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Samengevoegde vragen van 
 
-  de heer Hagen Goyvaerts aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de herkapitalisering 
van Dexia" (nr. P1257) 
 
03.02  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister van Financiën, het 
minste wat we kunnen zeggen is dat er in de afgelopen weken aardig wat blufpoker is gespeeld in 
verband met de kapitaalverhoging voor Dexia. Mijnheer de minister van Financiën, excuseer dat ik u 
de schatbewaarder van het ACW noem, maar u hebt daar ongetwijfeld uw aandeel in gehad. Sinds 
vannacht weten we dat er voor 5,5 miljard euro aan kapitaalvoorziening is afgesproken. De federale 
regering en dus de belastingbetaler neemt daarvan 2,9 miljard euro voor haar rekening. 
  
Ik meen dat daarmee de kous niet af is. Integendeel, de erfenis van het Dexiadossier blijft zeer 
complex. Anderzijds namen we vandaag kennis van een aantal commentaren die doen vermoeden 
dat er toch nog wel wat addertjes onder het gras zitten. Ik heb u vanochtend op Radio 1 in het 
programma “De Ochtend” gehoord. U sprak wat zalvend, zoals het een pastoor betaamt. Ik stel alleen 
vast dat de regering haar kar aan het keren is. U herinnert zich nog dat uw voorganger, eerste 
minister Leterme, zei dat de afhandeling van het Dexiadossier de belastingbetaler geen eurocent zou 
kosten. Integendeel, we zouden er nog geld aan verdienen vanwege de premies, die zouden moeten 
worden betaald. Anderzijds stond daar natuurlijk de waarborg voor de openstaande risico’s ten belope 
van miljarden tegenover. We kennen het dossier zoals men daar vannacht een akkoord over heeft 
bereikt. 
  
Ten eerste, ik verneem dat er wat die vergoedingen betreft een verlaging is gekomen van 
90 basispunten tot 5 basispunten voor de premies die door de restholding van Dexia moeten worden 
betaald. Kunt u ons vertellen welke impact dat heeft op de begroting? Tot heden schreef u immers 
met gemak  300 miljoen euro in de begroting in. Ik neem aan dat dat bedrag niet meer zal worden 
gehaald. 
  
Ten tweede, hoe zit het met de oude waarborgen? Blijven die behouden of is er een nieuwe verdeling 
van de risico’s overeengekomen met de Fransen? In het verlengde daarvan, is er een overeenkomst 
met Frankrijk over de renteswaps? Hoe zit het trouwens met de toxische producten bij DCL? Maakt 
dat ook deel uit van het akkoord dat u met Frankrijk hebt gesloten? 
  
Wat de 3 miljard euro betreft die de federale regering en dus de belastingbetaler op zich neemt, hoe 
zit dat nu begrotingstechnisch? Komt dat bedrag in de begroting terecht of komt slechts een deel 
daarvan erin? Wordt het soms volledig verschoven naar de staatsschuld? Kunt u dat uitklaren? 
  
Tot slot, mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, wat is de blootstelling van Belfius in het 
hele Dexiaverhaal momenteel? Zal Belfius binnenkort misschien ook een kapitaalverhoging nodig 
hebben? Ik ben uitermate benieuwd naar de antwoorden die u zult geven op mijn vragen. 
  
 
  
03.11  Elio Di Rupo, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, Dexia tout comme 
Fortis sont des affaires déplorables avec des conséquences douloureuses tant pour les citoyens que 
pour notre État. 
  
De Belgische, Franse en Luxemburgse overheden zijn in 2008 en 2011 financieel tussengekomen om 
Dexia te redden. 
  
Sous la houlette de mon prédécesseur, Yves Leterme, et du ministre des Finances de l'époque, Didier 



Reynders, la Belgique a pris les mesures de soutien financier tant en capital qu'en garanties. 
  
Si la Belgique n'était pas intervenue, environ 4 millions de citoyens, de particuliers, qui avaient un 
compte chez Dexia Banque Belgique, devenue depuis lors Belfius, risquaient de tout ou presque tout 
perdre et des milliers d'emplois auraient été perdus. C'est ainsi l'économie belge dans son ensemble 
qui aurait été affectée. 
  
Als gevolg van die beslissing bedraagt het totaal van de waarborgen door de drie landen op dit 
moment 74 miljard euro, met een plafond van 90 miljard. 60,5 % van dat bedrag, of 44,8 miljard euro, 
wordt door België gewaarborgd. Frankrijk waarborgt 36,5 % en Luxemburg 3 %. 
  
