z. Elke week 
brengen we een portret van 
een genomineerde.
De finalisten voor deze edi-
tie zijn geselecteerd door 
een afgeslankte, onafhanke-
lijke jury, geleid door Bart 
De Smet, de voorzitter van 
Ageas. De jury koos uit een 
longlist, opgesteld door de 
redactie van Trends.
De finalisten hebben zich 
op een positieve en relevan-
te manier onderscheiden. 
Ze hebben als inspirerende 
bedrijfsleider gezorgd voor 
duurzame en opmerkelijke 

resultaten en namen uit-
muntende managementbe-
slissingen die vernieuwing 
en groei stimuleerden.
Als lezer van Trends hebt u 
een inbreng. Van maandag 
22 november tot en met 
woensdag 8 december kunt 
u online stemmen op uw 
 favoriete genomineerden. 
Niet alleen de jury zit in een 
nieuw jasje, ook de stem-
procedure is veranderd. 
Voortaan brengen ook eer-
dere Trends Managers van 
het Jaar hun stem uit, net 
als studenten van de Vlaam-
se managementscholen. De 
resultaten worden voorge-
legd aan de jury, die de helft 
van de stemmen vertegen-
woordigt. De genomineerde 
met de meeste stemmen bij 
de drie publieksgroepen en 
de jury is de winnaar.
Wie het haalt, wordt be-
kendgemaakt op een gala- 
avond in Brussels Expo. z
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DE MENS
“Ik was wellicht voorbestemd om 
voor Euroclear te werken”, glim-
lacht Lieve Mostrey. De 61-jarige 
West-Vlaamse studeerde voor bur-
gerlijk ingenieur en begon haar 
carrière in 1983 op het IT-departe-
ment van de Generale Bank. “Ik 
kwam er bij de IT voor de effec-
tensector terecht. Een van mijn 
eerste opdrachten was een link 
programmeren tussen de bank en 
Euroclear.”
IT en operations in de financiële 
sector lopen als een rode draad 
door de carrière van Mostrey. Dat 
haar capaciteiten ruimer zijn, be-
wijst haar benoeming tot country-
manager van Fortis Bank België in 
2006. Twee jaar later werd ze chief 
operating officer van Fortis Bank, 
om in 2010 over te stappen naar 
Euroclear, waar ze al sinds 2006 
bestuurder was. In 2017 werd ze 
CEO van Euroclear.
Euroclear is een wereldspeler in 
de afwikkeling van effectentrans-

acties. De onderneming garandeert 
de gelijktijdige uitwisseling van 
cash en effecten bij een transactie. 
Daarnaast staat Euroclear in voor 
het bewaren van de effecten, het 
bijhouden van de posities en het 
beheer van het onderpand. “Die 
wereld heeft me altijd  geboeid”, 
vertelt Mostrey. “Ik heb een 
 natuurlijke interesse voor facts-
and- figures, terwijl dit bedrijf als 
marktinfrastructuur een cruciale 

schakel is in het functioneren van 
het financiële systeem.”
In het hoofdkantoor in Brussel 
werkt meer dan de helft van de 
4.000 personeelsleden. Tegelijk is 
Euroclear een internationaal be-
drijf, waar meer dan tachtig natio-
naliteiten aan de slag zijn. “Diver-

siteit en inclusie zijn voor mij be-
langrijke aandachtspunten”, zegt 
Mostrey. “Wij willen een employer 
of choice zijn waar mensen van alle 
rassen, kleuren, talen of nationali-
teiten zich goed voelen. Dat is ook 
belangrijk omdat onze klantenbasis 
internationaal is. Wij willen dat on-
ze klanten zich herkennen in de 
onderneming.”
Als vrouw weet ze dat diversiteit 
ook gendergelijkheid betekent: “In 
het begin van mijn carrière dacht ik 
nog: het komt wel goed, vrouwen 
zullen vanzelf wel doorstoten naar 
de top van het economische leven. 
In de praktijk moeten we vaststel-
len dat dat niet vanzelfprekend is. 
In de financiële sector zijn vrou-
wen aan de top eerder de uitzonde-
ring. En elke crisis, of het nu de fi-
nanciële crisis van 2008 of de hui-
dige covid-crisis is, treft vrouwen 
harder dan mannen in hun carriè-
reontwikkeling.”
Ook Euroclear heeft nog werk om 
gelijke kansen voor iedereen te blij-
ven garanderen, beseft Mostrey: 
“Bij ons zitten flink wat vrouwen 
op de hoogste niveaus. Op het eer-
ste gezicht zou je denken: fantas-
tisch. Maar het blijft een uitdaging 
die gendergelijkheid op elk niveau 
van het bedrijf te garanderen. Dat 
is nochtans cruciaal om een pijplijn 
van talentvolle medewerksters 
klaar te hebben voor promoties.”

