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Persbericht 
 

30 april 2013 (update van bericht 6 april) 

 
KBC reageert op berichtgeving ivm haar 

aanwezigheid op de Kaaimaneilanden, op de Britse 

Maagdeneilanden, in Ierland en Luxemburg via 

dochtervennootschappen en buitenlandse 

vertegenwoordigingskantoren 

 
Naar aanleiding van de recente berichtgeving, wenst KBC een volledig overzicht te 
geven van haar aanwezigheid op de Kaaimaneilanden, de Britse Maagdeneilanden, 
het eiland Man, Ierland en Luxemburg. 
 
3 Vennootschappen op de Kaaimaneilanden 
 
KBC heeft in het verleden vennootschappen op de Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden opgericht 
louter omwille van vennootschapsrechtelijke en financieelrechtelijke redenen. Deze vennootschappen zijn 
gespecialiseerd in enerzijds financiële transacties met Amerikaanse beleggingsfondsen, anderzijds 
krediet- en aandelenderivaten. De wetgeving in deze landen liet een grotere contractuele 
vrijheid/flexibiliteit toe om voor dergelijke specifieke financiële verrichtingen contracten op maat te maken. 
Er blijven vandaag 3 vennootschappen over. 
 
Deze vennootschappen zijn tradingvennootschappen die enkel met professionele financiële tegenpartijen 
handelen en niet gerechtigd zijn om cliëntentegoeden in welke vorm dan ook aan te houden (geen enkel 
offshorebedrijf heeft een banklicentie, dus kan geen klantendeposito's onderbrengen). Elk van deze 
vennootschappen betaalt belastingen in de landen waar de hoofdzetel van de KBC vennootschap 
gevestigd is die instaat voor het beheer van deze productlijn, i.e. België, US en UK. 
 
Elk van de betrokken activiteiten heeft betrekking op vennootschappen uit de KBC Financial Product 
business lines die in afbouw zijn, d.w.z. er worden geen nieuwe contracten afgesloten, er is enkel beheer 
en afbouw van bestaande contracten. Van zodra de contractuele situatie dit mogelijk maakt wordt de 
betrokken vennootschap geliquideerd. 
 

 

10 CDO-emissievennootschappen op Jersey 
 
Daarnaast blijven er nog 10 zogenaamde "CDO-emissievennootschappen" over. Deze vennootschappen 
zijn loutere emissievennootschappen waar de CDO notes werden uitgegeven waarop door KBC cliënten 
en bepaalde KBC vennootschappen werd ingetekend. Deze vennootschappen realiseren geen 
boekhoudkundig noch fiscaal resultaat: alle inkomsten worden contractueel volledig uitgekeerd aan de 
investeerders in de notes. Er blijft dus geen resultaat onbelast in deze vennootschappen op Jersey. De 
investeerders worden belast in de landen waar ze hun fiscale woonplaats hebben. 
 
De reden voor de oprichting van deze vennootschappen in Jersey was louter vennootschapsrechtelijk: de 
Jersey wetgeving laat een grote contractuele vrijheid toe in het definiëren van de rechten van de 
schuldeisers van de vennootschap, wat noodzakelijk was om de specifieke terugbetalingsmodaliteiten van 
de CDO notes juridisch mogelijk te maken. 
 
KBC heeft geen aandelen in deze CDO-emissievennootschappen. Ze worden opgenomen in de 
consolidatiekring aangezien KBC door de terugkoop van de CDO notes en de historische eigen posities 
hierin een grote vordering heeft op deze vennootschappen. Hierdoor heeft KBC ook een zekere controle 
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over de betrokken vennootschappen. Conform de IFRS regels dienen deze vennootschappen dan ook in 
de consolidatiekring te worden opgenomen. 
 
Deze entiteiten worden enkel passief beheerd: de risico's worden beheerd en waar mogelijk versneld 
afgebouwd. Op het moment dat de CDO-notes hun finale eindvervaldag bereiken (de laatste in 2017) 
zullen al deze entiteiten geliquideerd zijn. 
 

1 vennootschap op de Britse Maagdeneilanden 

 
Op de Britse Maagdeneileanden is de vennootschap TEE Square Ltd. , een 100% dochter van CSOB 
Bank gevestigd. Deze vennootschap werd in het verleden gebruikt voor het beheer van lokale fondsen die 
in het kader van de overname van IPB door CSOB binnen de KBC groep terecht kwamen. TEE Square 
Ltd. heeft steeds vrijwillige fiscale aangiftes in Tsjechië gedaan, waardoor de resultaten effectief belast 
werden in Tsjechië. Op heden zijn er geen activiteiten in deze vennootschap meer en is de vennootschap 
in liquidatie. Het afsluiten van de liquidatie is nog afhankelijk van een aantal uitstaande juridische 
problemen maar wordt verwacht afgerond te zijn voor 31/12/2013. 
 

1 vennootschap op het eiland Man 
 
Op het eiland Man is de vennootschap Rolata Ltd., een 100% dochter van KBC Bank Ireland gevestigd. 
Deze vennootschap werd in het verleden opgericht voor investeringen in UK vennootschappen. Deze 
investeringen werden alle afgebouwd, waardoor de vennootschap sinds 2009 geen activiteiten meer heeft 
en derhalve ook geen resultaat. Er worden dan ook geen winsten gerealiseerd die onbelast blijven. De 
fiscale woonplaats zal in de loop van 2013 naar Ierland verhuizen in het kader van de procedure om de 
vennootschap te vereffenen, waarvoor een termijn van nog 2 jaar nodig is conform de lokale wetgeving. 
 

Buitenlandse vertegenwoordigingskantoren 
 
Binnen KBC groep hebben bepaalde vennootschappen buitenlandse vertegenwoordigingskantoren in het 
kader van hun activiteiten (bijvoorbeeld KBC Bank New York branch op de Kaaimaneilanden, ADB Asia 
Pacific Ltd in Dubai). De resultaten van deze vertegenwoordigingskantoren worden fiscaal en 
boekhoudkundig geïntegreerd in de resultatenrekening van de betrokken hoofdvestigingen en daar dan 
ook volledig belast (respectievelijk in de Verenigde Staten en Singapore). 
 

Aanwezigheid in Ierland en Luxemburg 
 
KBC heeft een dochtervennootschap in Ierland (KBC Bank Ireland), een asset management vennootschap 
in zowel Ierland als Luxemburg (KBC Fund Management Ltd. en KBC Asset Management SA) en een 
herverzekeringsmaatschappij in Luxemburg (KBC Group Re) die volledig belast worden volgens de aldaar 
geldende regels.  
 
Het betreffen hier vennootschappen met tewerkgesteld personeel (KBC Bank Ireland Ltd. bvb. heeft 700 
VTE in dienst) ter plaatse die diensten verlenen aan zowel lokale cliënten (KBC Bank Ireland heeft 
kantoren in Dublin, Cork, Limerick, Belfast en Galway), internationale cliënten als andere KBC 
groepsvennootschappen. Deze KBC vennootschappen worden geleid door Raden van Bestuur bestaande 
uit leden die grotendeels in de landen van vestiging hun woonplaats hebben. 
 
Voor wat betreft de transacties met andere KBC vennootschappen worden strikt de regels inzake transfer 
pricing gevolgd, waarbij de prijzetting van de transacties gebeurt aan marktconforme prijzen / premies. 
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