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Goedkeuring van de Europese Commissie voor 
de economische steunmaatregelen van de 

Belgische en de Vlaamse overheid 
 

Vandaag heeft de Europese Commissie haar voorlopige goedkeuring verleend aan de 
waarborg die KBC Groep NV heeft gekocht van de Belgische federale overheid op 14 
mei 2009, en aan de kapitaalversterking die KBC in januari 2009 uitvoerde door 
kernkapitaaleffecten uit te geven aan de Vlaamse overheid. 
 
De Europese Commissie heeft een procedure geopend waarin ze de waardering 
verder zal beoordelen van de CDO–portefeuille waar KBC Groep een garantie voor 
heeft verworven bij de Belgsiche overheid. Zoals al aangekondigd in het persbericht 
van KBC Groep van 19 juni 2009, zal de Europese Commissie ook het 
herstructureringsplan dat door KBC Groep werd ingediend op 18 juni 2009 verder 
onderzoeken. Dat plan maakt een analyse van de activiteiten van de KBC-groep en 
van de voorgestelde toekomstige strategie en dient als basis voor de Europese 
Commissie om te beoordelen of KBC in staat is om de effecten van de overheid binnen 
een redelijke termijn terug te betalen.  
 
Jan Vanhevel, interim-CEO van de KBC-groep, herhaalde dat “de fundamentals van de 
KBC-groep stevig zijn en dat het businessmodel op basis van de bestaande activiteiten 
op onze thuismarkten en een aangepast risicoprofiel ervoor zorgen dat we succesvol 
kunnen blijven werken als een financieel gezonde instelling. Dat zal de groep in staat 
stellen om de effecten van de overheid binnen een redelijke termijn terug te betalen. 
De werkgroep die we ondertussen hebben opgericht, werkt aan de verdere 
ontwikkeling en optimalisering van onze strategie voor de toekomst. KBC wil daarvoor 
in de komende zes maanden een open en transparante dialoog aangaan met de 
Europese Commissie.” 
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