En l'état actuel des choses, la Belgique a récupéré Dexia Banque, qui est devenue Belfius. Belfius vit 
désormais sa vie et se développe séparément de Dexia, même s'il existe toujours certaines relations. 
  
Par ailleurs, le Holding Dexia, pour lequel nous détenons déjà ces garanties de plus de 44 milliards, a 
gardé un portefeuille d'actifs à très long terme, dont des obligations à haut risque. Aujourd'hui, le 
Holding Dexia est en cours de démantèlement (ou run off) grâce auquel on tente de diminuer 
progressivement ce risque; néanmoins, cette tentative prendra plusieurs dizaines d'années. 
  
Ainsi, ce n'est pas demain que nous serons débarrassés de cette charge. Je rappelle que les 
garanties offertes in illo tempore étaient destinées à sauver non une banque, mais le bien de 
4 millions de citoyens. Ces garanties et ces efforts financiers nous poursuivent. 
  
Ce démantèlement de Dexia ne peut être réalisé n'importe comment. J'apprécie beaucoup les 
conseils des uns et des autres: certains disent "stop!". C'est ce que j'ai lu sur internet. Stop? Si c'est le 
cas, il sera demandé à notre pays de réaliser les 44 milliards de garanties. C'est de la folie à l'état pur! 
  
Je ne comprends même pas comment certains peuvent s'avancer sur un tel terrain et faire croire aux 
citoyens qu'il est possible de se débarrasser aussi aisément d'un dossier aussi lourd et dramatique: 
"Vous n'avez qu'à…" 
  
C'est ainsi que le Holding Dexia doit répondre maintenant, outre tout ce que j'ai indiqué, aux 
exigences de fonds propres imposées par le contrôleur des banques réunies au sein du Comité de 
Bâle, système dénommé "règle de Bâle III". 
  
La position du gouvernement est claire: continuer à accompagner le Holding Dexia non par plaisir, par 
envie, mais parce que nous y sommes forcés. Nous voulons agir ainsi afin d'éviter un appel de 
garanties de l'État belge. Si nous refusions de fournir à la société Holding Dexia les moyens financiers 
lui permettant de poursuivre son démantèlement de manière ordonnée, l'État serait contraint d'honorer 
les garanties que je viens d'évoquer, soit plus de 44 milliards. 
  
Pour vous donner un ordre de grandeur: 44 milliards d'euros, cela signifie une augmentation du ratio 
de dette de 12 % de notre PIB. Nos finances publiques et nos concitoyens en payeraient donc le prix! 
Pour l'expliquer simplement à ceux qui disent "il n'y a qu'à": 44 milliards d'euros, cela représente 
environ 4000 euros par citoyen. Voilà ce que cela veut dire! 
  
Na intense onderhandelingen onder leiding van de minister van Financiën hebben de Belgische en de 
Franse Staat beslist om zowel voor de versterking van de eigen middelen als voor de waarborgen één 
enkele verdeelsleutel te gebruiken. Tot nu toe was de verdeelsleutel voor het kapitaal 50/50 tussen 
België en Frankrijk. In de verdeelsleutel voor de waarborgen had België een aandeel van 60,5 %. 
  
Na de onderhandelingen met Frankrijk zijn er drie veranderingen doorgevoerd. Ten eerste, de 
verdeelsleutel voor de eigen middelen wordt 53 % in plaats van 50 %. Op een bedrag van 5,5 miljard 
betekent dit 165 miljoen euro extra. Ten tweede, het plafond van de waarborgen werd verlaagd, met 
name van maximum 90 miljard naar 85 miljard. Ten derde, de verdeelsleutel voor de waarborgen 
daalt aanzienlijk in het voordeel van België. 
  
C'est d'ailleurs de cela dont on a beaucoup discuté. Ainsi, la part de la Belgique dans le montant 
maximum de la garantie passe de 60,5 à 51,4 %, ce qui représente une diminution de 54,5 milliards 
en termes de garantie maximale que la Belgique pourrait être amenée à donner. Autrement dit, il est 



question de 44 milliards, mais ce montant pourrait atteindre 54,5 milliards compte tenu de la faculté à 
aller jusqu'à 90 % aujourd'hui. Ce montant va être ramené à 43,7 milliards. C'est de cela dont il est 
question, à savoir une diminution de 10,8 milliards de garantie. Ce sont ces chiffres qu'il faut mettre en 
relation avec l'accroissement des fonds propres auquel nous devons procéder. 
  
