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Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep 
 
 
Brussel, Parijs, 13 december 2013 – Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het 
geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie in december 2012, onder meer via de 
verkoop van het merendeel van de operationele entiteiten, hebben Dexia NV en dochteronderneming 
Dexia Crédit Local SA hun bestuur aangepast aan de missie van de Groep. Die bestaat erin de balans in 
afbouw te beheren om zo de belangen van de aandeelhouders te vrijwaren. 
 
De raad van bestuur van Dexia NV en die van Dexia Crédit Local SA, die vandaag bijeengekomen zijn onder 
het voorzitterschap van Robert de Metz, hebben de volgende wijzigingen van het bestuur van de groep 
Dexia goedgekeurd. 
 
Benoeming in de raad van bestuur van Dexia NV 
 
De raad van bestuur van Dexia NV heeft akte genomen van het ontslag van Philippe Rucheton als 
bestuurder van Dexia NV, met ingang van 31 december 2013. 
 
De raad van bestuur heeft beslist om Pierre Vergnes te coöpteren als lid van de raad van bestuur van Dexia 
NV. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België zal deze coöptatie ingaan bij 
de inwerkingtreding van het bovengenoemde ontslag. De definitieve benoeming van Pierre Vergnes zal 
worden voorgesteld aan de volgende algemene vergadering van Dexia NV. 
 
Benoeming in de raad van bestuur van Dexia Crédit Local SA 
 
De raad van bestuur van Dexia Crédit Local SA heeft akte genomen van het ontslag van Philippe Rucheton 
en Alain Clot als bestuurders van Dexia Crédit Local, met ingang van 31 december 2013. 
 
De raad van bestuur heeft beslist om Pierre Vergnes te coöpteren als lid van de raad van bestuur van Dexia 
Crédit Local SA en adjunct algemeen directeur. Deze coöptatie zal ingaan bij de inwerkingtreding van het 
ontslag van Philippe Rucheton. 
 
Dexia wenst Alain Clot te bedanken voor zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van bestuur. Hij 
heeft een grote bijdrage geleverd aan de creatie van SFIL/CAFFIL en de geordende resolutie van de Franse 
activiteiten van de Groep. 
 
Wijzigingen in het directiecomité van Dexia NV 
 
Om de domeinen binnen het directiecomité af te stemmen op de missie van de Groep wordt, onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België, het directiecomité van Dexia NV als 
volgt aangepast: 
- Claude Piret draagt de verantwoordelijkheid voor de activa, 
- Benoît Debroise draagt de verantwoordelijk voor de financiering en kapitaalmarkten, 
- Marc Brugière, Groep Chief Risk Officer, draagt de verantwoordelijkheid voor het risicobeheer, 
- Pierre Vergnes, Groep Chief Financial Officer, draagt verantwoordelijkheid voor finance, 
- Johan Bohets, draagt de verantwoordelijkheid voor het algemene secretariaat, de juridische zaken en 

compliance. 
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Om een aantal opdrachten te vervullen en de overgang vlot te laten verlopen, blijft Philippe Rucheton tot 
31 maart 2014 lid van het directiecomité.  
 
Karel De Boeck, Chief Executive Officer, blijft voorzitter van het directiecomité. Naast de bovenvermelde 
domeinen, zullen ook de domeinen audit, communicatie, operations and information systems, human 
resources en transformation rechtstreeks aan hem rapporteren. 
 
Directiecomité van Dexia Crédit Local SA 
 
De samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local SA zal vanaf 1 januari 2014 identiek zijn aan 
die van het directiecomité van Dexia NV. 
 
Samenstelling van het Groepscomité 
 
Het directiecomité krijgt de steun van een Groepscomité dat bestaat uit de verantwoordelijken van de 
domeinen communicatie, operations and information systems, het financiële beheer, kwantificering, 
meting en rapportering van risico’s, human resources en transformation. De verantwoordelijken van de 
belangrijkste internationale entiteiten worden nauw betrokken bij de werken van het Groepscomité. De 
auditeur-generaal woont het Groepscomité bij als niet-lid. 
 
 
Het nieuwe bestuur van Dexia groep treedt in werking op 1 januari 2014, onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de toezichthouders. 
 

*** 
 
Dexia wenst Philippe Rucheton in het bijzonder te bedanken voor zijn belangrijke bijdrage aan de 
transformatie van de Groep en zijn deelname aan de zijde van de Staten aan de onderhandelingen met 
betrekking tot het geordende resolutieplan. 
 
 
  



 

Dexia SA - Marsveldplein 5, B-1050 Brussel - 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex                         3 

Bijlage 1: Samenstelling van de bestuursorganen 
 
 
Samenstelling van de raad van bestuur van Dexia NV op 1 januari 2014 
 
Robert de Metz, voorzitter, onafhankelijk bestuurder 
Karel De Boeck, gedelegeerd bestuurder, uitvoerend bestuurder 
Delphine d’Amarzit, 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 
Pierre Vergnes, uitvoerend bestuurder 
 
Samenstelling van de raad van bestuur van Dexia Crédit Local op 1 januari 2014 
 
Robert de Metz, voorzitter, bestuurder 
Karel De Boeck, Algemeen directeur 
Delphine d’Amarzit, bestuurder 
Patrick Bernasconi, bestuurder (« administrateur non-intéressé ») 
Paul Bodart, bestuurder 
Bart Bronselaer, bestuurder 
Alexandre De Geest, bestuurder 
Thierry Francq, bestuurder 
Claude Piret, Adjunct algemeen directeur 
Koen Van Loo, bestuurder 
Pierre Vergnes, Adjunct algemeen directeur 
Marleen Willekens, bestuurder (« administrateur non-intéressé ») 
 
