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Brussel, Parijs, 28 september 2012 

 
Dexia kondigt een nieuwe fase van zijn ordentelijke ontmantelingsplan 
in Frankrijk aan 

De Europese Ondernemingsraad (Eor) van Dexia is op 28 september 2012 in Parijs bijeengekomen onder 
het voorzitterschap van Gedelegeerd Bestuurder Karel De Boeck, met het oog op een herziening van het in 
het najaar van 2011 bekendgemaakte ordentelijke ontmantelingsplan en om de volgende stappen ervan 
nader te bekijken. 

Het plan wordt ten uitvoer gelegd conform de aanvankelijke doelstellingen. Na de verkoop van Belfius 
(voorheen Dexia Bank België) op 20 oktober 2011 en van de participatie van 50% in RBC Dexia op 27 juli 
2012 blijft Dexia de perimeter van de Groep aanpassen door het al aangevatte proces voor de verkoop van 
de Banque Internationale à Luxembourg en van DenizBank voort te zetten. In het kader van de gesprekken 
over de herstructurering van de Groep keurde de Europese Commissie op 26 september 2012 een tweede 
verlenging tot 31 januari 2013 goed van de tijdelijke liquiditeitswaarborg die door België, Frankrijk en 
Luxemburg wordt toegekend aan Dexia SA en Dexia Crédit Local (DCL). 

Na de ondertekening van een intentieprotocol door de Franse Staat, de Caisse des Dépôts (CDC) en La 
Banque Postale (LBP) op 16 maart jongstleden, zijn in Frankrijk deze zomer de gesprekken met de 
Europese Commissie voortgezet om de contouren van Dexia en van het nieuwe financieringssysteem van 
de lokale overheidssector in Frankrijk verder uit te werken. Het hieronder beschreven project (waarvan de 
precieze modaliteiten door de partijen in een definitieve overeenkomst moeten worden vastgelegd), alsook 
het gehele ordentelijke ontmantelingsplan van Dexia, is onderworpen aan de goedkeuring van de Europese 
Commissie. Het project steunt op verschillende beginselen waarvan de modaliteiten nog kunnen 
veranderen, zonder evenwel, volgens Dexia, nog te raken aan de grote lijnen van de aan het project 
verbonden herdimensionering. 

Het beoogde financieringsschema van de Franse lokale overheid spitst zich toe op twee krachtlijnen: 
enerzijds de commercialisering van nieuwe leningen door de joint venture van La Banque Postale en de 
Caisse des Dépôts (JV LBP/CDC) en anderzijds de oprichting van een Nouvel Etablissement de Crédit 
(NEC), middelenvennootschap die een nieuwe speler in de financiering van deze sector moet worden. De 
geplande transactie voorziet in de verkoop aan NEC (entiteit die op termijn onrechtstreeks zou kunnen 
toebehoren aan de Franse Staat, de Caisse des Dépôts en La Banque Postale) van Dexia Municipal Agency 
(DMA), het vehikel voor herfinanciering van de lokale overheidssector in Frankrijk en momenteel 
dochteronderneming van DCL. 

Om NEC op te richten, wordt er na toestemming van de bevoegde instanties aan gedacht dat Dexia aan 
NEC de middelen en systemen ter beschikking stelt en het nodige personeel voor deze activiteit overdraagt. 
Deze nieuwe onderneming zou 376 arbeidsposten tellen. 

De overdracht van DMA en de oprichting van NEC zouden een beslissende stap vormen in de uitvoering van 
het ordentelijke ontmantelingsplan van de groep Dexia. Na afloop van deze overdracht en onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de Europese Commissie zou Dexia de vorm aannemen van een groep met 
beperkte perimeter, die op de steun van de Staten zal kunnen rekenen. 

Gezien zijn nieuwe activiteitenperimeter en zijn nieuwe missies zou Dexia zijn werking en de organisatie van 
zijn teams vereenvoudigen. Meer bepaald zouden de organisaties van DSA (België en Frankrijk) en van 
DCL worden geïntegreerd, zonder een fusie van hun juridische structuren door te voeren. Deze organisatie 
zou steunen op 86 arbeidsposten in België en 645 in Frankrijk. 

Het aldus voor NEC en Dexia uitgetekende project zou een herdimensionering inhouden van de teams van 
DSA en DCL in Frankrijk. Dit zou neerkomen op de afschaffing van 312 ingevulde arbeidsposten. Daarnaast 
zouden 235 arbeidsposten* beschikbaar zijn om de werknemers die hun job zouden verliezen opnieuw in te 
schakelen in het arbeidsproces. 
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Deze werknemers zouden zich in de loop van het eerste halfjaar van 2013 ook kandidaat kunnen stellen 
voor de vacatures (potentieel 80) binnen de afdeling van de lokale overheidssector van LBP en de JV 
LBP/CDC, waarbij zij voorrang zouden krijgen bij de rekrutering. 

De werknemers van wie de functie geschrapt zou worden, zouden de sociale maatregelen genieten 
waarover al is onderhandeld tussen de vakbondsorganisaties en Dexia. 

Het volledige project wordt vanaf vandaag voorgesteld aan de personeelsvertegenwoordigers en nadien aan 
de werknemers. Er zullen besprekingen worden gevoerd met inachtneming van de cultuur van sociale 
dialoog die bij Dexia altijd al heeft geheerst. Dexia zal alles in het werk stellen om het project tot een goed 
einde te brengen en zal erop toezien dat alle werknemers opnieuw intern of extern aan de slag kunnen. 

 

Karel De Boeck, Afgevaardigd bestuurder van de groep Dexia, verklaarde: « Na de overdracht van 
verscheidene operationele entiteiten, vat Dexia met vastberadenheid een nieuwe fase aan van zijn 
ordentelijke ontmantelingsplan in Frankrijk door zijn perimeter af te stemmen op zijn nieuwe functies. 
Gesterkt door de competenties van DCL zou NEC moeten uitgroeien tot een nieuwe speler in de 
toekomstige financiering van de lokale overheidssector in Frankrijk, terwijl Dexia zich erop toe zou leggen de 
risico’s te beperken die verbonden zijn aan de bestaande activa, in het belang van zijn aandeelhouders, de 
Staten die zich borg stellen en het financiële systeem. Deze herdefiniëring van de rol van Dexia zou 
noodzakelijkerwijze gevolgen hebben op de tewerkstelling van de medewerkers, die wij zullen steunen in dit 
herstructureringsproces en aan wie wij oplossingen zullen voorstellen. » 
 
Alain Clot, Directeur-generaal van Dexia Crédit Local: « Wij zijn ons bewust van de onrust die het gevolg is 
van de herstructurering van de Groep die werd aangevat in het najaar van 2011, en dit in een moeilijk 
economisch klimaat. Dexia verbindt zich ertoe om alle nodige middelen in te zetten om zijn medewerkers in 
het vandaag aan de personeelsvertegenwoordigers voorgestelde reorganisatieproject te begeleiden. » 
 
 

* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor 
beursgenoteerde ondernemingen. 

Meer informatie: www.dexia.com 
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