Frans Baron van DAELE
From 2009 to 2012, Frans van Daele was Chief of Staff of the President of the
European Council, Herman Van Rompuy, and in that capacity he was EU
‘Sherpa’ to the G8.
He joined the Belgian diplomatic service in 1971. At the beginning of his
extensive political career he served at the Belgian mission to the European
Communities, in Athens and in Rome. In 1989, he became deputy permanent
representative of Belgium to the United Nations in New York.
Frans van Daele has been the permanent representative of Belgium to the EU
(1997-2002) and NATO (2007-2009), as well as Ambassador to the US (20022006). He was Chef de Cabinet of Minister of Foreign Affairs Yves Leterme and
has held various other positions in the Belgian Ministry of Foreign Affairs, such
as Press spokesman of the Foreign ministry under Leo Tindemans and as
Director General of Political Affairs.
Since the 21st of July 2013, he serves as Head of Cabinet to His Majesty the King.
Baron van Daele is a member of the Boards of the KULeuven, of the Chapelle musicale Reine Elisabeth, of the
Friends of Europe, of the Fondation Baillet-Latour and of the Arenberg Foundation, and he is a member of the
Fondation Jean Monnet (Lausanne). He is president of the Alumni Association of the KULeuven and vicepresident of the Royal Association of Belgian Nobility.
Mr. van Daele holds a Master Degree in Philosophy and Arts from the Catholic University of Leuven.

Hendrik (Rik) VAN CAUWELAERT
Rik Van Cauwelaert begon zijn carrière aan het begin van de jaren 70
als fotograaf en sportjournalist. Hij was zestien toen hij van school wegbleef
en aan de slag ging als persfotograaf, eerst bij een Belgisch bureau, daarna
voor Associated Press. Eind jaren 70 werkte hij voor het weekblad De Post.
In 1980 werd hij journalist bij Sportmagazine, ook een uitgave van Roularta.
Na een zestal jaren werd hij opgenomen in de politieke redactie van het
weekblad Knack. Hij nam in 2002 de functie op van directeur-hoofdredacteur
van Knack na het terugtreden van Hubert Van Humbeeck. Op 1 januari 2006
werd de functie van hoofdredacteur van Knack afgesplitst en opgenomen door
Karl van den Broeck (vroeger chef nieuws en cultuur bij De Morgen). Rik Van
Cauwelaert bleef directeur.
Op 1 juli 2011 werd hij tot directeur strategie benoemd voor de redacties van de magazines van Roularta. In die
functie stond hij onder meer in voor de multimediale strategie van de verschillende magazines. Hij bleef ook
politiek commentator van Knack, waarbij hij wekelijks een hoofdartikel publiceerde, hoofdzakelijk gewijd aan de
Belgische politiek.
Sedert eind 2012 verzorgt hij een wekelijkse column in het dagblad De Tijd. Daarnaast is hij een regelmatige gast
in diverse media. Bij Kanaal Z had hij zijn vast programma en bij Actua TV verzorgt hij het boekenprogramma.
In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse Leeuw.
Hij is de zoon van Emiel Van Cauwelaert, voormalig hoofdredacteur van de krant Het Volk.

Karel LANNOO
Chief executive of CEPS since 2000, a leading independent European think
tank. Published some books and numerous articles in newspapers, specialised
magazines and journals on general European public policy, and specific
financial regulation and supervision matters. Latest book: ‘The Great Financial
Plumbing, From Northern Rock to Banking Union’, Rowman and Littlefield,
2015.
Rapporteur for many CEPS task forces, chaired by senior European officials and
business leaders (with a.o. Helmut Schlesinger, Tommaso Padoa-Schioppa,
Thomas Huertas).
Directs the European Capital Markets Institute (ECMI) and the European Credit Research Institute (ECRI), both
operated by CEPS.
Independent director of BME (Bolsas y Mercados Espanoles), the listed company that manages the Spanish
securities markets (since 2006); Member of the Euribor Steering Committee, European Money Markets Institute
(EMMI) (2013 – present); member of advisory councils of charities and foundations.
Karel Lannoo holds a baccalaureate in philosophy (1984) and an MA in modern history (1985) from the
University of Leuven and obtained a postgraduate degree in European studies (Centre d’Etudes européennes)
from the University of Nancy (1986).
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