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KBC-groep dient strategisch plan in  
bij Europese Commissie  

 
 
Zoals we in juni al aankondigden en de voorbije maanden meermaals hebben 
herhaald, heeft KBC aan een strategische analyse gewerkt van zijn groepswijde 
bedrijfsactiviteiten en van de economische en financiële omgeving waarin de groep 
momenteel actief is. Die oefening heeft geleid tot een aangepast strategisch plan dat 
getoetst werd aan verschillende macro-economische scenario’s. 
 
Het plan maakt een analyse van de bedrijfsactiviteiten van de KBC-groep en van haar 
vooropgestelde toekomstige strategie en zal als basis dienen voor de Europese 
Commissie om te beoordelen of KBC in staat is de effecten van de overheid binnen 
een redelijke termijn terug te betalen. Dat is nu gebruikelijk voor Europese financiële 
instellingen die hebben deelgenomen aan de economische stimuleringsplannen die de 
EU-lidstaten de voorbije maanden hebben opgezet.  
 
Dat strategisch plan, dat zorgvuldig en in een open en constructieve dialoog met de 
Europese Commissie werd voorbereid, werd gisteren ingediend bij de Europese 
Commissie, die het de komende maanden zal evalueren. De beslissing wordt verwacht 
tegen het einde van het jaar. Pas dan zal KBC meer details en feitelijke gegevens 
kunnen meedelen. 

 
Jan Vanhevel, de CEO van de KBC-groep, herhaalde dat “De onderliggende resultaten 
van de eerste twee kwartalen van dit jaar hebben aangetoond dat de fundamentals van 
de KBC-groep stevig zijn. We zijn ervan overtuigd dat ons businessmodel ervoor zorgt 
dat we succesvol kunnen blijven werken als een financieel gezonde instelling. In de 
toekomst wil KBC een meer gefocuste groep zijn met een aangepast en verlaagd 
risicoprofiel en willen we onze groeimogelijkheden en het vertrouwen van al onze 
stakeholders in stand houden. Dat zal de groep in staat stellen om de effecten van de 
overheid binnen een redelijke termijn terug te betalen. KBC kijkt dan ook uit naar de 
goedkeuring van het strategisch plan door de Europese Commissie.” 
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