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Benoemingen in de raden van bestuur van Dexia NV en  Dexia Crédit Local SA 

De raad van bestuur van Dexia NV besliste, op voorstel van het comité der benoemingen, om de volgende 
benoemingen ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van  
17 mei: 

• Benoeming van Martine De Rouck tot bestuurder van Dexia NV en Dexia Crédit Local SA, ter 
vervanging van Paul Bodart, die ontslag neemt; 

• Benoeming van Véronique Tai tot bestuurder van Dexia Crédit Local SA; 

• Benoeming van Aline Bec tot uitvoerend bestuurder van Dexia Crédit Local SA. 

De benoemingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Europese Centrale Bank. 

 
Biografieën 

Martine De Rouck  heeft de Belgische nationaliteit en behaalde een masterdiploma wiskundige 
wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en actuariële wetenschappen aan de Université libre 
de Bruxelles (ULB). Zij werkte haar hele loopbaan in de banksector. In 1978 ging zij aan de slag bij Generale 
Bank, waar zij verschillende functies uitoefende, zoals algemeen directeur van de marketingafdeling en 
commercieel verantwoordelijke voor de regio Brussel. Binnen Fortis Bank leidde zij vanaf 2000 de afdeling 
e-Banking Frankrijk, en werkte zij als hoofd van de marketingafdeling voor de retailbank. In 2003 werd zij 
gedelegeerd bestuurder van de Bank van de Post, een 50/50 joint venture tussen BNP Paribas Fortis en De 
Post, alvorens in 2009 over te stappen naar BCC Corporate en het jaar nadien naar BNP Paribas Fortis als 
hoofd van de afdeling fraudebescherming. Zij is niet-uitvoerend bestuurder van Orange Belgium. 

Véronique Tai  heeft de Belgische nationaliteit en behaalde een drievoudige licentie recht (fiscaal, Europees 
en privaat-vermogensrecht) aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Zij begon haar loopbaan als adviseur 
“corporate finance” bij Coopers&Lybrand. In 1996 trad zij in dienst van de FOD Financiën, waar zij zich 
onder meer onderscheidde als Inspecteur Financiën of Expert Adviseur op het Kabinet van de Minister van 
Financiën binnen de Cel Financiële Markten, alvorens actief lid te worden van het Directiecollege van de 
Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). Zij is tevens lid van de raad van bestuur van 
Rekode, beheerder van het Inclusio-fonds en voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI. Tegelijk geeft 
zij les in het kader van de Masteropleiding fiscaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.  

Aline Bec  heeft de Franse nationaliteit en behaalde een masterdiploma wiskunde aan de Université de Lille 
1. Zij deed veel ervaring op binnen grote bankgroepen in Frankrijk, zoals BPCE, Natixis, Crédit Agricole, 
Crédit Lyonnais en de BFCE, waar zij de functie uitoefende van verantwoordelijke voor de 
informatiesystemen, transacties, organisatie, immobiliën en aankopen. Zij bracht tal van grote projecten en 
programma's rond digitale transformatie tot een goed einde. Voor zij in oktober 2016 overstapte naar de 
groep Dexia, vervulde zij sinds 2012 bij BPCE de functies van Adjunct-directeur-generaal, lid van het 
uitvoerend comité, belast met informatiesystemen, aankopen, logistiek vastgoed en grote programma's. 
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