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Gereglementeerde informatie*∗– Brussel, Parijs, 8 mei 2013 – 7u00∗ 

Tussentijdse verklaring – 1T 2013 
 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 maakte de groep Dexia verder werk van de uitvoering van haar 
herziene geordende ontmantelingsplan. In januari ondertekenden de Belgische, Franse en Luxemburgse 
Staat een overeenkomst rond de toekenning van een driezijdige financieringswaarborg ten gunste van Dexia 
Crédit Local voor een bedrag van 85 miljard EUR in hoofdsom, waardoor kon worden overgegaan tot de 
eerste kortlopende uitgiften onder het waarborgschema van 2013. Anderzijds rondde Dexia de verkoop af 
van haar laatste omvangrijke commerciële entiteit, namelijk de Société de Financement Local, 
holdingmaatschappij van de Caisse Française de Financement Local1, aan de Franse Staat, de Caisse des 
dépôts en La Banque Postale. 

In een nog altijd moeilijk macro-economisch klimaat streeft de Groep verder naar een beheer in afbouw. Zo 
kromp de balans dit kwartaal met 25% en verbeterde de solvabiliteit in vergelijking met eind december 2012. 

Conform de geldende wetgeving publiceert Dexia voor de periode eindigend op 31 maart 2013 een 
tussentijdse verklaring. Deze verklaring geeft de belangrijkste recente transacties en gebeurtenissen weer, 
alsook de gevolgen daarvan voor de financiële situatie van de Groep.  

Deze verklaring is gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers per 31 maart 2013. 

 
1. Belangrijkste gebeurtenissen en transacties  

A - Verdere uitvoering van het geordende ontmanteli ngsplan van de Groep  
a - Ondertekening van een overeenkomst rond de toek enning van een liquiditeitswaarborg door de 
Belgische, Franse en Luxemburgse Staat 

 

Nadat de Europese Commissie eind 2012 haar goedkeuring verleende aan het schema van 2013 van de 
driezijdige liquiditeitswaarborg toegekend aan Dexia door de drie Staten, ondertekenden deze laatsten een 
overeenkomst ten gunste van Dexia Crédit Local, dat de uitgevende entiteit van de Groep wordt voor de 
gewaarborgde financiering2. Deze gezamenlijke en niet-hoofdelijke waarborg trad in werking op 24 januari 
2013 en verving daarmee onmiddellijk de tijdelijke waarborg van december 2011. Hierdoor kan Dexia Crédit 
Local tot 85 miljard EUR in hoofdsom lenen bij investeerders die onder de waarborg vallen. Dit bedrag omvat 
de financieringen die al zijn gedekt door de waarborgschema's van 2011 (uitstaand bedrag van 9 miljard 
EUR op 31 maart 2013).  

De waarborg van 2013 dekt financieringen in de vorm van effecten en financiële instrumenten, deposito's of 
leningen tot 31 december 2021 en met een looptijd van hoogstens tien jaar. De verdeelsleutel van deze 
waarborg is 51,41% voor België (ofwel een maximaal bedrag van 43,7 miljard EUR), 45,59% voor Frankrijk 
(ofwel een maximaal bedrag van 38,7 miljard EUR) en 3% voor Luxemburg (ofwel een maximaal bedrag van 
2,55 miljard EUR). 

De vergoeding aan de Staten voor de waarborg van 2013 werd vastgelegd op 5 basispunten per jaar (terwijl 
Dexia in 2012 gemiddeld 85 basispunten betaalde als vergoeding voor de tijdelijke waarborg).  

                                                 
* 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. 

 
1 Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) heette vroeger Dexia Municipal Agency 
2 Cf. persberichten van 31 december 2012 en 24 januari 2013. 
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Na onderzoek van de modaliteiten van de waarborg hebben de drie belangrijkste ratingagentschappen begin 
2013 een rating toegewezen aan de betrokken emissies. De gewaarborgde programma's van 
Depositocertificaten en Medium Term Notes (MTN) van Dexia Crédit Local krijgen een rating van 
respectievelijk A-1+ en AA van Standard & Poor’s, F1+ en AA van Fitch Ratings en P1 en (P) Aa3 met 
negatief vooruitzicht van Moody’s3 dat het vooruitzicht weerspiegelt van de belangrijkste borggever.  

