13 Samengevoegde vragen van
- de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de
bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2232)
- de heer Jean Marie Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over
"de bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2233)
- de heer Benoît Drèze aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de
bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2234)
- de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over
"de bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2235)
- mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de
bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2236)
- de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de
bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2237)
13 Questions jointes de
- M. Hagen Goyvaerts au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les
rémunérations des dirigeants de Dexia" (n° P2232)
- M. Jean Marie Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les
rémunérations des dirigeants de Dexia" (n° P2233)
- M. Benoît Drèze au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les
rémunérations des dirigeants de Dexia" (n° P2234)
- M. Dirk Van der Maelen au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les
rémunérations des dirigeants de Dexia" (n° P2235)
- Mme Meyrem Almaci au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les
rémunérations des dirigeants de Dexia" (n° P2236)
- M. Peter Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les
rémunérations des dirigeants de Dexia" (n° P2237)
13.01 Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister van Financiën, ik wil niet
oneerbiedig zijn. Ik weet niet of u kleinkinderen hebt, maar als dat het geval is, dan kennen zij
ongetwijfeld het melodietje “Hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn?” Als ik zie wat er gebeurd is sinds wij
elkaar dinsdagavond in de commissie voor de Financiën verlaten hebben, dan vraag ik mij af “Hallo,
hallo, welke minister van Financiën heb ik aan de lijn?”
Ik stel vast dat na de publieke verontwaardiging van begin deze week over het loondossier bij Dexia,
er de afgelopen dagen opnieuw wat politieke commotie is ontstaan, zowel binnen de regering, waarbij
de ene coalitiepartner iets anders zegt dan de andere, als in de externe wereld, namelijk die van
Dexia. Die heeft er zich ook mee gemoeid.
U hebt ons afgelopen dinsdag in de commissie proberen te overtuigen van de beslissing – die u mee
gesteund hebt – die uw vertegenwoordiger van de regering in Dexia, de heer Koen Van Loo, genomen
heeft. U hebt ons gezegd dat u van die beslissing op de hoogte was. U hebt die beslissing ook niet
ontkend. U beweerde dat die loonsverhoging absoluut noodzakelijk was, op basis van twee
elementen.
Ten eerste, het behouden van toptalent binnen Dexia.
Ten tweede, het loon van de directieleden werd getoetst aan het loon bij buitenlandse banken, de
zogenaamde benchmarking.
De inkt van het verslag van afgelopen dinsdagavond – wij hebben elkaar omstreeks 18 u 30 verlaten –
was amper droog of u kwam woensdag al vertellen dat het toch noodzakelijk is om eens te
herbekijken of de lonen bij Dexia zuiver op de graat zijn. Ik was een beetje verbaasd over die
ontwikkeling. Ik stel vast dat u een bocht neemt van 180°. Blijkbaar bent u in het vaarwater
terechtgekomen van uw Franse evenknie, minister van Financiën Moscovici, die in een radio-interview
zei dat zoiets niet kon. Vanaf dan bent u blijkbaar ook van oordeel dat er iets aan gedaan moet
worden.
De klap op de vuurpijl kwam vanmorgen van uw collega-staatssecretaris op de radio en andere media.
Hij zei dat hij zich verzet tegen die loonsverhoging, dat hij er niet mee akkoord gaat. Of zij opslag
krijgen, is volgens de staatssecretaris op dit ogenblik helemaal niet duidelijk: “Zij werken met

belastinggeld, wat ermee gebeurt, moet dus duidelijk zijn.” Ik neem aan dat het transparant moet zijn.
Dat is ook wat ik u dinsdag in de commissie heb gevraagd: schenk klare wijn. Ik moet vandaag echter
vaststellen dat de wijn van dinsdagavond niet echt klaar was. Bijgevolg mag het u niet verbazen dat ik
vandaag bij u terugkom met de vraag om dat toch nog maar eens uit te leggen, niet alleen aan het
Parlement, maar ook aan de mensen erbuiten. Wat gaat u met de loonsverhoging bij Dexia doen? Wat
is uw standpunt? Wat is het standpunt van de regering?
Ik stel immers vast dat uw socialistische coalitiepartner er een andere mening op nahoudt.
Ik was dinsdag al uitermate benieuwd naar uw antwoord. Vandaag ben ik nog meer benieuwd.
13.02 Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u bent een
merkwaardig man. Ik weet dat u een gewaardeerde professor bent, maar u bent ook een
gewaardeerde leerling. U bent amper uit uw wittebroodsmaanden als minister en u bent al belegen in
de politieke jezuïetenstreken en vooral in de tsjeverij.
Eergisterenavond gaf u een antwoord in de commissie. Trouwens, mijnheer De Croo, u weet alles af
van tsjevenantwoorden. Ik lees voor uit het officieel verslag: “De vraag of die bestuurders opslag
kregen kan ik, u zult mij vergeven dat ik dat zo zeg” - dat is toch fantastische katholieke taal – “in
principe niet bevestigen.” U kon dus niet bevestigen wat er gebeurde met de pak-de-poenshow van
Dexia.
Daarna verdedigt u zich toch. Dan zegt u: “Volgens mijn informatie liggen de vergoedingen in de lijn
met de vergoedingen die in andere lidstaten worden toegekend aan de managers van restbanken.”
Ik ga verder: “Het betreft een brutovergoeding aan zelfstandigen.”
Wij moeten toch medelijden hebben met die mensen. Zij verliezen hun sociaal statuut. Zij krijgen
sociaal minder bescherming, wij mogen dus 120 000 euro per maand meer geven aan die sukkelaars.
Het zijn ten andere die sukkelaars die hebben meegewerkt aan het leeghalen van de kluizen. Zij
worden nu bevorderd tot directielid en krijgen daarbij nog 120 000 euro extra. De minister zegt dat wij
medelijden met hen moeten hebben.
Als klap op de vuurpijl zegt de minister dan nog: “Wij hebben daar niets aan te zeggen. Het is de raad
van bestuur die dat beslist.”
