
Paul Roels 
 
 
 
Zaakvoerder van PROcrea Consulting  
 
Licenciaat Politieke en Sociale wetenschappen 
Master of Business Administration 
 
De eerste 14 jaar van zijn loopbaan bracht Paul door in de verzekeringssector als 
commercieel kaderlid in de afdeling groepsverzekeringen van Fortis-AG, en als 
verantwoordelijke voor de afdeling levensverzekeringen van Aegon België. Daarna stapte hij 
gedurende 10 jaar over naar de consultingwereld bij PricewaterhouseCoopers en Deloitte. 
Hij adviseerde er tal van ondernemingen over hun salaris- en voorzorgsprogramma’s, met 
speciale aandacht voor financiële, boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten. Hij 
voerde ook opdrachten uit met betrekking tot strategie, organisatie  en techniek voor 
verschillende verzekeraars. Hij hielp overheden en overheidsbedrijven bij het herdefiniëren 
van hun pensioenbeleid en bij het opzetten van pensioenfondsen. In opdracht van 
internationale instellingen voerde hij opdrachten uit in meerdere staten van Centraal en Oost 
Europa aangaande de omwerking van hun sociale zekerheidsstelsel en 
verzekeringswetgeving. Van medio 2001 tot oktober 2006 was Paul secretaris generaal en 
lid van het directiecomité van de gemeenschappelijke pensioenverzekeringskas Integrale. 
 
Sinds 2006 is Paul actief in het adviesbureau PROcrea Consulting, dat hij zelf oprichtte. Hij 
zorgt voor advies, begeleiding, opleiding en coaching in verband met pensioenen en 
voorzorg, sociale zekerheids- en sociale verzekeringszaken. Dit omvat zowel projectwerk, 
als ad-hoc advies, opleiding en het uitvoeren van mandaten. 
 
Paul is lector aan de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven en aan de 
masteropleiding handelswetenschappen van de VLEKHO (Hogeschool-Universiteit Brussel).  
Hij werd als deskundige lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen. 
Hij is lid van het European Network for Research on Supplementory Pensions. 
Hij maakt deel uit van diverse adviesorganen die betrekking hebben op zijn vakgebied. 
 
Paul publiceerde tijdens zijn loopbaan meer dan 150 artikels in Belgische en internationale 
vaktijdschriften. Hij is redactielid van het tijdschrift Life & Benefits. Hij is auteur of co-auteur 
van een aantal vakboeken, onder meer “Aanvullende pensioenen voor werknemers”, 
“Praktijkgids Wet Colla - De meest gestelde vragen over de wet aanvullende pensioenen”, 
“Sectorpensioenen”, “Verslagboek Employee Benefits”,enz... 
 
Paul spreekt regelmatig op vakseminaries in binnen- en buitenland.  
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