Voor de Raad van State in België werden vorderingen tot nietigverklaring ingesteld tegen de koninklijke 
besluiten tot toekenning van de staatswaarborgen (zowel die van 2011 als de waarborg van 2013). Daarom 
besliste de Groep om in dit stadium niet over te gaan tot een uitgifte van publieke obligaties op lange 
termijn.  Tot op heden werden alleen kortlopende effecten uitgegeven door Dexia Crédit Local op de 
monetaire markt (cf. hoofdstuk « Evolutie van de liquiditeitssituatie van de Groep »). 

 

b - Afronding van de verkoop van Société de Finance ment Local 4 en andere verkopen  

Op 31 januari 2013 rondde Dexia de verkoop af van SFIL, de holding die eigenaar is van Dexia Municipal 
Agency (DMA), aan de Franse Staat die meerderheidsaandeelhouder is, de Caisse des dépôts en La 
Banque Postale5. Deze verkoop, die voor Dexia een beslissende stap vormt in haar geordende 
ontmantelingsplan, past in de hertekening van het schema voor de financiering van de lokale sector in 
Frankrijk. In het kader daarvan heet DMA, voorheen de Société de Crédit Foncier6 van de groep Dexia, nu 
Caisse Française de Financement Local (CAFFIL). De prijs van de transactie werd vastgelegd op 1 euro, 
wat leidt tot een totaal verlies van 1,8 miljard EUR voor de groep Dexia.  

De verkoop van SFIL leidde tot een significante daling van de geconsolideerde balans van de groep Dexia 
met 84 miljard EUR tegenover eind 2012 en had een positieve impact op de solvabiliteit van de Groep eind 
maart 2013 (cf. hoofdstuk « Evolutie van de geconsolideerde balans en de solvabiliteit »). 

Zoals werd meegedeeld in de tussentijdse verklaring 9M en 3T 20127, behoren de gevoelige kredieten op de 
balans van DMA tot de verkoopperimeter en heeft Dexia of Dexia Crédit Local geen garantie verleend op 
deze activa. Dexia Crédit Local blijft echter aansprakelijk wat betreft zijn eigen wettelijke, reglementaire of 
contractuele verplichtingen in het kader van deze kredieten. 

Dexia rondde tijdens het kwartaal nog twee kleinere verkopen af. Na een mededingingsproces dat in juli 
2012 van start ging, werd de verkoop van alle aandelen van Dexia Bail afgerond op 2 april 2013. Dexia Bail 
was een financiële maatschappij, 100% dochter van Dexia Crédit Local en gespecialiseerd in roerend-
goedleasing en financiële huur.  

Anderzijds rondde Dexia op 28 maart 2013 de verkoop af van Dexia Kommunalkredit Bank Polska, de 
Poolse dochter van Dexia Kommunalkredit Bank, aan Getin Noble. De verkoopovereenkomst was 
ondertekend op 7 november 2012. 

 

B – Andere belangrijke gebeurtenissen 

a - Uitspraak over de door het Departement Seine-Sa int-Denis ingestelde procedures 

Op 8 februari 2013 heeft de arrondissementsrechtbank van Nanterre ('TGI van Nanterre') uitspraak gedaan 
over de door het Departement Seine-Saint-Denis ingestelde procedures betreffende drie door Dexia 
toegekende leningen.  

                                                 
3 De informatie over deze ratings is beschikbaar op de website van elk van deze ratingagentschappen. 
4 Société de Financement Local (SFIL) is de holding die eigenaar is van de Caisse Française de Financement Locale (CAFFIL) 
voorheen genoemd Dexia Municipal Agency (DMA) 
5 Cf. persbericht van 31 januari 2013 
6 Uitgifte-entiteit van covered bonds onder franse wetgeving 
7 Cf. persbericht van 8 november 2012 
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Gedetailleerde informatie hierover werd verstrekt in het jaarverslag 2012 van Dexia (pagina 79) en in 
persberichten die verschenen op 9 februari 2013 en 4 april 2013 en beschikbaar zijn op de website van de 
Groep (www.dexia.com). Dit punt komt ook aan bod in bijlage 7 van deze tussentijdse verklaring. 