Een week daarvoor werd hier op de tribune nog gezegd: “De raad van bestuur van bpost, Belgacom
en consorten aan de kant. Wij, ministers, zullen het eens zeggen.”
Wat gebeurt er dan, mijnheer de minister? De Franse haan kraait. Geen drie keer naar katholieke
gewoonte, maar slechts één keer. De haan kraait één keer en de wind draait. De minister zegt: “Neen,
het kan niet meer. Wij moeten daar iets aan doen.”
Mijnheer de minister, wat gaat u nu doen? Gaat u Bongobons of werkcheques uitdelen? Gaat u
bedrijfswagens geven of aanpassingen doen? U hebt getelefoneerd met de heer De Boeck. Ik heb
daar ook medelijden mee. Wat gaat u doen aan die bedekte loonsverhoging?
Ik herhaal wat ik dinsdag heb gevraagd. Wat doen die Belgen in die raad van bestuur? Wat doet die
mijnheer Koen Van Loo in die raad van bestuur? Hij zit in het remuneratiecomité. Was u al dan niet op
de hoogte? Er zitten twee vertegenwoordigers van de Belgische regering in de raad van bestuur. Ik
vraag mij af of zij daar net zoveel doen als vóór de bankencrisis. Vóór de bankencrisis zaten ze daar
waarschijnlijk om kreeft te eten. Wat doen zij nu? Was u ingelicht?
Ik kijk absoluut naar uw antwoord uit.
13.03 Benoît Drèze (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, personnellement, cela ne me
dérange pas que votre réflexion ait évolué depuis mardi si cela nous permet d'avancer et d'arriver à la
solution la meilleure. Je crois que c'est ce que nous espérons tous.

Mardi, votre propos était manifestement celui du milieu bancaire, sans aucune critique. Nous sommes
dans un système concurrentiel, nous avons des difficultés à trouver des gens de qualité, il faut bien
leur donner une rémunération correcte. Je peux le comprendre.
Mme Almaci a notamment répercuté, mais c'est un fait objectif, que le lendemain, en France, les
députés socialistes se sont émus au point que votre homologue M. Moscovici, ministre de l'Économie,
a pris une position tout à fait différente de la vôtre. Or la Belgique et la France sont les deux
actionnaires principaux, donc il faut bien s'entendre. Je pense que vous vous voyez demain et j'espère
que nous pourrons alors "siffler la fin de la récréation".
Ce qui est étonnant, c'est ce qui se passe au sein de Dexia. Il s'agit d'une banque résiduelle dont le
pied de bilan ne cesse de diminuer. C'est en effet ce qu'on attend d'elle: être une structure bancaire
en voie d'extinction. Le pied de bilan à la fin de 2011 était de 357 milliards d'euros. Celui annoncé
comme l'objectif pour 2020 est de 150 milliards d'euros. Une diminution encore plus importante est
souhaitée d'ici à 2025.
Ce qui me perturbe beaucoup, c'est qu'il y ait eu une augmentation. Le chiffre de 30 % est cité, mais
Karel De Boeck l'a démenti dans un communiqué. Il faudra disposer de données concrètes. Mais ce
qui m'étonne, c'est que les rémunérations soient augmentées dans une banque dont l'activité va en
diminuant, d'autant plus que la dernière session importante vient d'être faite. À partir d'aujourd'hui,
Dexia doit en quelque sorte gérer les affaires courantes, c'est-à-dire l'actif qu'il lui reste jusqu'à
extinction dans les dix ou vingt années à venir.
Je terminerai en soulignant que ce paradoxe est d'autant plus curieux qu'il existe une loi de 1996 qui
encadre les salaires. La question du statut des trois dirigeants concernés est fondamentale, monsieur
le ministre. Sont-ils indépendants, salariés, ont-ils quitté un statut pour l'autre, pour quelles raisons?
La loi de 1996 s'applique aux salariés du secteur privé. La loi de 1968 est très claire en ce qui
concerne les commissions paritaires. Sur la période 2013-2014, augmentation de 0 %. Pour ma part,
j'aurais tendance à regarder leur situation financière quand ils étaient salariés, peu importe les raisons
pour lesquelles ils auraient changé de statut.
En imposable, pas en brut, la rémunération ne devrait pas augmenter si l'on veut respecter ce principe
inscrit dans la loi de 1996.
Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Confirmez-vous souhaiter que le comité des
nominations et des rémunérations revienne sur sa décision? Jusqu'où? Quelle sera votre position
demain, lors de votre rencontre avec M. Moscovici?
Comptez-vous, dès aujourd'hui, appliquer les grands principes de la future réforme contenue dans la
nouvelle loi bancaire en matière d'encadrement des rémunérations des dirigeants présents dans des
structures où l'État belge a une participation?
13.04 Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de sp.a-fractie is van
oordeel dat de Belgische bankensector schaamteloos ondankbaar is tegenover dit land. Dit land heeft
miljarden euro in de banken gepompt om ze te redden. Dit land heeft van zijn bevolking onder de
vorm van besparingen en belastingen inspanningen gevraagd. Mensen zijn werkloos geworden door
de economische crisis die op de financiële crisis volgde.
Mijnheer de minister, wat geeft de bankensector ons terug? Wij krijgen stank voor dank.
Ik kijk even naar wat wij de voorbije week van de bankensector geserveerd hebben gekregen. De
grootste Belgische bank heeft een onderzoek van de BBI aan de broek omwille van activiteiten in
fiscale paradijzen. Febelfin verzet zich tegen een wet die uitvoering geeft aan een richtlijn. Het gaat
om een wet die ook in alle andere geciviliseerde fiscale systemen bestaat. Febelfin wenst echter naar
het Grondwettelijk Hof te stappen. Wie het evenwel het bruinst van allen bakt, is Dexia.
Op een moment dat alle loon- en weddetrekkenden in dit land hun loon geblokkeerd is en op een
moment dat de heren van Dexia aan hun gewone personeel vragen de broeksriem aan te spannen,
beslist de top van Dexia het directiecomité van drie naar zes leden uit te breiden en hen een
loonopslag te geven zodat elk directielid het maximuminkomen heeft.