Samenstelling van het directiecomité van Dexia NV op 1 januari 2014 
 
Karel De Boeck, Chief Executive Officer en voorzitter van het directiecomité 
Johan Bohets, verantwoordelijk voor het algemene secretariaat, de juridische zaken en compliance 
Marc Brugière, CRO, verantwoordelijk voor het risicobeheer 
Benoît Debroise, verantwoordelijk voor financiering en kapitaalmarkten 
Claude Piret, verantwoordelijk voor de activa 
Philippe Rucheton, lid van het directiecomité (tot 31 maart 2014) 
Pierre Vergnes, CFO, verantwoordelijk voor finance 
 
Samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local SA op 1 januari 2014 
 
Identiek aan die van het directiecomité van Dexia NV 
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Samenstelling van het Groepscomité van Dexia NV op 1 januari 2014 
 
De leden van het directiecomité van beide entiteiten, evenals: 
Véronique Hugues, verantwoordelijk voor het financiële beheer 
Wim Ilsbroux, verantwoordelijk voor de transformation 
Caroline Junius-Tchekhoff, verantwoordelijk voor de communicatie 
Christine Lensel-Martinat, COO, verantwoordelijk voor operations and information systems 
Michael Masset, verantwoordelijk voor human resources 
Rudi Sneyers, verantwoordelijk voor de kwantificering, meting en rapportering van risico’s 
 
Thomas Guittet, auditeur-generaal, woont het Groepscomité bij als niet-lid. 
 

  



 

Dexia SA - Marsveldplein 5, B-1050 Brussel - 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex                         5 

Bijlage 2: Biografie 
 
Johan Bohets werd geboren in 1971 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij behaalde een masterdiploma in 
de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een post-universitair diploma in het financiewezen 
aan de KUL, het Insead/Amsterdam Institute of Finance en een executive master in finance aan de Solvay 
Business School. Voordien werkte hij als senior associate in het capital markets en corporate departement 
van een “magic circle” advocatenkantoor, en in 2005 als juridisch adviseur bij het Europees 
Investeringsfonds. In 2006 ging hij bij Dexia aan de slag als Head of legal M&A, en in 2008 werd hij Global 
Legal Head of financial markets and M&A. In 2009 werd hij adjunct secretaris-generaal van de groep Dexia. 
Sinds 2012 is hij secretaris-generaal van de groep Dexia en lid van het Groepscomité. 
 
Marc Brugière werd geboren in 1953 en heeft de Franse nationaliteit. Hij studeerde aan de Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) en begon zijn carrière bij de bank Morin Pons. In 1981 
ging hij aan de slag bij Crédit Agricole als verantwoordelijke voor Noord-Europa. In 1984 werd hij Assistant 
General Manager van het Londense filiaal van Crédit Agricole, belast met de afdeling Corporate Banking 
and Finance, en vervolgens, in 1989, algemeen directeur van het filiaal van Singapore. In 1992 werd hij 
benoemd tot Senior Vice-President van Crédit Agricole in Parijs, belast met exportfinanciering en 
Correspondent Banking. In 1997 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de zone Amerika bij Crédit Agricole 
Indosuez. Hij stapte in 1998 over naar de groep Dexia, als directeur van het internationale netwerk en lid 
van het directiecomité van Dexia International. In juli 2000 werd hij algemeen directeur van Dexia Crédit 
Local New-York. In 2006 werd hij door de raad van bestuur van Dexia Crediop benoemd tot gedelegeerd 
bestuurder. In 2009 werd hij Chief Risk Officer en lid van het directiecomité van Dexia Crédit Local. Sinds 
2012 is hij lid van het Groepscomité van Dexia NV en Chief Risk Officer van Dexia. 
 
Benoit Debroise werd geboren in 1960 en heeft de Franse nationaliteit. Hij behaalde een doctoraat 
financiën aan de universiteit van Sorbonne en begon zijn loopbaan als directeur bij de Banque centrale des 
Comores. In 1986 ging hij aan de slag bij BNP, waar hij verschillende functies uitoefende in de 
marktenzalen. Hij stapte in 1996 over naar Dexia om zich toe te leggen op de portefeuille-activiteiten van 
Dexia Luxembourg. In 2000 werd hij aangesteld als verantwoordelijke voor de coördinatie van de teams 
belast met de portefeuilles van de Groep, en daarna voor de centralisering en de leiding van het beheer van 
de Credit Spread Portfolio in Ierland. In 2007 werd hij benoemd tot lid van het directiecomité van Dexia 
Bank België, verantwoordelijk voor thesaurie en financiële markten, en in 2008 werd hij lid van het 
uitvoerend comité van Dexia SA. Sinds 2012 is hij lid van het Groepscomité, belast met thesaurie en 
financiële markten. 
 
Pierre Vergnes werd geboren in 1976 en heeft de Franse nationaliteit. Hij studeerde aan de ESSEC en 
begon zijn carrière in 1998 in de marktenzaal bij BNP (vandaag BNP Paribas). Hij ging in 2001 aan de slag bij 
Crédit Agricole Indosuez (vandaag Crédit Agricole CIB) in de teams van relatiebeheer van financiële 
instellingen, alvorens in 2003 over te stappen naar de algemene inspectie van Crédit Agricole SA. In 2006 
werd hij Manager voor het adviesbureau Bain & Company. In 2010 werd hij aangesteld als hoofd 
beheerscontrole van de groep Dexia en adjunct financieel directeur. Sinds eind 2012 was hij financieel 
directeur en lid van het Groepscomité. 
 
Meer informatie: www.dexia.com 

Perscontacten 
Persdienst – Brussel 
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Persdienst – Parijs 
+33 1  
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