 

b - Beroep tegen de waarborg 
 
Er werden verzoeken tot nietigverklaring ingediend tegen de koninklijke besluiten die de Belgische Staat 
machtigen tot het toekennen van een waarborg aan Dexia Crédit Local. Voor nadere toelichtingen hierover 
verwijzen wij naar pagina 80 van het jaarverslag van Dexia (beschikbaar op www.dexia.com). Dit punt komt 
ook aan bod in bijlage 7 van deze tussentijdse verklaring. 
 
2. Niet-geauditeerde financiële situatie 

A - Niet-geauditeerde resultaten 1T 2013 

Tijdens het 1e kwartaal van 2013 boekte de groep Dexia een nettoverlies groepsaandeel van -329 miljoen 
EUR. Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten bedraagt -197 miljoen EUR, dat van de stopgezette 
activiteiten -133 miljoen EUR, terwijl het resultaat van de minderheidsbelangen -0,4 miljoen EUR bedraagt. 

Het resultaat van het 1e kwartaal van 2013 wordt beïnvloed door eenmalige elementen voor een totaal 
bedrag van -103 miljoen EUR, waarvan -142 miljoen EUR in het kader van de stopgezette activiteiten.                                    

Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief, vooral wegens 
herfinancieringskosten die nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van de activaportefeuilles, rekening 
houdend met een niet al te gunstige renteomgeving. De operationele kosten dalen met 13% tegenover het 
vorige kwartaal waarin herstructureringskosten waren geboekt. De kosten van risico liggen in de lijn van het 
4e kwartaal van 2012. De Groep versterkte onder meer haar voorzieningen op de lokale openbare sector in 
de « non-investment grade » categorie in de Verenigde Staten.  

De impact van de IFRS 13 normen wordt op dit ogenblik bestudeerd en werd bijgevolg niet opgenomen in de 
jaarrekening van 31 maart 2013. De impact zal in rekening genomen worden in de geconsolideerde 
jaarrekening van de Groep op 30 juni 2013. 

 

B - Impact van de belangrijkste elementen op de gec onsolideerde resultaten 1T 2013 van de 
Groep  

De gevolgen van deze gebeurtenissen voor de solvabiliteit en de balans worden uitvoerig beschreven in het 
hoofdstuk « Evolutie van de geconsolideerde balans en de solvabiliteit ». 

 
a - Aanpassingen verbonden aan de verkoop van entit eiten 

Société de Financement Local 

In het 1e kwartaal van 2013 laat Dexia een minwaarde van -142 miljoen EUR optekenen die te maken heeft 
met de afronding van de verkoop van SFIL. Dit stemt overeen met de niet in de resultatenrekening 
opgenomen winsten en verliezen (OCI) die moeten worden geboekt bij de afronding van de verkoop. 

De boeking van deze minwaarde brengt het totale opgetekende verlies op de verkoop van DMA op -1 849 
miljoen EUR, geboekt in de boekjaren 2011, 2012 en 2013.  

Het verdwijnen van SFIL uit de fiscale consolidatie gaf voorts aanleiding tot een herneming van de geboekte 
voorzieningen inzake latente belastingsschulden ten belope van 46 miljoen EUR, geboekt in het 1e kwartaal 
van 2013.  
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Dexia Bail 

De afronding van de verkoop van Dexia Bail leidde tot de boeking van een bijkomend verlies van -6 miljoen 
EUR op 31 maart 2013. Dat brengt het totale opgetekende verlies op de verkoop van de entiteit op -20 
miljoen EUR. 

Dexia Kommunalkredit Bank Polska 

De verkoop van DKB Polska had geen financiële impact op het resultaat op 31 maart 2013. 

  

b - Verliezen op verkoop van activa 

Tijdens de eerste drie maanden van 2013 volgde de Groep een opportunistische strategie met betrekking tot 
de verkoop van activa, die in de eerste plaats was gericht op obligaties en leningen in valuta's. Tegelijk 
verkocht Dexia zijn posities in Cypriotische staatsobligaties, met de bedoeling de risico's te verkleinen. 

Over heel het kwartaal bedragen de verliezen op verkopen van activa -18 miljoen EUR.  

 

c – Vervroegde terugbetaling van GICs  aan de Veren igde Staten  

Als gevolg van de daling van de rating van FSA in januari 2013 ging Dexia over tot de vervroegde 
terugbetaling van 41 Guaranteed Investment Contracts (GICs), voor een notioneel bedrag van 352 miljoen 
USD. Daarnaast verkocht de Groep ook activa die worden gefinancierd in US Dollar.  