Gelukkig was er minister Moscovici die zijn voet dwars heeft gezet. (rumoer)
Mijnheer de minister, ik heb voor u twee vragen.
Ten eerste, bent u het met de sp.a-fractie eens dat het hoog tijd is dat de regeringstop een hartig
woordje met de Belgische bankensector spreekt?
Ten tweede, de heer De Boeck heeft verklaard dat Dexia zal doen wat de regering voorstelt. Wanneer
vernemen wij het voorstel van de regering? Wat zal het voorstel inhouden?
13.05 Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega’s,
sinds de val van Dexia hebben wij drie ministers van Financiën gehad. U bent de derde. Helaas heb ik
die drie ministers verschillende malen moeten ondervragen over de loonpolitiek van onze
grootbanken, en zeker en vast over de functiepremies, bonussen enzovoort bij onze restbank Dexia.
In 2011 vond uw voorganger Reynders dat er paal en perk moest worden gesteld aan die mentaliteit
en dat hij voorstander was van regels ter zake. In 2012 had minister Vanackere streng geoordeeld
over de beslissing van Dexia om bonussen uit te keren.
Nu bent u aan de beurt.
Er is opnieuw een debat over een loonsverhoging met 30 %, exuberante toplonen zijn terug van nooit
weggeweest. In al die jaren heeft de burger de verliezen ongevraagd mogen betalen: 6,6 miljard,
2,9 miljard kapitaalsinjectie en 43,7 miljard voor een waarborg die nog tientallen jaren zal wegen op
mijn kinderen, uw kinderen en misschien wel uw kleinkinderen. In dezelfde jaren is er de facto een
loonstop ingevoerd voor de gewone werknemer in ons land, maar niet voor de directies van de
grootbanken, niet voor de bankiers bij Dexia, wel voor de gewone man.
Die geschiedenis indachtig hebben we u maandag gevraagd om de loonsverhoging bij Dexia tegen te
houden. ’s Avonds maakt u er zich vanaf door te verklaren dat het wettelijk kader is gevolgd. Dinsdag
stellen wij expliciet tijdens de commissie dat het heel belangrijk is dat de bank goed wordt geleid, door
goede mensen, maar dat het niet kan dat mensen die er al werkten voordat de bank failliet ging, nu
ineens op zo’n manier een enorme loonsverhoging krijgen. Wij stelden ook de vraag wanneer het ooit
genoeg zou zijn. U hebt toen gesteld dat u wist van de beslissing en er geen problemen mee had,
maar dat België wel, als grootste aandeelhouder, zijn ongenoegen kan laten blijken tijdens de
algemene vergadering. Ik heb u toen gevraagd om van alle middelen gebruik te maken en ook te
luisteren naar het, intussen bekende, Franse protest. De dag nadien, nadat de Franse minister
Moscovici van zich had laten horen, hebt u aangegeven dat het zinvol zou zijn met de directie te gaan
praten en te herbekijken wat er is gebeurd.
Mijnheer de minister, ik wil erop wijzen dat u nog altijd niet gezegd heeft dat u dat zal tegenhouden.
Vandaag lezen we in de kranten dat de bank denkt aan creatieve oplossingen. Mijn vraag is dus,
mijnheer de minister, wat het nu gaat worden. Gaat u dit als derde minister op deze post tegenhouden
of niet? Gaat u het Franse protest volgen en u als grootste aandeelhouder verzetten tegen een manier
van loonvorming die absoluut onethisch en onbegrijpelijk is in het licht van al die besparingen die u de
burgers hebt opgelegd? Gaat u als derde minister van Financiën eindelijk verder gaan en een strenger
wettelijk kader opstellen zodat we in de toekomst niet meer moeten aankomen met eerste reacties als
“de wettelijke regels zijn gevolgd”?
13.06 Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, waarmee zijn
wij hier eigenlijk bezig? Dexia is geen bank meer, het is een tijdbom. Het is een tijdbom van
85 miljard euro en de helft daarvan nemen wij voor onze rekening. Als Dexia morgen valt, kost het ons
43 miljard euro. En wij zijn hier bezig met postjes, met wie waar mag zitten, hoeveel hij mag verdienen
en of het al dan niet in de vorm van Bongobons mag; 43 miljard euro en de opslag van een paar man.
Daarmee zijn wij hier bezig, in een ideologisch debat.
De fundamentele vragen die wij ons hier moeten stellen zijn de volgende. Hoe beheren wij die
risico’s? Hoe besturen wij Dexia? Hoe zorgen wij ervoor dat de risico’s voor ons en de mensen na ons

zo klein mogelijk gehouden worden? Hoe zorgen wij ervoor dat daar effectief de beste mensen zitten?
De regering heeft bestuurders aangeduid en het minste dat men zou verwachten is dat die regering en
dus ook de regeringspartijen, mijnheer Van der Maelen, vertrouwen hebben in de bestuurders. Zij zijn
het die moeten beslissen over het loonbeleid, zij moeten rekening houden met het efficiënt beheer van
de risico’s, alsmede met de maatschappelijke en de ethische aspecten. Wie zit daar eigenlijk namens
de regering en welke instructies hebben zij gekregen namens diezelfde regering?
Mijnheer de minister, dinsdag moest u antwoorden dat u geen informatie had over de beslissing die
reeds in december werd genomen. Welke relatie hebt u nog met uw bestuurders? Hoe zit het met de
doorstroming van informatie? Het is duidelijk, u hebt daar eigenlijk bitter weinig te zeggen. Dat werd
vanmorgen ook min of meer bevestigd door uw collega, staatssecretaris Crombez, die zei dat er eens
zal moeten worden gepraat met de bestuurders en dat hen onze waarden moeten worden voorgelegd.
