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Toekenning van een definitieve financieringswaarborg door de 
Belgische, Franse en Luxemburgse Staat 

De Belgische, Franse en Luxemburgse Staat ondertekenden vandaag een gezamenlijke en niet-
hoofdelijke definitieve herfinancieringswaarborgovereenkomst ten gunste van Dexia Crédit Local 
(voornaamste operationele en emissie-entiteit van de groep). Zoals de op 31 december 2012 door 
de Belgische en Franse Staat onderschreven kapitaalverhoging van Dexia NV van EUR 5,5 miljard 
is deze waarborg een teken van de actieve ondersteuning van de Staten aan het bijgestelde 
geordende ontmantelingsplan van de Dexia groep. 

Deze definitieve waarborg treedt onmiddellijk in werking. Zij vervangt de tijdelijke waarborg van 16 
december 2011, die beëindigd wordt zonder terugwerkende kracht en zonder aantasting van de 
rechten die ontstaan zijn als gevolg van de gewaarborgde verbintenissen die verstrekt of 
uitgegeven zijn vóór de inwerkingtreding van de definitieve waarborg. 

Zoals aangegeven in het persbericht van 31 december 2012, bedraagt het waarborgplafond 85 
miljard EUR in hoofdsom1, met inbegrip van de financieringen die al zijn gedekt door de tijdelijke 
waarborg van 2011 (uitstaand bedrag van 53,6 miljard EUR in hoofdsom op 18 januari 2013). De 
verdeelsleutel van de definitieve waarborg is 51,41% (namelijk 43,6985 miljard EUR maximum)  
voor België, 45,59% (namelijk 38,7515 miljard EUR maximum) voor Frankrijk en 3% (namelijk 2,55 
miljard EUR maximum) voor Luxemburg. Zij dekt de financieringen opgenomen vanaf heden en tot 
31 december 2021 bij gekwalificeerde, institutionele of professionele investeerders waarnaar 
verwezen wordt in de waarborgovereenkomst onder de vorm van effecten en financiële 
instrumenten, depots of leningen, en met een looptijd van maximaal tien jaar. 

De tekst van de definitieve herfinancieringswaarborg is beschikbaar op de website van Dexia: 
http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/dexia_schuld/ratings/Paginas/default.aspx 

Zoals voor de tijdelijke waarborg van 2011, met het oog op transparantie, zal het uitstaand bedrag 
van de gewaarborgde schuld dagelijks op de website van de Nationale Bank van België 
gepubliceerd worden (http://www.nbb.be/DOC/DQ/warandia/index.htm). De rating van de 
gewaarborgde programma’s van CD (depositocertificaten) en BMTN (Medium Term Notes) van 
Dexia Crédit Local op respectievelijk F1+, AA/F1+ (Fitch) en AA en A-1+ (Standard & Poor’s) blijft 
onveranderd. 

 

* Dexia is een onderneming waarvan de aandelen zijn genoteerd op een gereglementeerde markt  (NYSE-Euronext Brussel en  NYSE-
Euronext Parijs). Dit persbericht bevat informatie waarvan de verspreiding is gereglementeerd conform het koninklijk besluit van 14 
november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt. 

Meer informatie : www.dexia.com 
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1 te verhogen met de interesten en bijkomende kosten op de bedragen in hoofdsom. 