Op al deze transacties boekte de groep Dexia een winst van 18 miljoen EUR. 
 

C - Evolutie van de geconsolideerde balans en de so lvabiliteit 

a – Sterke inkrimping van de balans na de verkoop v an SFIL 

Eind maart 2013 bedroeg de geconsolideerde balans van de groep Dexia 265,9 miljard EUR, een daling met 
91,4 miljard EUR in vergelijking met 31 december 2012. Na een daling met 56 miljard EUR in de loop van 
2012 krimpt de balans in 2013 dus verder in, wat vooral te maken heeft met de afronding van de verkoop 
van SFIL op 31 januari 2013 (-84 miljard EUR). 

De belangrijkste rubrieken van de balans die deze evolutie sinds eind december 2012 weerspiegelen, zijn: 

• Aan de actiefzijde, een daling van de kredietportefeuille met -58 miljard EUR, als gevolg van de verkoop 
van SFIL en de natuurlijke afschrijvingen van de leningen die, in lijn met de verbintenissen van de 
Groep ten overstaan van de Europese Commissie, niet gecompenseerd werden door nieuwe 
commerciële productie. De marktwaarde van de derivaten (fair value) daalt anderzijds met -24 miljard 
EUR door het verdwijnen van SFIL;  

• Aan de passiefzijde, een daling van de uitstaande marktfinancieringen (-72 miljard EUR) die vooral 
overeenstemt met de uitstaande covered bonds van Dexia Municipal Agency, dochter van SFIL, en van 
de marktwaarde van de derivaten (fair value) met -21 miljard EUR, eveneens door de verkoop van 
SFIL. 

 

b - Positieve impact van de verkoop van SFIL op de solvabiliteit 

Eind maart 2013 bedraagt het kern eigen vermogen (Tier 1) 10,846 miljard EUR, een daling met 143 miljoen 
EUR tegenover eind 2012. Op dezelfde datum bedraagt het reglementaire kapitaal 11,397 miljard EUR (-138 
miljoen EUR ten opzichte van 31 december 2012). Deze evolutie valt voornamelijk te verklaren door het 
nettoverlies van 329 miljoen EUR dat werd geboekt op 31 maart 2013, deels gecompenseerd door het 
hernemen van 136 miljoen EUR, een gevolg van het verdwijnen van SFIL, dat meteen wordt geboekt in het 
eigen vermogen. 
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De niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (Other Comprehensive Income of OCI) 
bedragen -7,5 miljard EUR, wat een verbetering is met 585 miljoen EUR tegenover eind december 2012. Dit 
valt te verklaren door een verbetering van de AFS-reserve met 0,6 miljard EUR als gevolg van de 
verstrakking van de kredietmarges op de uitgiften van de Italiaanse en Portugese overheden. 

De gewogen risico’s kwamen op 31 maart 2013 uit op 51,7 miljard EUR, een daling met 3,7 miljard EUR 
tegenover eind december 2012. Dit is vooral toe te schrijven aan een daling van het kredietrisico van -4,6 
miljard EUR ten opzichte van 31 december 2012, waarvan -3,7 miljard EUR voortvloeit uit de verkoop van 
DMA.  

Deze elementen leiden tot een Tier 1-ratio van 21% (tegenover 19,9% eind december 2012) en een Core 
Tier 1-ratio van 20,8% (tegenover 19,7% eind december 2012).  

De CAD-ratio van de groep Dexia kende dezelfde positieve evolutie tijdens het 1e kwartaal van 2013: hij 
bedroeg 22,1%, tegen 20,9% op 31 december 2012. Ter herinnering: eind 2012 werd de solvabiliteit van de 
Groep aanzienlijk versterkt door de kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR die de Belgische en Franse Staat 
in december 2012 onderschreven, alsook door de afronding van de verkopen van DenizBank. 