Waarom nu pas? De belastingbetaler staat al vier jaar garant voor die bank, en nu wil u een woordje
wisselen met de bestuurders! Wat hebben wij daar eigenlijk nog aan te zeggen? Waar zijn wij mee
bezig? Welk zicht hebben wij op die tijdbom?
Wij moeten vaststellen dat wij daar weinig aan te zeggen hebben. Mijnheer Geens, dinsdag ging u
akkoord met het verloningsbeleid bij Dexia, maar de Fransen zeiden nee en u keerde uw kar. Nu zegt
u ook nee. Het is ons duidelijk, en het gaat al vier jaar zo, dat wij daar niets te zeggen hebben. De
Fransen bepalen en wij betalen; dat moeten wij al vier jaar vaststellen. Wij hebben daar niets te
zeggen over de lonen en al zeker niets over de risico’s. Is dat waar wij aan toe zijn? Ik hoop van harte
dat het niet zo is.
Mijnheer de minister, ik hoor graag van u wat wij daar nog aan te zeggen hebben. Hoe is de relatie
met uw bestuurders? Welke instructies hebben die mensen gekregen? Op welke manier zorgt u
ervoor dat het Dexiaverhaal zo goed mogelijk afgerond wordt, dat het een zachte dood krijgt met zo
weinig mogelijk schade voor onszelf, voor onze kinderen en onze kleinkinderen?
13.07 Minister Koen Geens: Mijnheer Dedecker, mijnheer Dedecker, mijnheer Drèze, mijnheer Van
der Maelen, mevrouw Almaci, mijnheer Goyvaerts - u was de eerste spreker en de eersten zullen niet
noodzakelijk de laatsten zijn -, ik ben helaas een politicus - en waarschijnlijk is dit verkeerd - voor wie
het resultaat telt en niet de perceptie. Ik ben inderdaad, mijnheer Dedecker, een politicus die gelooft in
enerzijds, anderzijds. U was er allemaal vorige dinsdag en het vreemde is dat u alleen het “enerzijds”
gehoord hebt. Ik heb daar veel begrip voor, want dat is het gemakkelijkste.
Ik heb heel duidelijk gezegd, en bij herhaling, dat ik uw ethische zorg niet met de passie van de heer
Van der Maelen – helaas, mijnheer Van der Maelen, passie in dezen is misplaatst –, maar met de
passie van iemand die realist is, deelde. Dat heb ik bij herhaling gezegd. Ik heb ook gezegd, heel
nadrukkelijk en heel duidelijk, dat ik één ding fundamenteel vond, mijn enerzijds, namelijk dat ik het
management van Dexia en in de eerste plaats de heer De Boeck aan boord kon houden. De ratten
hebben het schip verlaten, ja, maar het zijn degenen die het schip redden, die u wilt straffen en dat,
collega’s, is een attitude waar ik niet mee kan leven.
Als ik nu even mag ingaan op mijn enerzijds? Het gaat over een man die 600 000 euro per jaar krijgt,
zonder variabele verloning, fix.
Mag ik u er even aan herinneren dat heel de oppositie – u niet, mijnheer Van der Maelen, u kiest uw
kamp – in vuur en vlam stond toen iemand 650 000 euro kon krijgen om bpost te besturen, omdat het
absoluut niet kon dat wij hem niet veel meer aanboden. Dat durf ik te zeggen, mijnheer Van der
Maelen. Er zijn er die zeggen dat wie nootjes geeft, aapjes krijgt. Eerlijk gezegd, ik weet niet wat u
bent, maar ik ben geen aapje. Ik weet echter wel dat ik bpost kan leiden, ik weet wel dat ik Belgacom
kan leiden en ik weet zeker dat ik Dexia niet kan leiden. Die man, die 63 of 64 jaar is, is bereid om
zonder variabele verloning voor 600 000 euro te werken. U zult zeggen 600 000 euro, schande. Goed,
maar ik meen dat u allemaal akkoord bent gegaan met een vergoeding van 650 000 euro voor onze
beursgenoteerde vennootschappen, niet u, mevrouw Almaci, uiteraard niet, niet u, mijnheer Van
Hecke, u allen echter wel.
Mijnheer de voorzitter, mijn antwoord zal iets te lang zijn, maar het is niet onbelangrijk dat we voor

een keer duidelijk zijn over de betreffende dossiers. Wie de naam Dexia uitspreekt, is immers
verdoemd. Wat die drie ministers betreft waarover u spreekt, mevrouw Almaci – ik weet niet of u erbij
was in 2008 – welnu, wie de naam Dexia uitspreekt, is verdoemd en krijgt onmiddellijk alle slijk van de
wereld over zich heen. Wel, ik weiger om dat te doen. Ik wil voor ons land Dexia in de best mogelijke
omstandigheden tot afwikkeling brengen. Daarvoor heb ik de heer De Boek nodig. Die ceo heeft in
een remuneratiecomité en in raden van bestuur bij herhaling gezegd dat dat voor hem belangrijk is om
verder te doen. In augustus wordt zijn mandaat verlengd met twee jaar. Als u een kandidaat hebt, mag
u mij hem geven. Ik sta ervoor open, ik zal ernaar luisteren. Vandaag en in augustus heb ik de heer
De Boeck echter nodig en hij vond dat heel belangrijk.
Mijnheer Dedecker, wat heeft mijn vertegenwoordiger in het remuneratiecomité gezegd, wat heeft de
heer Van Loo gezegd? Hij heeft drie dingen gezegd. Hij heeft gezegd dat hij die verhogingen niet leuk
vond. We zullen straks trouwens zien dat het eigenlijk slechts in beperkte mate verhogingen waren.
Hij heeft gezegd dat hij die verhogingen niet leuk vond, omdat ze mediaheisa teweeg zouden
brengen. Ten tweede heeft hij gezegd dat alles volgens het wettelijk kader moest gebeuren. Ten
derde heeft hij gezegd dat hij niet wist hoe Europa en de toezichthouder daarover zouden oordelen en
gevraagd naar, alstublieft, een benchmark.
