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KBC Groep NV dient plan in bij de Europese 
Commissie als onderdeel van de procedure ter 

goedkeuring van de maatregelen van de 
Belgische en Vlaamse overheid 

 
Gisteren, 18 juni 2009, bracht KBC voor het eerst verslag uit aan de Europese 
Commissie volgens de procedure met betrekking tot de kapitaalversterking door de 
Belgische federale overheid van eind 2008. Die transactie werd door de Europese 
Commissie goedgekeurd op 18 december 2008 en zes maanden later moest voor het 
eerst worden gerapporteerd “over de uitvoering van die maatregel”. KBC diende tevens 
de Commissie formeel in te lichten over de maatregelen die werden voorgesteld door 
de Vlaamse en Belgische overheid in januari en mei 2009.  
 
Als onderdeel van die rapportering heeft KBC Groep gisteren aan de Europese 
Commissie een plan voorgelegd met een analyse van haar bedrijfsactiviteiten en haar 
vooropgestelde toekomstige strategie. Dat is nu gebruikelijk voor Europese financiële 
instellingen die hebben deelgenomen aan de economische stimuleringsplannen die de 
EU-lidstaten de voorbije maanden hebben opgezet.  
 
Jan Vanhevel, interim-CEO van de KBC-groep, zei dat “KBC, in zijn verslag van 
gisteren aan de Europese Commissie, verklaarde dat de groep, hoewel die zich ten 
zeerste bewust is van de huidige toestand en van de toekomstige uitdagingen, gelooft 
dat de fundamentals van haar activiteit stevig blijven en dat de KBC-groep, op basis 
van de bestaande activiteiten op de thuismarkten en een aangepast risicoprofiel, 
succesvol kan blijven werken als een financieel gezonde instelling met een haalbaar 
businessmodel. Dat zal de groep in staat stellen om de overheid binnen een redelijke 
termijn terug te betalen.” 
 
Op basis van het plan dat KBC gisteren voorstelde, zal de Europese Commissie 
beoordelen of KBC in staat is om succesvol te blijven werken als een financieel 
gezonde instelling en de overheid terug te betalen binnen een redelijke termijn. 
Verwacht wordt dat de Europese Commissie een verder onderzoek zal opstarten 
waarbij ze de plannen van de KBC-groep met betrekking tot de toekomstige strategie 
meer in detail zal bestuderen. KBC Groep heeft ondertussen al een werkgroep 
opgericht om zijn strategie voor de toekomst in de komende maanden verder te 
ontwikkelen en te optimaliseren. Dit zal gebeuren in een open en transparante dialoog 
met de Europese Commissie.  
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