DE MANAGER
Lieve Mostrey werkte in 2017 een 
strategisch plan uit waarmee Euro-
clear zijn klantennetwerk kon ver-
sterken en nieuwe diensten kon 
ontwikkelen. Dat resulteerde in 
een belangrijke toename van de 
fee- inkomsten, waardoor de onder-
neming minder kwetsbaar is voor 
de lage rente. Daardoor kan Euro-
clear jaarlijks groeien. Intussen zet 
Mostrey in op een strategie van 
duurzaamheid en nieuwe werk-

LIEVE MOSTREY  IS DE CEO VAN EUROCLEAR

‘Elke crisis treft 
vrouwen harder 
dan mannen’
Lieve Mostrey maakte van het settlementhuis Euroclear een stabiele 
cashflowmachine die een mooie groei neerzet. Dit jaar nam Euroclear het 
Zweedse MFEX over, de grootste acquisitie sinds 2008. PAT R I C K  C L A E R H O U T

‘Wij willen dat onze klanten zich 
herkennen in de onderneming’

 LIEVE MOSTREY
“Diversiteit en inclusie zijn belangrijke  
aandachtspunten.”



vormen. “We hebben een heel uit-
gebreide ESG-agenda” (doelstel-
lingen voor milieu, sociale verhou-
dingen en bestuur, nvdr), vertelt 
ze. “In de uitvoering ervan zien we 
nieuwe groeikansen.” Het gaat dan 
vooral om de rol die Euroclear wil 
spelen voor bedrijven en instellin-
gen die green of sustainable linked 
bonds uitgeven. “Momenteel blij-
ven zulke uitgiftes nog grotendeels 
beperkt tot de westerse wereld. 
Euroclear wil dat makkelijker ma-
ken voor landen en bedrijven in de 
opkomende markten. En omge-
keerd willen we de investeerders 
in zulke producten zekerheid bie-
den over het groene of duurzame 
karakter van de uitgiftes.”
De covid-crisis noopte Euroclear 
om op grote schaal telewerk in te 
voeren. “We waren goed voorbe-
reid, omdat onze mensen stan-
daard al een dag thuis werkten”, 
zegt Mostrey. “We wisten ook dat 
onze infrastructuur er klaar voor 
was. Die stresstest hadden we in 
2016 doorstaan bij de terreuraan-
slagen in Brussel. Toen zijn we 
drie dagen noodgedwongen in 
lockdown gegaan en hebben onze 
netwerken goed standgehouden.”
Het uitbreken van de corona-epi-
demie zorgde in maart 2020 voor 
een enorme toename van de han-
delsactiviteit op de financiële 
markten, maar ook die piek door-
stond Euroclear met glans. “Onze 
prioriteit was de continuïteit van 
de dienstverlening en de onder-
steuning van de klanten enerzijds, 
en de gezondheid van onze mede-
werkers anderzijds.”
In de toekomst wil ze een nieuwe 
werkorganisatie invoeren: “Be-
paalde IT-taken kun je net zo goed 
thuis uitvoeren, maar voor alles 
wat met creativiteit, brainstor-
ming, overleg en interactie te ma-
ken heeft, breng je mensen het 
best samen. We gaan onze kanto-
ren daarvoor herinrichten.” z
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EUROCLEAR IN CIJFERS
IN MILJOEN EURO  2020 2019 2018

Operationele inkomsten 1.430 1.435 1.335 
Operationele kosten 862 820 814
Operationele cashflow (ebitda) 667 709 596
Nettowinst 432 431 322
Balanstotaal 26.397 27.569 28.134
Eigen vermogen 4.796 4.230 3.839
Medewerkers (in eenheden) 4.141 3.990 4.018
Bron: jaarrekeningen Euroclear

HET BEDRIJF
Euroclear was in 2020 goed voor de af-
wikkeling van 897.000 miljard euro aan 
effectentransacties en hield voor zijn 
klanten 32.800 miljard euro aan effecten 
in bewaring. De inkomsten, de winst en 
het dividend bleven stabiel in het covid- 
jaar. In de eerste negen maanden van 
2021 knoopte de onderneming weer aan 
met de groei van de voorbije jaren. Euro-
clear boekte 14 procent meer fee-inkom-
sten en de nettowinst steeg met 11 pro-
cent tot 347 miljoen euro.

In 2021 deed Euroclear voor het eerst 
sinds 2008 een grote overname. Met het 
Zweedse MFEX versterkt de onderne-
ming vooral haar positie op de fondsen-
markt. Dankzij MFEX breidt Euroclear zijn 
activiteiten uit naar de financiële trans-
acties tussen fondsenbeheerders en de 
distributeurs van hun producten.
“Met de acquisitie van MFEX komt Euro-
clear in de top drie in de fondsenmarkt, 
naast het Spaanse Allfunds en het Duitse 
Clearstream”, aldus Mostrey. MFEX voegt 
50 miljoen euro omzet en 325 medewer-
kers toe. 

 LIEVE MOSTREY
“We hebben  
een uitgebreide  
ESG- agenda. In de 
uitvoering zien we 
nieuwe groeikansen.”

‘Het blijft een uitdaging de gendergelijkheid 
op elk niveau van het bedrijf te garanderen’

4
D U I Z E N D 

medewerkers heeft 
Euroclear, van wie 
ruim de helft in het 

hoofdkantoor in 
Brussel werkt. 