D - Evolutie van de liquiditeitssituatie van de Gro ep 

Tijdens het 1e kwartaal van 2013 werd de financieringsstructuur van Dexia gevoelig gewijzigd door de 
verkoop van SFIL, de holdingmaatschappij van DMA, voorheen Société de Crédit Foncier8 van de Groep. Op 
31 maart 2013 daalde de totale uitstaande schuld van de Groep aanzienlijk, als gevolg van enerzijds het 
verdwijnen van een deel van haar gedekte financieringen die door DMA werden uitgegeven in de vorm van 
Obligations Foncières, en anderzijds de afschrijving van de door de Staten gewaarborgde financieringen. De 
financieringen van de Europese Centrale Bank en de deposito's stegen in dezelfde periode dan weer met 
respectievelijk 2,2 miljard EUR en 1 miljard EUR. 

Wat de emissiestromen betreft, beperkte Dexia zich tot gewaarborgde financieringen op korte termijn, gezien 
het bestaan van vorderingen tot nietigverklaring tegen de koninklijke besluiten van 2011 en 2012 die de 
toekenning van de waarborg van de Belgische Staat aan Dexia Crédit Local toestaan. In de loop van het 
kwartaal werd 8 miljard EUR in de markt geplaatst voor een gemiddelde looptijd van ongeveer 4 maanden 
(de looptijd ligt meestal tussen 1 en 3 maanden).  

Ten slotte maakte de Groep geen gebruik van de noodliquiditeitslijnen (ELA) tijdens het 1e kwartaal. 

Eind maart 2013 vertegenwoordigden de gewaarborgde financieringen en de financiering van de centrale 
banken ongeveer 53% van de financieringsstructuur van de Groep. 

De terugbetaling van de financieringslijnen van Belfius werd tijdens het eerste kwartaal van 2013 
verdergezet ten gevolge van de verkoop van SFIL,om 1,5 miljard EUR te bereiken eind maart 2013. 

 

 

                                                 
8 Uitgifte-entiteit van covered bonds onder franse wetgeving 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Solvabiliteit (niet-geauditeerde cijfer s) 

EUR m (tenzij anders vermeld) 30 juni 2012 31 dec. 2012 31 maa. 2013

Tier 1-kapitaal* 5 762 10 989 10 846
Reglementair eigen vermogen 7 357 11 535 11 397
Totale gewogen risico’s 87 903 55 321 51 652
Tier 1-ratio 6,6% 19,9% 21,0%
Core Tier 1-ratio 6,2% 19,7% 20,8%
Capital adequacy-ratio 8,4% 20,9% 22,1%  

* Wegens specifieke behandeling van de hybride instrumenten in de berekening van het reglementair kapitaal, kunnen en niveau 
verschillen zijn tussen het reglementair kern eigen vermogen en het boekhoudkundig kapitaal.  

 

Bijlage 2 - Maximale blootstelling aan het kredietr isico (MCRE) op 31 maart 2013 (niet-geauditeerde 
cijfers) 

 
Het Maximum Credit Risk Exposure (MCRE) omvat het uitstaand boekhoudkundige nettobedrag zijnde het 
nominale bedrag na aftrek van specifieke waarverminderingen en bedragen in de reserve van effecten 
beschikbaar voor verkoop (AFS), rekening houdend met de gelopen rente en de boekhoudkundige impact 
van de afdekking van de reële waarde. 
 
MCRE berekend volgens IFRS 7 
 
 

EUR m Totaal

Activiteiten 
aangehouden voor 

verkoop
Voortgezette 

activiteiten

Overheden 29 719 46 29 674
Lokale openbare sector 100 856 0 100 856
Bedrijven 7 820 29 7 791
Kredietverbeteraars 5 798 0 5 798
ABS/MBS 7 605 0 7 605
Projectfinancieringen 15 412 0 15 412
Particulieren, vrije beroepen, zelfstandigen 3 0 3
Financiële instellingen 33 657 66 33 591
Andere 0 0 0
Totaal 200 870 141 200 729

Posities vand de Dexia groep volgens tegenpartij
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EUR m Totaal

