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Mededeling van de Europese Centrale Bank over de aanvaardbaarheid van 
liquidatie-entiteiten als monetairbeleidstegenpartijen van het Eurosysteem  

De Europese Centrale Bank maakte vandaag bekend dat ze de aanvaardbaarheid van liquidatie-entiteiten 
als monetairbeleidstegenpartijen van het Eurosysteem op 31 december 2021 zal beëindigen. Deze 
beslissing is van toepassing op de groep Dexia, en meer bepaald op Dexia Crédit Local, Dexia Crediop en 
Dexia Kommunalbank Deutschland.  

Vóór de invoering van deze maatregel behoudt de Groep de mogelijkheid om zich te financieren bij het 
Eurosysteem, voor een maximaal bedrag van 5,2 miljard EUR. 

Dexia neemt akte van deze beslissing en zal er rekening mee houden bij het vastleggen van het kader 
waarin het zijn ontmanteling zal kunnen voortzetten na 2021, wanneer er een einde komt aan het huidige 
geordende resolutieplan1.  

Aangezien het financieringsprofiel van Dexia sinds eind 2012 ingrijpend veranderd is en rekening houdend 
met de diversificatie van zijn financieringsbronnen, zet de beslissing van de Europese Centrale Bank het 
resolutietraject van de Groep niet op de helling. 

De Groep heeft echter al zijn financieringen bij het Eurosysteem fors afgebouwd: het uitstaande bedrag 
daalde in 2016 van 16 miljard EUR tot minder dan 1 miljard EUR en lag op 15 juli 2017 onder 100 miljoen 
EUR. 

In 2015 stapte Dexia uit alle afwijkende financieringsmechanismen die in 2012 waren ingesteld. Omdat ze 
niet deelneemt aan de rechtstreekse financiering van de economie maakte de Groep maakte ook geen 
gebruik van de gerichte herfinancieringsprogramma's op lange termijn geseisd (Targeted Longer-Term 
Refinancing Operations) die de Europese Centrale Bank heeft opgezet. Om dezelfde redenen komt het door 
Dexia Crédit Local uitgegeven schuldpapier met de waarborg van de Belgische, Franse en Luxemburgse 
Staat niet in aanmerking voor de programma's van inkoop van activa (PSPP).  

Volgens de laatste liquiditeitsprognoses van de Groep zal slechts in heel geringe mate gebruik worden 
gemaakt van de onderschreven financiering bij het Eurosysteem, die te vervangen valt door 
marktfinancieringen, als de financiële markten geen extreme schommelingen vertonen. Er dient te worden 
benadrukt dat Dexia nog altijd de mogelijkheid behoudt om bij de nationale centrale banken een toegang te 
vragen tot de noodfinancieringslijnen (Emergency Liquidity Assistance), mocht dit nodig blijken. 

Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder van Dexia NV: “Vandaag doet Dexia nog slechts in heel geringe 
mate een beroep op de onderschreven financieringen bij de Europese Centrale Bank. De afbouw van het 
gewicht van Dexia in het Eurosystem was een van de hoofddoelstellingen van het resolutieplan dat eind 
2012 werd goedgekeurd. Sindsdien heeft het management maatregelen genomen om de balans van Dexia 
aanzienlijk af te bouwen en deze doelstelling te bereiken. Wij gaan voort met dit actief beheer van de 
geordende resolutie in het belang van alle stakeholders”. 
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1 Cf. beslissing van de Europese Commissie van 28 december 2012 tot goedkeuring van het geordende resolutieplan van Dexia 