Inderdaad, ik heb de heer Van Loo inderdaad niet tegengehouden op het moment dat de raad van
bestuur bij consensus beslist had, omdat de heer De Boeck dat absoluut wenste, om die
salariswijzigingen door te voeren.
Dames en heren, waar was u echter met uw verontwaardiging op 20 december? Waar was u op het
moment dat de heer De Boeck die salarissen letterlijk in De Tijd vermeldde? Ik heb u toen niet
gehoord. Le Journal du Dimanche publiceerde dat op zondag en vervolgens rolt heel België over de
heer De Boeck. Dat vond hij toch wel eigenaardig, want in de raad van bestuur verkreeg hij een
consensus en in De Tijd van 20 december vernoemde hij de bedragen letterlijk. Dat deed hij trouwens
met naam en toenaam, mijnheer Dedecker, net zoals ik in de commissie deed, als goede tjeef. U kunt
dat nalezen. De heer De Boeck heeft de betrokkenen met naam en toenaam vermeld in De Tijd van
20 december en op dat ogenblik heeft niemand gereageerd. Daarom begreep de heer De Boeck het
zondagavond niet. Wat was het nu? Hij had gecommuniceerd en de raad van bestuur had beslist.
Mijn tweede stelling, mijn anderzijds, is dat ik de ethische bezorgdheid begrijp. Ik hoor niet graag
spreken over een graaicultuur, want de betrokkenen blijven wel aan boord en u weet allemaal dat de
heer De Boeck niet voor ons plezier aan boord hoeft te blijven. Morgen kan hij zonder enige moeite
vertrekken en dan heeft de regering een reëel probleem.
Daarom heb ik aan de heer De Boeck gezegd, zoals ik in uw commissie al meedeelde, dat de zaken
in het licht van de ethische bezorgdheid grondig bekeken moesten worden. Sinds zondagavond heb ik
de heer De Boeck er ook voor gewaarschuwd dat onze wetgeving grondig veranderd is inzake
bonussen, variabiliteit en eindvergoeding. U weet echter allemaal – dit hoef ik niet te zeggen aan de
leden van de meerderheid, maar ook niet aan die van de oppositie – dat de vaste verloningen niet
gereglementeerd zijn, althans niet voor bedrijven die niet onder de overheidsbedrijven vallen.
Dexia is geen overheidsbedrijf en dat weet de heer Dedecker zeer goed. Het is alleen maar een bedrijf
waarin wij samen met de Franse Staat de belangrijkste aandeelhouder zijn.
Die twee bekommernissen heb ik willen behartigen.
De methode was mijn tweede zorg, niet de perceptie. Qua methode gold eerst en vooral de corporate
governance. Het is een groot woord waar wij allemaal, te pas en te onpas, de mond van vol hebben.
De beslissing van het remuneratiecomité werd gerespecteerd. Mijn vertegenwoordiger heeft zijn rol
ten volle gespeeld. In de raad van bestuur heb ik twee zetels op een totaal van negen.
Ik heb dinsdagnamiddag zowel in het Parlement als bij Belga bij herhaling gezegd dat ik maar één
wettelijk middel heb, met name de goedkeuring van het remuneratieverslag in de algemene
vergadering. Daarmee heb ik niet gezegd maar ik bedoelde wel dat, als Frankrijk niet meestapt in
onze redenering, met onze 50,02 %, dit het enige is dat wij kunnen doen om dit te verhinderen. Met
het niet-goedkeuren van het remuneratieverslag in de algemene vergadering draai ik de verloningen

niet terug.
Corporate governance is niet onbelangrijk. Waar staan wij, mijnheer Van der Maelen, als wij in
staatsbedrijven of in bedrijven waarin de Staat de voornaamste aandeelhouder is, zomaar beginnen
met ex urbi et orbi voor het Parlement en in de krant te zeggen dat wij de beslissingen zullen
terugdraaien? Waar staan wij dan, mijnheer Dedecker? Dan staan wij precies waar u zegt dat wij niet
moeten staan, namelijk in een situatie waarbij de Staat de NMBS bestuurt. Dat is niet wat wij willen.
Wij willen competente mensen aan het bewind.
Het tweede punt in de methode dat ik heb gerespecteerd, is de democratie, mijnheer Dedecker,
mijnheer Van der Maelen en mevrouw Almaci. Ik ben dinsdagnamiddag naar het Parlement gekomen
met de meest volledige toelichting die u op dit punt kon krijgen. Het spijt mij een beetje dat uw
mensen, die daar toen waren, mij nu komen vertellen dat zij niet hebben gehoord wat mijn
vertegenwoordigers in het remuneratiecomité hebben gezegd en hoe er overleg werd gepleegd. Dat is
niet ernstig, het spijt mij. Ik ben zo open geweest als ik kon. U hebt de tekst kunnen lezen. Ik heb er
geen jota aan veranderd. Het is heel duidelijk dat wij u op dat moment maximaal hebben
geïnformeerd.
Ik heb ook vanaf maandagavond gezegd, lang voordat de heer Moscovici op Radio Monte Carlo –
waarnaar u op woensdagmorgen blijkbaar allemaal luistert – kwam vertellen wat hij te vertellen had,
dat ik contact met die mensen zou opnemen.
Met de heer De Boeck waren wij in contact sedert zondagavond. Hij ging niet akkoord om overstag te
gaan. Ik heb hem beschermd, want als ik het niet doe, wie dan wel? Als ik de CEO van een bank, die
ons met 48 miljard euro belast, niet bescherm, wie zal hem dan beschermen?
Dames en heren, het is misschien niet slecht om af en toe de zaken eens te zeggen zoals ze zijn
nadat ze zijn gebeurd.
Als een minister geen respect heeft voor zijn Franse collega, ook al vindt u het noodzakelijk om
daarover in termen van “Allo Allo” te spreken - ook ik, mijnheer Goyvaerts, vind dat een formidabel
feuilleton en heb er dagen en nachten naar gekeken –, als een minister niet bereid is om zijn CEO te
respecteren, dan zijn wij ver gekomen.