Si nous n'étions pas intervenus, si nous avions gardé l'accord que nous avions pris in illo tempore, 
sous le précédent gouvernement, il aurait fallu procéder à une augmentation des fonds propres à 
raison de 50/50. Aujourd'hui, la répartition est de 53/47. Cela représente une différence de 
165 millions. En contrepartie, il y a une diminution de la garantie d'une valeur maximale de 
11 milliards d'euros, en fonction des efforts consentis. Pour être bref, cet accord constitue une 
réduction substantielle du risque potentiel pour nos finances publiques.  
  
Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur un autre élément. Je veux parler de l'augmentation 
de nos difficultés suite à des interventions financières dans des banques, comme cela a été le cas 
avec Fortis et Dexia.  
  
Consciente de cette situation, l'Union européenne ne peut demander aux États à la fois de venir au 
secours des institutions financières et les pénaliser.  
  
Si nous en avions le temps, outre le cas de la Belgique, nous pourrions nous étendre sur le cas du 
reste de l'Europe. Dexia Holding est une banque systémique. La Belgique et la France travaillent de 
concert dans l'intérêt de nos deux pays, mais dans l'intérêt de l'Europe. L'Union européenne ne peut 
donc nous demander d'intervenir et en même tant nous pénaliser. C'est ainsi que la France et la 
Belgique considèrent que les efforts financiers qu'elles consentent avec les 5,5 milliards qu'elles 
apportent ensemble ne doivent pas être imputés directement sur le déficit de leurs budgets. Dans cet 
esprit, comme cela a été écrit dans le term sheet, la Belgique et la France se sont engagées à faire 
tous leurs meilleurs efforts en vue d'obtenir la confirmation, par Eurostat, du traitement de la 
recapitalisation comme opération financière. De cette façon, cela n'aurait pas d'impact sur le déficit 
budgétaire de nos deux pays, mais uniquement sur le stock de dettes.  
  
Enfin, pour répondre à M. Gilkinet, il n'y a pas eu de discussion avec les instances européennes en 
vue d'une recapitalisation directe du Holding par le Mécanisme européen de stabilité. En effet, ce 
dernier permettra une recapitalisation directe des banques européennes une fois que le mécanisme 
de supervision de l'ensemble des banques aura été mis en place. Cela ne devra pas intervenir avant 
la fin ou, en tout cas, dans le courant de l'année 2013. 
  
Quant à la question de Mme Fonck, j'ai évoqué personnellement le dossier avec le président Hollande 
en marge des Conseils européens. Les négociations ont été menées par les deux ministres des 
Finances. 
  
Ik wil de minister van Financiën en zijn medewerkers dan ook feliciteren met het tot een goed einde 
brengen van deze belangrijke opdracht. De overeengekomen verdeelsleutel is bovendien voordeliger 
voor België dan wat genoemd werd in de media. Ik heb gehoord dat er sprake was van 55 % voor 
België en 45 % voor Frankrijk, maar dat was niet juist. Het resultaat van de onderhandelingen werd 
gisterenavond unaniem goedgekeurd door het kernkabinet.  
  
Le montant de l'opération d'augmentation des fonds propres a été fixé en concertation avec les 
banques centrales, sur la base de la meilleure estimation possible des besoins de Dexia au cours des 
prochaines années. Il inclut également une marge de sécurité. 
  
Enfin, le conseil d'administration du Holding Dexia comptera dorénavant cinq administrateurs belges 
et quatre français. Il appartiendra à ces neuf administrateurs de veiller en particulier aux intérêts de 
l'État français, de l'État belge et de l'État luxembourgeois et de gérer le Holding Dexia de manière à ce 
que le démantèlement se fasse dans les meilleures conditions possibles. 
  
Monsieur le président, si vous le permettez, le ministre des Finances pourrait fournir des informations 
plus détaillées sur l'accord. 
  
03.12  Steven Vanackere, ministre: Monsieur le président, je ne serai pas trop long. 
  



Comme l'a dit le premier intervenant, il s'agit d'une recapitalisation qui était absolument nécessaire. 
  
Het is zeker de moeite op de verschillende vragen in te gaan. In de commissievergadering zal ik 
uiteraard veel meer details kunnen geven. Aan mijnheer Jambon wil ik zeggen dat ik mij ertoe 
engageer om over een gemaakte afspraak met het Parlement perfect transparant te communiceren. 
  
