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Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, woensdag 18 mei 2016 - 18u 

 

Wouter Devriendt wordt gedelegeerd bestuurder van Dexia NV 

 

De raad van bestuur van Dexia NV, die vandaag is bijeengekomen onder het voorzitterschap van Robert de 

Metz, heeft er kennis van genomen dat het bestuurdersmandaat van Karel De Boeck, gedelegeerd 

bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia NV, na afloop van de algemene vergadering van 

de groep op 18 mei 2016 verstrijkt. 

De raad van bestuur dankt Karel De Boeck van harte voor het werk dat hij tijdens zijn vierjarige mandaat van 

gedelegeerd bestuurder heeft verricht, en wenst hem heel veel succes in de toekomst. 

De algemene vergadering heeft de benoeming van Wouter Devriendt als bestuurder goedgekeurd en de 

raad van bestuur heeft beslist om hem te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het 

directiecomité van Dexia NV. 

Het directiecomité van Dexia NV bestaat voortaan uit Wouter Devriendt (voorzitter), Claude Piret (belast met 

de activa), Pierre Vergnes (Chief Financial Officer), Benoît Debroise (belast met Financieringen & Markten) 

en Johan Bohets (Chief Risk Officer). De samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local is 

identiek aan die van Dexia NV. 

 

Karel De Boeck, gedelegeerd bestuurder van Dexia NV tot de raad van bestuur van 18 mei 2016: « De 

vorderingen die wij de voorbije vier jaar hebben gemaakt in de uitvoering van de geordende ontmanteling 

van de groep, waren niet mogelijk geweest zonder de buitengewone inzet van de medewerkers en de steun 

van de Staten: ik dank hen van harte. Wij hebben de herfinanciering van de groep veilig gesteld in een vaak 

onrustige marktcontext, wij hebben het kapitaal als een goede huisvader beheerd en hebben werk gemaakt 

van de operationele continuïteit, wat voor een entiteit in ontmanteling niet voor de hand ligt. Met mijn 

opvolger is een harmonieus overgangsproces ingesteld. Ik weet dat hij over alle competenties beschikt om 

het algemeen belang naar best vermogen te dienen ». 

Robert de Metz, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV: « Als voorzitter van de raad van bestuur 

sinds 2012 wil ik benadrukken dat Dexia onder impuls van Karel De Boeck alles in het werk heeft gesteld om 

het systemische risico dat het voor de Staten betekende, te verminderen. Dexia volgde nauwgezet het 

geordende resolutieplan dat in 2012 samen met de Europese Commissie en de Staten werd vastgelegd: de 

verkoop van de belangrijkste operationele entiteiten van de groep is achter de rug, de nieuwe perimeter van 

de groep werd bereikt en sinds 2014 wordt de balans in afbouw beheerd. Dexia heeft woord gehouden: eind 

2015 was het balanstotaal van de groep met 183 miljard euro gedaald ten opzichte van 2011. Met Wouter 

Devriendt wil ik een even doeltreffende tandem vormen als met Karel De Boeck ». 

Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder van Dexia NV, zei nog: « Vandaag volg ik Karel De Boeck op als 

gedelegeerd bestuurder. Ik wil hem feliciteren met het werk dat hij sinds 2012 samen met alle teams heeft 

verricht. Ik zie voor mij de weg die nog moet worden afgelegd gezien het balanstotaal van Dexia 238 miljard 

euro bedraagt. Ik weet dat ik zal kunnen rekenen op toegewijde medewerkers. Dexia zal, met dezelfde 

vastberadenheid als vroeger, zijn gewicht voor de Staten verder verlagen, via het beheer in afbouw van zijn 

balans ». 
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Bijlage: samenstelling van de bestuursorganen 

 

Samenstelling van de raad van bestuur van Dexia NV op 18 mei 2016 

Robert de Metz, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur 

Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder 

Pierre Vergnes, uitvoerend bestuurder 

Corso Bavagnoli, niet-uitvoerend bestuurder 

Paul Bodart, onafhankelijk bestuurder 

Bart Bronselaer, onafhankelijk bestuurder 

Alexandre De Geest, niet-uitvoerend bestuurder 

Thierry Francq, niet-uitvoerend bestuurder 

Koen Van Loo, niet-uitvoerend bestuurder 

Johan Bohets, uitvoerend bestuurder 

Françoise Lombard, niet-uitvoerend bestuurder 

Lucie Muniesa, niet-uitvoerend bestuurder 

Michel Tison, onafhankelijk bestuurder 

 

Samenstelling van het directiecomité van Dexia NV op 18 mei 2016 

Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité 

Johan Bohets, CRO, verantwoordelijk voor de risico's, en uitvoerend bestuurder 

Benoît Debroise, verantwoordelijk voor financiering en markten 

Claude Piret, verantwoordelijk voor de activa 

Pierre Vergnes, CFO, verantwoordelijk voor de financiën, en uitvoerend bestuurder 

 

Samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local SA op 18 mei 2016 

Wouter Devriendt, algemeen directeur en bestuurder 

Johan Bohets, CRO, verantwoordelijk voor de risico’s en bestuurder 

Benoît Debroise, verantwoordelijk voor financiering en markten 

Claude Piret, verantwoordelijk voor de activa, gedelegeerd algemeen directeur en bestuurder 

Pierre Vergnes, CFO, verantwoordelijk voor de financiën, gedelegeerd algemeen directeur en bestuurder 

 

Samenstelling van het groepscomité van Dexia NV op 18 mei 2016 

De leden van het directiecomité van beide entiteiten, evenals: 

Gaëtane Albert, verantwoordelijk voor human resources 

Véronique Hugues, adjunct CFO, verantwoordelijk voor het financiële beheer 

Wim Ilsbroux, verantwoordelijk voor de transformatie 

Caroline Junius-Tchekhoff, verantwoordelijk voor de communicatie 

Christine Lensel-Martinat, COO, verantwoordelijk voor operations and information systems 

 

Rudi Sneyers, auditor-generaal, woont het groepscomité bij zonder er lid van te zijn. 

 

Voor meer informatie: www.dexia.com 
Perscontacten      Contact investeerders 
Persdienst – Brussel     Investor Relations – Brussel 
+32 2 213 57 97      +32 2 213 57 39 
Persdienst – Parijs      Investor Relations – Parijs 
+33 1 58 58 86 75      +33 1 58 58 82 48 

 

http://www.dexia.com/

