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Brussel, 8 januari 2014 (voor beurstijd) 

 
KBC betaalt opnieuw vroeger dan voorzien tweede 

schijf van 500 miljoen euro overheidssteun 
Vlaanderen terug, volledig in overeenstemming met 

de kapitaalvereisten van de regelgever 
 

KBC betaalt vandaag een tweede schijf terug aan de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van 0,5 
miljard euro (0,33 miljard euro + 50%  premie). Deze terugbetaling gebeurt opnieuw sneller dan voorzien 
in het terugbetalingsschema dat met Europa werd afgesproken. De sterke kapitaalpositie van KBC maakt 
dit mogelijk. De Nationale Bank van België heeft zich niet verzet tegen deze terugbetaling.  
 
Bovendien hebben de bevoegde toezichthouders, met de Nationale Bank van België als overkoepelende 
toezichthouder, hun gezamenlijke “Home-Host Capital”-besluit genomen voor KBC Groep. KBC Groep 
werd op de hoogte gebracht van hun verzoek om een permanente minimale (fully loaded) Basel III-
kapitaalratio (zonder latente winsten1) van 9,25% te respecteren. 
 
De pro-forma ratio (zonder latente winsten) bedroeg 11,4%  op 30 september 2013. Zelfs na de 
terugbetaling van de Vlaamse regionale overheid en rekening houdend met de aangekondigde invloed in 
het vierde kwartaal (de Ierse provisies en de aandeelhoudersleningen) wordt verwacht dat KBC een solide 
buffer zal aanhouden boven deze 9,25%-vereiste. 
 
Op 3 juli 2013 betaalde KBC al een eerste schijf van 1,17 miljard euro staatssteun plus 0,58 miljard euro 
premie – in totaal 1,75 miljard euro – versneld terug aan de Vlaamse overheid. Dat brengt het saldo van 
resterende staatssteun verder terug naar 2 miljard euro.  

 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep: “We zijn blij dat we 2014 positief kunnen inzetten en vandaag kunnen 
meedelen dat wij ons engagement ten opzichte van de Vlaamse regionale overheid verder nakomen. Onze 
solide kapitaalpositie met een Common equity ratio van 12,5 % (per einde 3Q13 en inclusief latente winsten) 
onder de volledige en versnelde toepassing (fully loaded) van de nieuwe Basel III kapitaalvereisten maakt dat 
mogelijk. Deze kapitaalpositie werd nog verder verstevigd door de terugbetaling van de 
aandeelhoudersleningen en dit ondanks de verwachte kredietvoorzieningen in Ierland in het vierde kwartaal 
van 2013. 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om nogmaals de Vlaamse overheid uitdrukkelijk te bedanken 
voor haar steun op een cruciaal moment tijdens de ergste financiële crisis in decennia. Na de terugbetaling 

                                                            
1 Latente winsten: dit betreft de herwaarderingsreserve van voor verkoop beschikbare activa. Op 30 september 2013 bedroeg deze 
1,0 miljard euro voor KBC Groep. 
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van een eerste belangrijke schijf begin juli vorig jaar zijn we, dankzij de inspanningen van onze medewerkers 
en de loyauteit en steun van onze cliënten en onze aandeelhouders, opnieuw in staat om een volgende 
belangrijke terugbetaling te doen. We betalen vroeger dan voorzien 500 miljoen euro (kapitaal plus premie) 
terug. De afspraken met de Europese Commissie houden in  dat we het uitstaande saldo van 2,33 miljard 
euro in de periode 2014-2020 zouden terugbetalen aan de Vlaamse overheid in zeven gelijke afbetalingen 
van 0,33 miljard euro (plus premie), en dit telkens voor 31 december. Ook in de toekomst kunnen we  er 
altijd voor opteren die terugbetalingen sneller te doen, als onze kapitaalpositie dat toelaat en de Nationale 
Bank haar goedkeuring geeft.  

Dankzij zijn kernactiviteiten en het succesvolle bankverzekeringsmodel behoort onze groep vandaag tot de 
best gekapitaliseerde en meest liquide Europese financiële instellingen. Het strategisch plan dat met de 
Europese Commissie 5 jaar geleden werd afgesproken, is zo goed als afgerond. Net voor Kerstmis maakten 
we bekend dat we een overnemer gevonden hebben voor het laatste overblijvende desinvesteringsdossier 
(Antwerpse Diamantbank) en dat het desinvesteringsdossier voor KBC Banka in Servië definitief werd 
afgesloten. Alle afgesproken desinvesteringen en de gevraagde afbouw van de balans zijn hiermee 
volbracht.  

We kunnen nu echt voluit focussen op onze kernactiviteiten en  op de implementatie van onze vernieuwde 
strategie. Ons cliëntgerichte en geïntegreerde bankverzekeringsmodel in België, Tsjechië, Slowakije, 
Hongarije en Bulgarije en onze sterke marktposities vormen het fundament voor rendabiliteit en groei in het 
belang van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de gemeenschappen die KBC bedient.” 

 

Nadat KBC eind 2012 reeds de Federale Overheid volledig terugbetaalde, gevolgd door een eerste 
belangrijke schijf van 1,17 miljard euro plus 0,58 miljard euro aan premie aan de Vlaamse regionale 
overheid op 3 juli 2013, brengt de terugbetaling van vandaag het totaal van terugbetalingen, 
couponbetalingen en CDO-garantiepremies op 9,5 miljard euro.  

Als uiteindelijk alle staatssteun door KBC terugbetaald zal zijn, is het totale bedrag aan terugbetalingen, 
couponbetalingen en CDO-garantiepremies opgelopen tot ruim EUR 13 miljard. Dit verhoudt zich tot de 7 
miljard euro die KBC in 2008 en 2009 van de Federale en Vlaamse overheid verkreeg.   
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Wim Allegaert, Directeur, Investor Relations, KBC Group 
Tel +32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be  

Viviane Huybrecht, Directeur, Corporate Communicatie /woordvoerster  KBC Groep 
Tel +32 2 429 85 45 E-mail pressofficekbc@kbc.be  

 
 
 
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven 
van toepassing is. 
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