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Stand van zaken over de gevolgen van de stemming van het Verenigd 
Koninkrijk voor een vertrek uit de Europese Unie 

 

Naar aanleiding van het referendum over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in de 
Europese Unie, stemde een meerderheid in het voordeel van een vertrek uit de EU. De gevolgen 
van dit resultaat zullen op langere termijn beschouwd moeten worden. Op korte termijn wordt 
echter verwacht dat de herfinanciering op de markten in pound sterling verstoord zou kunnen 
worden. Voorzichtigheidshalve bereidde Dexia zich voor op dit scenario en nam de nodige 
maatregelen om zijn financieringsbehoefte in pound sterling voor de komende maanden in te 
dekken. De Groep beschikt trouwens ook over een liquiditeitsreserve die bestaat uit cash en activa 
die beleenbaar zijn bij de centrale banken. 

In de komende dagen en op middellange termijn zal Dexia de situatie nauwkeurig opvolgen, met 
bijzondere aandacht voor de Britse tegenpartijen. Ter herinnering, op 31 maart 2016 bedroeg de 
blootstelling van Dexia op het Verenigd Koninkrijk 26 miljard EUR. Deze activa zijn van goede 
kwaliteit: 97 % zijn genoteerd als “investment grade”. De portefeuille bestaat voornamelijk uit 
13 miljard EUR financieringen aan de lokale openbare sector en 9 miljard EUR aan project- en 
bedrijfsfinancieringen, onder meer “utilities” die a priori weinig gevoelig zijn aan de gevolgen van 
een vertrek uit de Europese Unie en projectfinancieringen verbonden aan de lokale openbare 
sector. De blootstelling aan de Britse centrale overheid is verwaarloosbaar.  
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