
 

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel - www.belfius.be 
 

 
1 

Brussel, 24 mei 2012 
 
 

Reactie van Belfius op de ratingactie van Moody’s 
 
 

Het ratingbureau Moody’s maakte vandaag bekend dat het de ratings van Belfius Bank met één notch 
verlaagt, tot Baa1 met stable outlook voor de langetermijnrating en Prime-2 voor de kortetermijnrating. 
 
In zijn persbericht benadrukt  Moody’s wel dat: 

- de loskoppeling van de groep Dexia al goed gevorderd is; 
- Belfius erin geslaagd is om haar franchise in België in haar diverse activiteitsdomeinen te 

vrijwaren; 
- Belfius de mogelijkheid heeft om haar risicoprofiel te verlagen en het aan te passen aan haar 

kernactiviteiten. 
 

Moody’s verwacht daarentegen dat dit herstructureringsproces meer tijd zal vergen dan initieel werd 
aangenomen, mede door de huidige moeilijke macro-economische en financiële omgeving.  
 
Tot slot onderlijnt Moody’s dat Belfius een hoge graad aan banksystemische ondersteuning (systemic 
support) geniet. 
 
Belfius Bank is van mening dat deze ratingactie kadert in de algemene actie rond de Europese banken 
die bij Moody’s momenteel aan de gang is. Belfius onderlijnt dat zij de voorbije maanden op volgende 
sleuteldomeinen belangrijke vooruitgang heeft geboekt: 
 
1. WINSTGEVENDHEID: Gedurende het eerste trimester van 2012, boekte Belfius een nettoresultaat 
groepsaandeel van 397 miljoen EUR, mede dankzij belangrijke eenmalige elementen. Dit resultaat 
versterkt enerzijds het kern eigen vermogen van de bank en geeft haar anderzijds ruimte om het 
risicoprofiel verder te verbeteren. 
 
2.  BLOOTSTELLING PIIGS: Belfius heeft de voorbije maanden haar concentratierisico op een aantal 
PIIGS-landen drastisch verminderd. Zo werden de uitstaande Spaanse overheidsobligaties volledig 
afgebouwd en werden de uitstaande Portugese en Griekse overheidsobligaties teruggebracht tot 
respectievelijk 100 miljoen EUR en 80 miljoen EUR. In totaal werd zo voor 2,4 miljard EUR aan activa uit 
de investeringsportefeuille verkocht. 
 
3. LIQUIDITEITSPOSITIE: Door de recente effectisering van leningen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen heeft Belfius ook haar liquiditeitsprofiel met 2,2 miljard EUR kunnen verbeteren. 
Bovendien blijft de bank haar financieringen aan de Dexia-Groep verder afbouwen: eind maart werden de 
niet-gedekte geldleningen (unsecured cash exposure) tot nagenoeg nul teruggebracht wat uiteraard ook 
de liquiditeitspositie ten goede komt. 
 
Tot slot heeft Belfius op 17 april 2012 haar dossier aan de Europese Commissie overgemaakt. In dit 
dossier wordt de duurzame toekomst en winstgevendheid van de bank heel duidelijk aangetoond. 
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