Mijnheer Jambon, u hebt altijd begrip opgebracht voor het feit dat het tijdens een onderhandeling 
bijzonder moeilijk is voor een executieve om met het Parlement te spreken over de stappen, de 
strategie en de aanpak. Die informatie kan de onderhandelingspositie namelijk verzwakken. Ik 
garandeer u echter dat wij de perfecte transparantie in detail zullen geven tijdens de vele uren die wij 
ongetwijfeld met elkaar zullen doorbrengen bij de bespreking van die details. De details zal ik nu niet 
vernoemen. Wel wil ik nu tot de kern van het verhaal komen. 
  
Collega’s, de kern van het verhaal is de volgende. Ten aanzien van de absoluut noodzakelijke 
herkapitalisatie van 5,5 miljard, zijn wij tot een akkoord gekomen om België 53 % van die kapitalisatie 
te laten dragen, en niet 50 % zoals dat misschien verwacht zou worden aan de hand van de sleutels 
uit het verleden. Ja, het klopt dus dat wij voor 165 miljoen, ofwel 3 %, meer participeren in een 
kapitaaloperatie van preferente aandelen voor de verschillende staten. 
  
Tegenover die 165 miljoen extra inspanning van België, staat toch wel een belangrijke tegenprestatie. 
Onze economie en het vertrouwen van de mensen en van de bedrijven gaat gebukt onder een 
enorme portefeuille met een plafond van 90 miljard aan overheidswaarborgen. De omvang daarvan is 
eigenlijk te groot om bij stil te staan, zeker in vergelijking met ons bruto nationaal product. Van die 
90 miljard moest België tot nu toe 60,5 % voor zijn rekening nemen, namelijk een totaal van 
54,5 miljard euro. 
  
Naar aanleiding van de afspraak van gisterennacht en een inspanning van een bijkomend bedrag van 
165 miljoen, slagen wij erin om de participatie van België in die waarborg te doen afnemen met 
10,8 miljard euro, omdat wij niet alleen de sleutel wijzigen op het niveau van de kapitalisatie, maar 
omdat wij ook de participatie en de waarborgen aanpassen. Zodoende moeten wij niet langer 60,5 % 
van die waarborg torsen, maar slechts 51,4 %. Dat is een vermindering met meer dan 9 % op een 
totaalbedrag dat momenteel niet meer 90 miljard bedraagt, maar 85 miljard, zoals de premier daarnet 
gezegd heeft. 
  
Wij zullen blijven werken om dat getal verder naar beneden te krijgen. Die 85 miljard is uiteraard 
bedoeld om voldoende ruimte te creëren, om ervoor te zorgen dat Dexia in staat is te functioneren 
zonder nog verder een beroep te hoeven doen op steun. 
  
Vele collega’s hebben vragen gesteld over de ontvangsten. Het is waar dat wij het gewoon geraakt 
zijn om de zorg dat in dit dossier geen enorm accident gebeurt, te associëren met de bedragen die de 
begroting incasseert ter wille van die waarborgen. De basispunten die nu worden aangerekend aan 
Dexia, zullen vijf basispunten bedragen. 
  
De heer De Croo heeft terecht de vraag gesteld of wij er goed voor gezorgd hebben dat de Europese 
Commissie op de hoogte blijft en constructief wil meewerken aan hetgeen moet leiden tot een 
herstructureringsprogramma. Ik kan u verzekeren dat het antwoord ja is. Ik ga niet zeggen dat ze mee 
in de zaal zat, maar wij hebben er uiteraard voor gezorgd dat ze perfect op de hoogte was van wat wij 
hebben gedaan. 
  
Ik kan u verzekeren dat het voor een instelling in haar situatie, waarbij ze geen nieuwe activiteiten 
mag ontwikkelen, vanzelfsprekend is dat men goed moet opletten wat de vergoeding is die men 
vraagt. Als men geen nieuwe activiteiten kan ontwikkelen en de rendabiliteit kunstmatig kapotmaakt 
door een heel hoge vergoeding te vragen, kan men immers met zekerheid weten dat er binnen een 
aantal jaren een nieuwe kapitalisatieoefening moeten plaatsvinden. Dat is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling. De bedoeling is hier en nu te kunnen zeggen dat Dexia op eigen houtje verder moet varen, 
met inderdaad een vergoeding op de waarborg van vijf basispunten. 
  
