
Persbericht            
0

2 juli 2009  

Reactie van KBC op artikel over KBC FP in de New York Times  
 
Gisteren verscheen een artikel in de New York Times dat ingaat op de manier waarop 
KBC Groep omgaat met de economische crisis en de rol die KBC Financial Products 
(KBC FP) vervult.  
 
KBC is van mening dat het artikel in de New York Times geen feitelijke nieuwe gegevens 
bevat en bovendien een aantal zaken foutief voorstelt. KBC wenst die dan ook recht te 
zetten. 
 
Zoals KBC de voorbije 2 jaar al meermaals herhaalde is de CDO-problematiek van KBC niet 
gelinkt aan de Amerikaanse huizenmarkt. In vele CDO’s is slechts voor een beperkt gedeelte 
hypotheken aanwezig. De hoofdmoot van de onderliggende activa zijn kredietrisico’s op West-
Europese en Amerikaanse bedrijven. De solvabiliteitsproblemen waarmee KBC geconfronteerd 
werd ontstonden dus niet ten gevolge van het ineenstorten van de Amerikaanse 
vastgoedmarkt. 
 
KBC beklemtoont nogmaals dat verliezen of afwaarderingen op CDO’s een verschijnsel zijn 
waarmee heel veel financiële instellingen over heel de wereld mee worden geconfronteerd 
tengevolge van de financiële crisis en het tegenvallende economische klimaat.  
 
Een paar jaar geleden waren deze investeringsbeslissingen volkomen gerechtvaardigd op 
basis van de toen beschikbare informatie, zoals ratings van internationale agentschappen, en 
de toenmalige marktomstandigheden en probleemloze liquiditeit op de desbetreffende markten.  
 
In april verklaarde een groep van experten in hun eindverslag voor de Parlementaire 
onderzoekscommissie die de financiële en bancaire crisis in België onderzocht trouwens dat 
het risicobeleid van de KBC Groep zeer voorzichtig was (cf. paragraaf 989: “Het management 
hanteerde een zeer defensieve houding”, en tevens paragraaf 226 “Midden 2007 al kondigde 
het Directiecomité van KBC Groep een moratorium aan op ABS- en CDO-investeringen”). Dit 
wordt verscheidene malen herhaald in het expertenrapport.  
 
De experten benadrukten eveneens dat KBC vooral door de marktomstandigheden gedwongen 
werd om overheidshulp in te roepen.  
 
Over alle elementen in het artikel werd al meermaals uitgebreid bericht in de media. Het artikel 
brengt dan ook geen nieuwe gegevens.  
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