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Brussel, Parijs, 5 februari 2018, 18u   

 

Beslissingen van de Europese Centrale Bank die toelichting verschaft 
over de reglementaire vereisten en nader ingaat op de specifieke 
benadering toegepast op Dexia vanaf 1 januari 2018 

Op 30 november 2017, 8 december 2017 en 2 februari 2018, nam de Europese Centrale Bank 
(ECB) bepaalde beslissingen omtrent Dexia. Deze omvatten de beslissingen van de ECB in het 
kader van het prudentiële controle- en waarderingsproces (Supervisory review and evaluation 
process, SREP).  

In dat verband bracht de ECB Dexia onder meer op de hoogte van de kwalitatieve en kwantitatieve 
eigenvermogensvereisten die vanaf 1 januari 2018 op Dexia NV en een aantal van haar 
dochterondernemingen van toepassing zijn, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1024/2013 van 
de Raad van 15 oktober 2013. 

In dat opzicht werd het niveau van de Total SREP capital requirement dat in 2018 op Dexia NV 
van toepassing is, vastgelegd op 10,25 % op geconsolideerde basis. Dat niveau omvat een 
eigenvermogensvereiste van 8 % (Pijler 1) en een niveau van bijkomend kapitaal van 2,25 % (P2R 
– verplichte Pijler 2). Als we de kapitaalinstandhoudingsbuffer (capital conservation buffer) van 
1,875 % in 2018 erbij tellen, brengt dat de kapitaalvereiste op 12,125 %. 

Deze niveaus gelden ook voor Dexia Crédit Local, op geconsolideerde basis, alsook voor Dexia 
Kommunalbank Deutschland en Dexia Crediop. 

Ter herinnering, op 30 juni 2017 bedroegen de Total Capital-ratio’s van Dexia NV en Dexia Crédit 
Local respectievelijk 18,0 % en 14,7 %. 

De ECB deelde aan Dexia ook mee dat de pragmatische en proportionele prudentiële aanpak op 
maat, die rekening houdt met de specifieke en unieke situatie van Dexia als bank in resolutie, in 
2018 verlengd zou worden. Deze verlenging gaat echter gepaard met een convergentie naar het 
algemene kader van toezicht, die tot uiting komt in de versterking van een aantal vereisten: 

• De vereiste Liquidity Coverage Ratio (LCR) bedraagt op 1 januari 2018 minimaal 100 % op 
sociaal en geconsolideerd niveau. Als dat minimale niveau niet gehaald wordt, moet Dexia 
zich in 2018 verzekeren van de naleving van de drempel van 80 % op geconsolideerd vlak 
en de ECB daarvan op de hoogte brengen, door nieuwe LCR-prognoses en een 
herstelplan voor te leggen.  

Ter herinnering, door de verbetering van haar liquiditeitspositie kon de Groep haar LCR-
ratio in de loop van 2017 constant en die van Dexia Crédit Local boven 80 % houden. 

• Dexia moet voortaan van zijn reglementaire CET1-kapitaal de economische impact 
afhouden die zou voortvloeien uit het rechtzetten van een niet-naleving van de verplichting 
inzake grote risico’s (large exposures). Op 1 januari 2018 betreft het hier één blootstelling 
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en wordt de aftrek van het reglementaire eigen vermogen geraamd op 145 miljoen EUR 
voor Dexia NV en 185 miljoen EUR voor Dexia Crédit Local1. 

• Ten slotte stipte de ECB aan, dat zij verwacht dat Dexia de leverage ratio naleeft. Op 
30 juni 2017 bedroegen de leverage ratio’s van Dexia NV en Dexia Credit Local 
respectievelijk 4,0 % en 3,2 %, boven het reglementaire minimum van 3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Meer informatie: www.dexia.com  

Perscontacten 
Persdienst – Brussel 
+32 2 213 57 39 
Persdienst – Parijs 
+33 1 58 58 58 49 

Contact investeerders 
Investor Relations – Parijs 
+33 1 58 58 82 48 
Investor Relations – Brussel 
+32 2 213 57 66 

 

                                                
1 Schatting gebaseerd op een berekening van het eigen vermogen rekening houdend met een geschatte impact van de 1ste toepassing 
van IFRS9 (FTA of first-time adoption). 


