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Pierre-Paul De Beir wordt de nieuwe Voorzitter van de Frans-Belgische 

Kamer van Koophandel in Lille (CCFB) op 1 januari 2022 
 
Overeenkomstig de statuten komt Patrick Lequint na 4 jaar voorzitterschap bij de Frans-Belgische 
Kamer van Koophandel in Lille, aan het einde van zijn mandaat. Op 1 januari 2022 draagt hij de 
fakkel over aan Pierre-Paul De Beir, verkozen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur 
van 8 december 2021. 
 
 
 
Einde mandaat van Patrick Lequint 
 
Onder het voorzitterschap van Patrick Lequint heeft de Kamer verder geïnvesteerd in digitalisering 
en communicatie. Ook de Frans-Belgische coworking-ruimte is op zijn initiatief tot stand gekomen. 
Samen met het team van de Kamer verzekerde hij de continuïteit tijdens deze moeilijke periode. 
 
Hij haalde ook opnieuw de banden aan met het Groothertogdom Luxemburg. In 2022 wordt de 
CCFB officieel CCFBL : Chambre de Commerce Franco-Belgo-Luxembourgeoise. Zij zal vanaf 
dan, naast België, ook officieel het Groothertogdom Luxemburg vertegenwoordigen en zowel 
Belgische als Luxemburgse bedrijven begeleiden bij hun ontwikkeling in Frankrijk. 
 
 
 
Verkiezing van Pierre-Paul De Beir, nieuwe Voorzitter van de CCFB  
 
Pierre-Paul De Beir, al 17 jaar Ereconsul van Frankrijk in Kortrijk en al 31 jaar CEO van Tramanco 
Mergers & Acquisitions, wordt op 1 januari 2022 Voorzitter van de Frans-Belgische Kamer van 
Koophandel (CCFB) in Lille. Door zijn beroep, maar ook door zijn mandaat als Ereconsul van 
Frankrijk, is Pierre-Paul De Beir sterk betrokken bij Frans-Belgische grensoverschrijdende 
kwesties. 
 
Zijn parcours  
 
Pierre-Paul De Beir is Belg en afkomstig uit een textielfamilie. Hij heeft altijd belangstelling gehad 
voor de bedrijfswereld en voor opvolgingsmandaten in familiebedrijven. Als Mergers & Acquisitions 
Consultant ontmoet hij een groot aantal ondernemers uit heel diverse sectoren. 
 
Zijn bedrijf Tramanco, opgericht in 1991, heeft zo talrijke overdrachtsdossiers begeleid in de textiel-
, hout-, drukkerij-, distributie-, lingerie-, karton- en logistieke sector, maar ook in de metaalindustrie, 
de meubelbranche, de IT, de etikettering, enz. 
 
“Mijn beroep vraagt een grote discretie, een luisterend oor, en de capaciteit door middel van 
consensus een evenwicht te vinden dat frustraties en jaloezie vermijdt. Een grote hoeveelheid 
empathie is van kapitaal belang en ik houd sterk vast aan het criterium van de vier vragen van de 
rotariërs wanneer wij denken, praten, handelen: Is het waar? Is het billijk voor alle betrokkenen? 
Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Komt het alle betrokkenen ten goede?” 
 
 
 



 
 
 
Ambitie en aspiraties van Pierre-Paul De Beir  
 
Zo veel projecten te ontwikkelen… Ik verlang ernaar te werken met de hulp van het professionele 
team van de CCFB rond directrice Patricia De Backer, expert in de Frans-Belgische wereld. 

 
Ik kan alleen maar lof betuigen aan mijn voorgangers Tillo Mestdagh, Jos Helewaut en Patrick 
Lequint, die de Kamer door de tumultueuze jaren van verhuis en van pandemie hebben geleid. Op 
dit moment denk ik dat we de Kamer nieuw leven moeten inblazen met diensten en activiteiten die 
toekomstige leden zullen interesseren. De uitdaging bestaat erin hun uiteenlopende talenten in te 
zetten ten dienste van onze Kamer en verantwoordelijkheden te delen. Deze goodwill zal het 
gevoel van samenhorigheid versterken. In diezelfde mindset reken ik ook op de ervaring van onze 
bestuurders, die over dezelfde troef van diversiteit beschikken. 
 
Met mijn voorzitterschap wil ik bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Kamer. Volle koers 
vooruit om in 2022 met trots het 120-jarig bestaan van onze schitterende Kamer van Koophandel 
te vieren. 
 
 
Enkele woorden over de CCFB 
 
De vzw CCFB (Chambre de Commerce Franco-Belge, of in het Nederlands: de Frans-Belgische 
Kamer van Koophandel) is gevestigd in Lille, in de regio Hauts-de-France, en maakt deel uit van 
het netwerk van Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland (www.belgianchambers.be). 
Ze helpt Belgische en Luxemburgse ondernemingen die zich willen ontwikkelen in Frankrijk door 
hen te begeleiden en te adviseren over hoe alles reilt en zeilt in Frankrijk. De CCFB brengt Franse 
en Belgische bedrijven ook met elkaar in contact zodat ze samen zaken kunnen doen. Haar 
dochteronderneming en bevoorrechte partner Franco Belge Service huisvest in haar 
bedrijvencentrum de Franse maatschappelijke zetels van enkele honderden Belgische bedrijven. 
 
Daarbovenop schept de CCFB een echte grensoverschrijdende dynamiek door permanent 
economische en sociale netwerken te creëren. Ze doet dit door middel van activiteiten zoals 
bedrijfsbezoeken, het jaarlijkse netwerkevent “visite aux voisins”, een grensoverschrijdend 
golftoernooi, Frans-Belgische opleidingen en lunchdebatten met gekende sprekers. Belgische, 
Franse, maar ook Luxemburgse ondernemers hebben er dus baat bij om zich bij de CCFB aan te 
sluiten. 
 

 
 

Ter vervanging van de traditionele Soirée des Vœux, zullen de leden van de CCFB worden 
uitgenodigd voor een lente-avond, "Le Printemps Franco-Belge", om elkaar te leren kennen, 
opnieuw te ontmoeten, en kennis te maken met de nieuwe Voorzitter en het team. Meer informatie 
volgt. 
 

 
 

Contact : Patricia DE BACKER, Directrice, info@chambrefrancobelge.fr 
 
Web : www.chambrefrancobelge.fr 
 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/chambre-de-commerce-franco-belge-de-lille/ 
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