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Gemeente Zaventem : eerste succesvolle langetermijnobligatieuitgifte via Belfius Bank

Op 5 december realiseerde gemeente Zaventem via Belfius Bank haar eerste obligatieuitgifte onder de vorm van een reeks van langlopende thesauriebewijzen (zogenaamde
“Medium Term Notes”).
De gemeente Zaventem haalde op de kapitaalmarkt voor 7 miljoen euro financiering op gespreid over
drie verschillende looptijden (6, 8 en 12 jaar), tegen aantrekkelijke rentevoeten van afgerond 2%, 2,5% en
3,6%. De hele financieringstransactie resulteerde in een gewogen looptijd van 8 jaar met een bijhorende
gewogen rentevoet van 2,55%. Dankzij deze emissie kan de gemeente Zaventem de financiering van
haar investeringsprojecten verder diversifiëren.
Op basis van zijn sterke investeerdersbasis en jarenlange expertise in de financiering van de lokale
overheden, genoot Belfius Bank het vertrouwen van de gemeente Zaventem om, via deze
desintermediatie-opdracht, haar financieringsbronnen verder te diversifiëren. Na een eerste stap op de
kapitaalmarkt in april 2013 met de start van een thesauriebewijzenprogramma van kortlopende
thesauriebewijzen, is Belfius verheugd om Zaventem te ondersteunen in de verdere uitbouw van haar
alternatieve financiering nu ook op de lange termijn obligatiemarkt.
Zowel Belfius Bank als gemeente Zaventem zijn verheugd met het succes van deze uitgifte.
Dit succes illustreert het aantrekkelijke karakter van deze financieringsformule voor de lokale besturen
evenals de sterke ondersteuning die Belfius Bank hen hierbij biedt.
Voortreffelijke track-record van Belfius op het vlak van de Debt Capital Markets-activiteit
Als financiële partner bij uitstek zorgt Belfius Bank al meer dan 10 jaar voor de begeleiding en de
ondersteuning van de lokale en gewestelijke overheden wanneer zij zich financieren op de financiële
markten, zowel op korte als op lange termijn. Van alle (semi-)publieke instellingen die actief zijn op deze
markten, doet meer dan 80% beroep op Belfius !
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De kortetermijnfinanciering verloopt via de uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen (zogenaamde
commercial paper). In de loop der jaren hebben heel wat Belgische lokale overheden een dergelijk
programma opgezet waarbinnen zij kortlopend schuldpapier kunnen uitgeven. Vandaag zijn er 41 lokale
besturen met een uitgifteprogramma, samen goed voor een uitstaand bedrag van 1,2 miljard EUR (eind
oktober 2013). Nagenoeg 80% van deze omloop , hetzij 956 miljoen , werd via Belfius Bank geplaatst.
De langetermijnfinanciering, op zijn beurt, verloopt via de uitgifte van lange termijn thesauriebewijzen
(zogenaamde Medium Term Notes). In februari 2013 zorgde Stad Gent voor een primeur door als eerste
Belgische lokale overheid een beroep te doen op deze financieringsbron en dit via Belfius Bank. Daarna
volgde de Stad Hasselt en nu dus gemeente Zaventem.
Ondertussen zijn er verschillende lokale besturen die hun programma hebben uitgebreid teneinde over
een kader te beschikken om zowel kortlopende als langlopende thesauriebewijzen uit te geven.

“Met deze operatie zetten we ons beleid van investeringsgemeente resoluut voort. Tegelijk zijn we
ook voorzichtig. We werken met verschillende looptijden en leggen in onze meerjarenbegroting
ook de nodige voorzieningen aan voor de terugbetalingen”, aldus Bart Dewandeleer, schepen van
Financiën.
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