Ik heb gebeld. Wij hebben gesproken. Leest u het verslag van de heer Moscovici op Radio Monte
Carlo van woensdagmorgen.
Que dit M. Moscovici? Il a annoncé avoir pris des contacts – tout dépend de qui prend l'initiative
évidemment – avec le gouvernement belge pour une approche commune afin que ces décisions
soient revues. "J'espère que nous serons entendus", a dit M. Moscovivi, appelant à la sagesse.
Ik had met de heer Moscovici afgesproken dat ik na alle pogingen die ik al ondernomen had de heer
De Boeck nogmaals uitdrukkelijk zou vragen erop terug te komen. De heer De Boeck heeft dat
woensdagmorgen gedaan, en niet wegens de heer Moscovici, want wij wisten niet dat die op radio
Monte Carlo ondervraagd was over de schuld.
Il a été interrogé sur la dette française. Il n'a pas été interrogé sur Dexia. Mais, à la légère et à la
louche, on lui a posé la question. Il a indiqué que "peut-être, les rémunérations étaient inappropriées;
j'ai déjà pris contact avec mon homologue belge".
Op het ogenblik dat de heer De Boeck instemde, dames en heren, lag mijn communiqué al klaar. Ik
heb mijn communiqué gecommuniceerd.
Je voudrais, à présent, vous poser quelques questions. Je le ferai en français puisque tous les
membres de cette assemblée connaissent la langue française. Pensez-vous vraiment,
monsieur Van der Maelen, que j'avais besoin de la France et d'un ministre français pour faire ce que
j'ai fait? Pensez-vous vraiment qu'au sein du gouvernement, ce n'est pas moi qui ai insisté sur les
bonus variables de 50 %? Pensez-vous vraiment qu'au sein du gouvernement, ce n'est pas moi qui ai
parlé de neuf mois d'indemnités à la fin du contrat, mais aussi d'un délai de rétention de cinq ans?
C'est moi qui ai fait ces propositions. Je n'ai pas besoin des socialistes pour être raisonnable à l'égard

des banquiers. Je n'ai pas besoin des socialistes pour faire ce qu'il faut faire. Je vous demande de
m'en excuser. Et je dois dire que je suis fier que les socialistes francophones ne m'aient pas interpellé.
Dames en heren, ik ben fier op het resultaat omdat, ten eerste, de heer De Boeck blijft.
D'abord, M. De Boeck reste. Il sera prolongé pour deux ans. J'en suis fier parce que nous en avons
besoin. Il reste pour 600 000 euros, ce qui est nettement moins que ce à quoi l'on pourrait s'attendre.
Je sais, c'est beaucoup: on peut le ressentir ainsi, mais restons honnêtes!
Ten tweede, over de heer Johnny Thijs zijn 300 artikelen geschreven uit blote verontwaardiging. Ik
wilde zo geen artikel over de heer De Boeck, want Dexia is voor ons land een van de grootste
valkuilen die er zijn. Dat vinden wij allemaal, dus laten wij redelijk zijn.
Ten slotte, het is door bedachtzaam te werken en geen belang te hechten aan de perceptie dat men
de schuld vermindert onder 100 %, dat men regularisatie-inkomsten boekt van meer dan 2 miljard, dat
men geen boete krijgt van de Europese Commissie en dat men Fortis kan verkopen zonder al te veel
heisa. Dames en heren, dat gaat niet met het spierballengerol van Obelix.
Excusez-moi de m'être si peu exprimé en français, mais pour une fois, je croyais nécessaire de dire et
de penser les choses comme elles sont. (Applaudissements)
13.08 Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister van Financiën, u had naar
mijn aanvoelen iets te verdedigen. U was kordaat. Was u midden december 2013 maar even kordaat
geweest dan had u misschien ook uw voet dwars kunnen zetten.
Uw Franstalige passage op het einde was waarschijnlijk aan de PS geadresseerd, wat niet zonder
belang is gebeurd.
(…): (…).
13.09 Hagen Goyvaerts (VB): Ze hebben het niet begrepen. Daar kan ik niets aan doen. Ik weet
echter wanneer en waarom een minister zich in het Frans uitdrukt.
Mijnheer de minister, in elk geval hebt u verklaringen afgelegd. Ook de heer Crombez en de heer De
Boeck hebben verklaringen afgelegd. Ik kan niet geloven dat u nog zonder gezichtsverlies uit dit
verhaal komt.
Dus moeten opnieuw afspraken worden gemaakt. Ik vermoed dat het om afspraken zal gaan die
alweer naar de achterkamertjes gaan, indien ik mij aldus mag uitdrukken. De heer De Boeck heeft
echter vandaag al laten weten dat de bewuste loonsverhogingen op de ene of de andere manier – met
of zonder creativiteit – toch zullen worden doorgevoerd. Bijgevolg staat u daar in uw hoedanigheid van
meerderheidsaandeelhouder bij de restbank Dexia.
Ik heb al eerder, met name dinsdagavond in de commissie, opgemerkt dat iemand destijds maar
goede huisvader moet zijn geweest die op een bonafide manier in Dexia heeft belegd. Iemand moet
vandaag maar ARCO-spaarder zijn die hier nu staat met al zijn spaarcenten die niks meer waard zijn.
Tegenover het voorgaande staat nu het verhaal – ik begrijp dat u het zinkende Dexiaschip op een
deftige manier wil afgehandeld krijgen en het niet getorpedeerd wil zien – en het hele debat over de
verloningspolitiek.
Ik heb zojuist al vermeld dat u midden december 2013 uw voet dwars had kunnen zetten door de heer
Van Loo te melden dat de loonsverhoging in het remuneratiecomité niet kon passeren. In voorkomend
geval had u zich waarschijnlijk heel wat heisa bespaard. Desgevallend hadden de betrokkenen op
voorhand moeten bekijken op welke manier uit het probleem kon worden geraakt.