Voor degenen die specifiek naar de begroting voor 2013 vragen, bevestig ik dat de fameuze upfront 
fee wel degelijk verschuldigd is. Ik bevestig u ook dat de oude bedragen voor de waarborgen van 
2008 verschuldigd zijn. Ik kan u dan ook zeggen dat de groep van mensen die tracht om de begroting 



2013 tot een goed einde te brengen, nu kan rekenen op een verbetering van ongeveer 140 à 
150 miljoen euro ten gevolge van ontvangsten die wij in een eerste fase niet hadden genomen in het 
monitoringcomité. 
  
Ik wil afsluiten met een laatste punt. Weinigen hebben erover gesproken, maar een van de cruciale 
elementen van de deal is dat Frankrijk zijn belofte nakomt, de belofte die reeds gemaakt werd toen 
België de bank die nu Belfius is, uit Dexia heeft gelicht. Toen heeft Frankrijk beloofd dat het hetzelfde 
zou doen met de kredieten ten aanzien van de municipaliteiten. 
  
Dankzij de operatie die men DMA is gaan noemen en waarover Frankrijk met de Europese Commissie 
tot een akkoord zal komen, zullen wij erin slagen om de liquiditeiten van Dexia voor 12,5 miljard te 
verbeteren, zullen wij erin slagen 9,4 miljard aan delicate kredieten – ik gebruik het woord toxisch niet 
graag – uit Dexia te halen en te stoppen daar waar ze horen, namelijk in de Franse poot. 
  
Mijnheer Gilkinet, u hebt mij op de radio gehoord en u denkt dat ik gezegd heb: 
  
"Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes". 
  
Dat hebt u mij nooit horen zeggen. 
  
Vous ne m’avez jamais entendu tenir de tels propos! Je ne sous-estime pas le poids de ce qui pèse 
sur notre économie et nos finances. Je dis simplement qu'il faut, certainement en politique, être 
"amélioriste", c'est-à-dire qu'il ne faut être ni pessimiste, ni optimiste naïf. Ce que nous avons fait cette 
nuit, grâce aussi à la coopération avec les collègues français, c'est une amélioration de la situation au 
niveau de la population belge. 
  
J'en viens à un dernier élément. 
  
De raad van beheer zal voortaan inderdaad uit een meerderheid van Belgen bestaan. Wij hebben ook 
definitief verankerd dat Dexia door een Belg geleid zal worden. De CEO zal altijd een Belg blijven. 
  
  
03.14  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, mijnheer de 
minister van Financiën, in tegenstelling tot mijn voorganger ben ik helemaal niet overtuigd van uw 
antwoord. U komt hier de zaak een beetje verbloemen. De eerste minister komt ons zelfs een beetje 
afdreigen met de mogelijke enormiteit van een catastrofe van een faillissement van 44 miljard euro, 
maar daarvoor komt u natuurlijk rijkelijk te laat. U had in 2008 moeten bekijken wat u had moeten 
doen, u moet vandaag niet komen zeggen wat het rampscenario zou zijn. 
  
Ten tweede, wat u ook doet met die 3 miljard euro - inschrijven in de begroting of niet, bij de 
staatsschuld voegen of niet - het komt erop neer dat u dit bij de belastingbetaler legt die ervoor 
opdraait. U heeft vannacht een akkoord gesloten waarbij iedere belastingplichtige 420 euro op tafel 
zal moeten leggen om dat bedrag op te brengen. 
  
U komt verklaren dat Dexia vanaf nu de eigen boontjes moet doppen. Dat zou er nog aan mankeren. 
Maar daarmee strooit u wel zand in de ogen. U weet zeer goed dat de molensteen van het 
Dexiadossier nog jarenlang rond de nek van de belastingbetaler zal hangen. Bijgevolg is het einde 
van die erfenis helemaal nog niet in zicht. Ik hoor collega’s spreken over het einde van de tunnel. Er is 
misschien een einde aan de tunnel, maar op het einde daarvan brandt er helemaal geen licht meer. 
  
Ik geraak er dan ook steeds meer van overtuigd dat men in 2008 de verkeerde beslissing heeft 
genomen. Men had moeten kiezen voor de IJslandse optie. Dan had men al die knoeiers van 
bestuurders voor de rechter kunnen slepen en voor hun verantwoordelijkheid kunnen plaatsen in 
plaats van de factuur levenslang bij de belastingbetaler te leggen. 
  
 