Activiteiten 
aangehouden voor 

verkoop
Voortgezette 

activiteiten

Oostenrijk 1 873 0 1 873
België 7 267 25 7 243
Centraal- en Oost-Europa 4 080 0 4 080
Frankrijk (inclusief Dom-Tom) 31 140 11 31 129
Duitsland 23 635 1 23 633
Griekenland 217 0 217
Hongarije 1 285 0 1 285
Ierland 1 926 0 1 926
Italië 32 934 2 32 931
Japan 7 116 0 7 116
Luxemburg 235 46 190
Nederland 1 056 0 1 056
Andere 7 721 56 7 665
Portugal 3 888 0 3 888
Scandinavische landen 1 484 0 1 484
Centraal- en Zuid-Amerika 1 117 0 1 117
Zuidoost-Azië 1 250 0 1 250
Spanje 22 036 0 22 036
Europese instellingen 630 0 630
Zwitserland 515 0 515
Turkije 681 0 681
Groot-Brittannië 17 469 0 17 469
Verenigde Staten en Canada 31 315 0 31 315

Totaal 200 870 141 200 729

Posities van de Dexia groep per geografisch segment

 
 
 
Bijlage 3 -  Blootstelling van de Groep aan GIIPS-r isico per 31 maart 2013 (niet-geauditeerde cijfers)  
 
(CRE op tegenpartijen) 
 
 

EUR m

Lokale 
openbare 

sector

Project- en 
bedrijfs-

financieringen

Financiële 
instellingen

ABS/MBS
Andere niet-
souvereine 

posities
Totaal*

Griekenland 83 97 36 217
Ierland 88 1 752** 86 1 926
Italië 15 588 1 481 900 187 32 934
Portugal 1 926 231 163 153 3 888
Spanje 10 562 2 820 7 165 971 22 036
*inclusief soevereine posities

**waarvan EUR 1,67 miljard voor de groep Belfius  
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Bijlage 4 - Blootstelling van de Groep aan staatsob ligaties GIIPS landen (niet-geauditeerde cijfers) 
 
 

Griekenland 819 0 0 0 0 -
Ierland 0 0 0 0 0 -
Italië* 10 778 11 550 10 269 10 984 10 984 -11%
Portugal 1 867 1 822 1 822 1 393 1 393 0%
Spanje 482 468 462 454 454 -1%

* De stijging van de blootstelling aan Italians overheidspapier is te wijten aan de herstructurering van swaps in obligaties

Var notioneel
31 maa. 2013 vs 

30 juni 2012 

31/12/2012
Notioneel

30/06/2012
Notioneel

EUR m

31/03/2013
Notioneel

31/03/2013
MCRE

waarvan banken 
portfolio

 
 
 
 
Bijlage 5 – Ratings op 8 mei 2013 
 

Long-term Outlook Short-term

A+ Negative outlook F1+

Baa2 Negative outlook P-2

BBB Stable outlook A-2

AA F1+

Aa3 Negative outlook P-1
AA A-1+

A Stable outlook -

BBB Stable outlook -

Dexia LGD Banque (lettres de gage)

Standard & Poor's

Dexia Credit Local
Fitch

Moody's

Standard & Poor's

Standard & Poor's

Dette garantie (schéma 2013)
Fitch

Standard & Poor's

Moody's

Dexia Kommunalbank Deutschland (Pfandbriefe)

 
 
 
Bijlage 6 – Vergoedingen staatswaarborg (niet-geaud iteerde cijfers) 
 

EUR m 2012 T1 2013

Vergoedingen in verband met de financieringen (onder waarborg 
2008) -173 -33

Vergoedingen ivm de Financial Products-portefeuille (waarborg 
2008) 0 0
Voorafbetaalde vergoeding voor de waarborg (2011/2013) -200 0
Vergoedingen in verband met de waarborg (2011/2013 -370 -25

Totale betaalde vergoedingen -743 -58  
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Bijlage 7 – Juridische risico's 
 

Zoals vele financiële instellingen is Dexia betrokken bij een aantal onderzoeksprocedures op regelgevend 
vlak en bij een aantal geschillen, waaronder de zogenaamde class action lawsuits in de Verenigde Staten en 
Israël. Behalve indien anders vermeld, is de stand van zaken van de belangrijkste, hierna samengevatte 
geschillen en onderzoeksprocedures gebaseerd op de toestand per 31 maart 2013 en op de informatie 
waarover Dexia op die datum beschikte. Andere lopende geschillen en onderzoeksprocedures zullen, op 
basis van de informatie waarover Dexia op de voormelde datum beschikte, wellicht geen belangrijke impact 
hebben op de financiële situatie van de Groep, of het is nog te vroeg om precies na te gaan of zij een 
dergelijke impact zouden kunnen hebben. 

