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KBC en Belgische federale overheid bereiken 

akkoord over herziening waarborgregeling 

CDO’s 
 
 

 
In mei 2009 werkte KBC samen met de Belgische federale overheid een waarborgregeling 
(Portfolio Protection Agreement, PPA) uit voor de CDO- en ABS portefeuille van KBC.  
Eind dit jaar zal KBC voor die garantie bijna 1,2 miljard EUR betaald hebben aan de 
Belgische federale overheid. Die overheid heeft evenwel nog geen betaling moeten 
uitvoeren onder de garantieovereenkomst. 
 
Vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere en KBC hebben de bestaande 
garantieregeling (van 2009) aangepast en voorzien in een incentive voor KBC voor een 
versnelde afbouw van de resterende risico’s.  
 
 
In mei 2009 werkte KBC samen met de Belgische federale overheid een waarborgregeling 
(Portfolio Protection Agreement, PPA) uit voor de CDO- en ABS portefeuille van KBC. De 
juridische uitwerking van de PPA dateert van 28 december 2009. In die overeenkomst was 
expliciet overeengekomen dat de garantieregeling na 3 jaar zou geëvalueerd worden door beide 
partijen. 
 
Door het natuurlijke verloop en het actieve beheer van de onderliggende investeringsportefeuille 
(Collateral Debt Obligations en Asset Backed Securities) door KBC is de omvang van de garantie 
voor de overheid inmiddels substantieel gedaald van 15,1 miljard EUR naar 9,4 miljard EUR. 
KBC zal eind dit jaar voor die garantie bijna 1,2 miljard EUR betaald hebben aan de Belgische 
federale overheid. Die overheid heeft evenwel nog geen betaling moeten uitvoeren onder de 
garantieovereenkomst. 
 
KBC heeft de voorbije maanden voortgewerkt aan de reductie van zijn blootstelling op de CDO- 
en ABS-portefeuille. Samen met de Belgische federale overheid heeft KBC ook grondig 
geanalyseerd hoe het risico voor de overheid op KBC en dus de financiële sector verder 
verlaagd kan worden. De blootstelling van de overheid op de financiële sector speelt immers een 
rol bij de inschatting die de ratingagentschappen maken voor het bepalen van de rating van 
België.  
 
In de herziene overeenkomst werden bijkomende afspraken gemaakt die KBC een 
voorwaardelijke korting geven op de uitstaande premiebetalingen (onder bepaalde strikte 
voorwaarden en bovendien begrensd tot een bepaald maximumbedrag). M.a.w. de Belgische 
federale overheid geeft KBC een incentive als KBC erin slaagt om de risico's voor de overheid 
substantieel af te bouwen. Vandaag verwacht KBC dat de herziene overeenkomst een 
verwaarloosbare invloed zal hebben op de resultaten van het vierde kwartaal. De eigenlijke 
impact zal afhangen van de toekomstige marktomstandigheden en opportuniteiten die zich 
aandienen.  
 
 



 
 
Minister Vanackere zegt over dit akkoord: “Na de volledige terugbetaling door KBC van de 3,5 
miljard EUR financiering eerder deze week is deze overeenkomst een bijkomend initiatief om het 
risico van de federale overheid op KBC en de financiële sector versneld af te bouwen.” 
 
Johan Thijs, CEO van KBC Groep zegt over de herziene overeenkomst: “Ik maak graag van de 
gelegenheid gebruik om onze appreciatie en dankbaarheid uit te spreken aan de Belgische 
federale overheid voor de waarborgregeling die in 2009 werd uitgewerkt op het ogenblik dat onze 
bestaande waarborg via de Amerikaanse herverzekeraar MBIA als gevolg van een 
ratingverlaging plots weinig waarde bleek te hebben. De voorbije jaren hebben we onze 
risicopositie al substantieel afgebouwd. De Portfolio Protection Agreement had initieel betrekking 
op een totaalbedrag van 20 miljard EUR in 2009, waarvan de “first loss” (eerste eigenverliesdeel) 
door KBC werd gedragen. Vandaag is die 20 miljard EUR al gereduceerd tot 12,2 miljard EUR, 
waarvan 9,4 miljard EUR wordt gewaarborgd door de overheid. KBC heeft de voorbije jaren 
herhaaldelijk aangegeven dat het zijn risicoprofiel wil verlagen en zal dat ook blijven doen in de 
toekomst als er zich opportuniteiten voordoen.” 

 
 
 
Contactgegevens: 
 
- Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel. 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be 
 
- Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC-groep 
Tel. 32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be 
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 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving  

 voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 

 

 
 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of  
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar 
pressofficekbc@kbc.be 

 

 

Volg ons op 

www.twitter.com/kbc_group 
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