In elk geval, u had een onkreukbaar imago. Ik heb de indruk dat er na het huidige debat over de
loonsverhoging bij Dexia enige krasjes op uw imago zijn gekomen. U speelt het theaterstuk van Dexia
mee. Het Vlaams Belang had ter zake een ander idee. Wij zien ook dat het hele verhaal van de
verloning daarstraks een schaamteloos theaterstuk is geworden.

13.10 Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de minister, enerzijds hebt u gelijk. U hebt gelijk dat ik
hier als bijna enige de verdediging van de hoge salarissen op mij heb genomen. Ik heb de verdediging
opgenomen van het salaris van de heer Thijs. Waarom? Omdat u nu een tsjevenstreek toepast,
mijnheer de minister. Ik zal u dat uitleggen.
De heer Thijs was aangesteld als CEO van een bedrijf dat 78 miljoen euro verlies maakte en dat
onder zijn leiding naar 800 miljoen euro winst is gegaan. Als bedanking en door het opzij schuiven van
de raad van bestuur door u onder andere, werd zijn wedde gehalveerd. Ik geloof als overtuigd liberaal,
– zo zijn er ook niet veel meer in de zaal – in de meritocratie: beloning op basis van verdienste.
Anderzijds, mijnheer de minister. Wat gebeurt er in het Dexiaverhaal? Drie mensen worden bevorderd,
drie brandstichters, drie mensen die mee aan de basis lagen van toen de bank viel. We hebben de
bank al twee keer gered: ze zaten er de eerste keer en ze zaten er de tweede keer. Ik zal straks nog
een woordje zeggen over de heer De Boeck die u zo na aan het hart ligt. Wat vragen ze ons te doen?
Die drie mensen, die brandstichters, moeten we nog meer geven opdat ze pompier zouden zijn en de
brand zouden blussen die ze zelf begonnen zijn. Leg me dat “anderzijds” eens uit, mijnheer de
minister. Die mensen krijgen loonsverhoging, over deze mensen gaat het.
Ten tweede, de heer De Boeck. U steekt zich constant weg achter de heer De Boeck. Noch vandaag,
noch dinsdag heeft iemand van alle oppositieleden die in de commissie iets hebben gezegd, iets
gezegd over de heer De Boeck. We hebben de heer De Boeck al gehoord in de commissie waar we
hem ook hebben kunnen ondervragen. Ik doe echter niet mee aan de eloge die u van hem zingt. We
zullen eerlijk zijn: waar zat de heer De Boeck vroeger, mijnheer de minister? Bij Fortis. Fantastisch. Hij
heeft de overgang Fortis-Amro gedaan en heeft dat allemaal mee geregeld. Over Fortis gaan we hier
ook niet praten, mijnheer de minister, want dat is een geval apart.
U verwijt mij dat wij praten over de graaicultuur bij Dexia. Twee keer is de bank gered, 85 miljard euro
staat open, 43,7 miljard euro voor ons, 15 miljard hebben we al betaald. Niet alleen het kapitaal gaat
verloren, ook de Gemeentelijk Holding, aandeelhouders, miljarden. Vandaag zouden we dat woord
graaicultuur niet mogen gebruiken.
Mijnheer de minister, neem maatregelen. Er zijn al twee collega’s van u, de heer Vanackere zit daar.
Jammer genoeg heeft hij daar zijn tanden op stukgebeten. Jammer genoeg, ik herhaal het. Voor
mensen voor wie de schaamtegrens nog niet op de bodem van de Seine ligt. Dat zit u vandaag te
verdedigen.
Ik ben tegen deze graaicultuur, mijnheer de minister.
13.11 Benoît Drèze (cdH): Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous féliciter. En quelques mois,
en plus de vos compétences professionnelles reconnues, vous avez acquis une compétence politique
certaine. Votre expression était assez éloquente.
Cela étant dit, si vous n'avez pas besoin des socialistes, vous avez en tout cas besoin, dans cette
enceinte, des francophones. Je voudrais donc attirer votre attention sur un point particulier. Je l'ai fait
tout à l'heure mais je reviens dessus car il est important pour moi.
Si la majorité était d'accord sur le montant de 650 000 euros que vous avez évoqué tout à l'heure, la
majorité a été également d'accord d'adopter la loi de 1996 et son exécution.
Que les personnes soient salariées ou ex-salariées, je le répète encore, la loi de 1996 est pour moi
une référence pour le calcul de la rémunération des dirigeants concernés et de l'évolution éventuelle
de cette rémunération. Pour la période 2013-2014, la loi de 1996 prévoit une norme salariale de 0 %,
hors indexation et hors augmentation barémique. Zéro pour-cent! Je voudrais que cette loi soit
respectée.
Si on invoque le fait que la fonction des personnes a évolué à la hausse, la responsabilité des
dirigeants sur une période de moyen à long terme va en diminuant puisqu'il s'agit d'une banque
résiduelle qui, à terme, est vouée à disparaître. S'il y a augmentation des responsabilités en termes de
fonction, il y a, a contrario, une responsabilité de moins en moins importante vu le périmètre réduit de

la banque. L'un compensant l'autre, je vous demande de veiller au respect de cette norme salariale.
13.12 Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ten eerste, ik kan u verzekeren dat ik mijn
passie voorbehoud voor andere plaatsen dan de Kamer. Wat u passie noemde, en ik hoop dat ik
daarin gelukt ben, is ingehouden verontwaardiging.
De mensen die hun werk verloren hebben, of zoals u ze genoemd hebt, de ratten die de zinkende
banken hebben verlaten, hadden heel graag vandaag hun loon nog gehad! Alle mensen, alle loon- en
weddetrekkenden die nu geen opslag kunnen krijgen, hadden het graag anders gezien! De mensen
die van een uitkering moeten leven, waarop wij spijtig genoeg wegens besparingen hebben moeten
ingrijpen, hadden het ook liever anders gezien.
Mijnheer de minister, het verschil tussen u en mij is dat ik dichter bij die mensen sta dan u bij de haute
finance staat.