De gevolgen van de belangrijkste geschillen en onderzoeksprocedures die mogelijk een aanzienlijke impact 
kunnen hebben op de financiële situatie, de resultaten of de activiteiten van de Groep, zijn weerspiegeld in 
de geconsolideerde rekening van de Groep. Het gaat om de gevolgen zoals ze door Dexia op basis van de 
op de voormelde referentiedatum beschikbare informatie werden ingeschat. Onder voorbehoud van de 
algemene voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de 
aansprakelijkheidsverzekeringspolissen voor de leidinggevenden die Dexia heeft afgesloten, zouden de 
schadelijke financiële gevolgen van alle of bepaalde geschillen en onderzoeksprocedures geheel of 
gedeeltelijk gedekt kunnen zijn door dergelijke verzekeringspolissen. Onder voorbehoud van de aanvaarding 
van die risico’s door de betrokken verzekeraars, zouden ze gecompenseerd kunnen worden met betalingen 
die Dexia in verband daarmee zou kunnen ontvangen. 

 

Dexia Nederland 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. 
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 76 
en 77), beschikbaar op www.dexia.com. 

 
Financial Security Assurance 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. 
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 77 
en 78), beschikbaar op www.dexia.com. 

 
Vermeende tekortkomingen in de financiële communica tie 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. 
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 78), 
beschikbaar op www.dexia.com. 

 
Dexia banka Slovensko 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. 
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 78), 
beschikbaar op www.dexia.com. 

 
Dexia Crediop 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. 
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 78 
en 79), beschikbaar op www.dexia.com. 
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Dexia Israël 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. 
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 79), 
beschikbaar op www.dexia.com. 

 
Dexia Crédit Local 

Per 26 april 2013 hebben 98 cliënten Dexia Crédit Local gedagvaard. Op 8 februari 2013 heeft de 
arrondissementsrechtbank van Nanterre (het 'TGI van Nanterre') uitspraak gedaan over de door het 
Departement Seine-Saint-Denis ingestelde procedures tegen Dexia. Op 4 april 2013 heeft Dexia hiertegen 
beroep aangetekend. Aangezien de leningen waarover deze geschillen gaan, deel uitmaken van de 
verkoopperimeter van SFIL, heeft haar dochter CAFFIL op 5 april 2013 conclusies van vrijwillige 
tussenkomst betekend voor het Hof van beroep van Versailles. Als de besluiten van het TGI van Nanterre na 
dit beroep zouden worden bevestigd en gezaghebbend zouden zijn, dan zou de uitbreiding ervan tot andere 
financieringen van Dexia eventueel aanzienlijke risico's kunnen meebrengen, die echter in deze fase moeilijk 
te meten zijn.  
Wij verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 79), 
beschikbaar op www.dexia.com. 
 
Dexia NV en Dexia Crédit Local: verzoeken tot nieti gverklaring van de Belgische koninklijke besluiten 
in verband met de toekenning van een staatswaarborg  

Er werden verzoeken tot nietigverklaring ingediend tegen de koninklijke besluiten die de Belgische Staat 
machtigen tot het toekennen van een waarborg aan Dexia Crédit Local. Voor nadere toelichtingen hierover 
verwijzen wij naar pagina 80 van het jaarverslag van Dexia (beschikbaar op www.dexia.com). Dexia NV is 
vrijwillig opgetreden in de procedure voor de Raad van State om zijn argumenten te verdedigen. Het 
grootste bezwaar van de aanklagers tegen deze koninklijke besluiten is dat de aan Dexia toegekende 
waarborg had moeten worden toegestaan langs wetgevende weg en niet via een koninklijk besluit. Om alle 
juridische onzekerheid door het bestaan van deze vorderingen weg te nemen, heeft de Belgische regering 
een wetsontwerp ingediend om deze koninklijke besluiten te bekrachtigen en er zodoende meteen een 
wetgevende waarde aan te verlenen.  Intussen is de waarborg echter ten volle van kracht. 
 
Banque Internationale à Luxembourg 

Tijdens het 1e kwartaal van 2013 heeft er zich geen belangrijke ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. Wij 
verwijzen naar de gedetailleerde informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van Dexia (p. 80), 
beschikbaar op www.dexia.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: www.dexia.com 

Perscontacten 
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