Ten tweede, ik heb dinsdag goed naar u geluisterd, en nu opnieuw. Mijnheer de minister, uw
regeringscommissaris, Koen Van Loo heeft in het remuneratiecomité bezwaren en bedenkingen geuit,
die bij u terechtgekomen zijn. Had u toen gereageerd, dan hadden wij hier vandaag niet gestaan.
Ten derde, ik heb vastgesteld dat de N-VA tot twee maal toe applaudisseerde voor de minister. Ik heb
ook vastgesteld dat Peter Dedecker van de N-VA geen woord van kritiek op de loonopslag over zijn
lippen heeft gekregen.
Ten vierde en ten slotte, onze groep zal de voorzitter van de Kamer een brief bezorgen waarin wij
vragen in de commissie voor de Financiën te kunnen praten met Febelfin en met de leiding van Dexia.
13.13 Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, de emoties lopen hoog
op in de meerderheid, heb ik gemerkt.
Het is echter een kwalitatief debat, mijnheer de minister. U sprak voornamelijk over personen, heel
specifiek zelfs. Wij hebben een aantal heel concrete vragen gesteld, waarop u helaas niet hebt
geantwoord.
Laat mij ingaan op een aantal dingen die u hebt gezegd. Het Dexiadossier is inderdaad voor elke
minister van Financiën die er al is geweest een van de moeilijkste dossiers. Ik zal u zeggen waarom:
omdat u de burger keer op keer hebt gedwongen te betalen, zonder dat hij ooit heeft mogen weten
waarom de dingen zijn misgelopen en wie daarvoor verantwoordelijk was. Dat komt omdat de drie
Dexiapartijen van de meerderheid vakkundig dat dossier in de doofpot hebben gehouden. Daarom is
het voor u vandaag zo’n moeilijk dossier, mijnheer de minister.
Daardoor moet u puin ruimen en bevindt u zich in een catch-22, en met u elke burger. Uw enerzijdsanderzijdsverhaal botst immers met het enerzijds-anderzijdsverhaal van de grootbanken. Als het goed
gaat, moeten wij lonen hebben die steeds stijgen, met alle mogelijke variabelen, zijpoortjes enzovoort.
Als het slecht gaat, hebben wij ook lonen nodig die stijgen om ons te blijven motiveren en om te doen
wat nodig is. Dat is de catch-22 van de burger vandaag, door u aan ons opgelegd door het enerzijdsanderzijdsverhaal van de grootbanken. Daar heeft de meerderheid in de voorbije zes jaar op geen
enkele manier komaf mee gemaakt. U hebt het laten bestaan.
Mijn vraag welke structurele maatregelen de meerderheid zou nemen om die mentaliteit aan te
pakken blijft al zes jaar onbeantwoord, omdat u het blijkbaar niet wil. Wel een loonstop voor de burger,
wel besparingen, maar geen aanpak van de mentaliteit.
Mijnheer de minister, omdat ik uw doelstelling deel en ik het zwaard van Damocles niet op het hoofd
van de burger wil laten vallen, vraag ik u om daar iets aan te doen. Zorg ervoor dat ik hier geen vierde,
vijfde en zesde minister moet ondervragen, die mij komt zeggen dat zijn CEO zal vertrekken als wat hij
wil niet gebeurt. Ik wil dat er gebeurt wat de aandeelhouder en alle burgers van ons land willen: als het
genoeg is geweest, is het genoeg geweest. Als onderzoek aantoont dat er geen relatie is tussen het
steeds stijgende niveau van toplonen en de prestaties, moet ons land neen kunnen zeggen: niet meer
met ons land, niet meer met de aandeelhouders, niet meer met de burgers. Het is genoeg geweest.

13.14 Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, eerst een vooral dank ik u voor uw antwoord en
ook voor uw passioneel betoog, voor de moed die u hier tentoonspreidt om een zeer delicaat dossier
te verdedigen. Tevens dank ik u voor uw bekommernis om dit dossier, waarbij ons 43 miljard boven
het hoofd hangt, met prioriteit tot een goede afwikkeling te brengen. Ik deel uw bekommernis.
Ik vraag mij wel af of er nog een regeringsvisie bestaat inzake Dexia. Hangt uw regering nog aaneen
omtrent dat belangrijk dossier? Ik verwijs naar de verbetenheid waarmee de heer Van der Maelen
tekeergaat en de verbetenheid waarmee u tegen hem ingaat. Welnu, ik maak mij zorgen als dat de
manier is waarop dit dossier, dat een gigantisch risico voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen
inhoudt, zal worden afgehandeld.
Mijnheer Van der Maelen, ik zou uw verontwaardiging echt nog geloven, mocht u in de oppositie
zitten, maar niet nu u deel uitmaakt van de meerderheid; niet als u van hier van uw tak maakt over het
loon van zij die de bom onschadelijk moeten maken, terwijl u tegelijk zij die de bom gemaakt hebben
een hand boven het hoofd houdt. Wie stemt hier immers tegen een onderzoekscommissie? Wie stemt
tegen een onderzoek naar de verantwoordelijkheden? Wie stemt hier tegen de aanbevelingen van de
experts om een gerechtelijk onderzoek te openen naar de vorige bestuurders? Wie was dat? Ook u,
dacht ik! U, samen met de andere Dexiapartijen. Waarom? De vorige bestuurders waren onder
anderen Frank Beke, Elio Di Rupo en Patrick Janssens en blijkbaar mochten die mensen niet
aangesproken worden. Mijnheer Van der Maelen, uw verontwaardiging is zeer selectief, maar wees
gerust, de burger ziet dat en doorprikt dat; hij zal dat niet snel vergeten.
Le président: Monsieur le ministre, nous ne poursuivrons pas cette discussion. Je me suis montré
suffisamment généreux aujourd'hui en temps de parole.
En réalité, vous avez eu droit à une série d'interpellations! Vous aurez sans doute l'occasion de
revenir sur le sujet en commission.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

