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Persbericht 

 

Namen/Brussel, 5 mei 2014 

 

Lange termijn obligatie-uitgifte Stad Namen oogst succes 
 

Op 24 april 2014 lanceerde de Stad Namen haar eerste obligatie-uitgifte in de 

vorm van een reeks thesauriebewijzen op lange termijn (“Medium Term Notes”) 

via Belfius Bank.  

 

In een eerste fase heeft de Stad Namen 25 miljoen EUR opgehaald op de kapitaalmarkt, met 

looptijden van 3 en 5 jaar. Ze heeft daartoe haar programma van kortlopende thesauriebewijzen 

dat in 2009 bij Belfius Bank werd opgestart, gewijzigd, zodat ze obligaties met looptijden van 1 

tot 30 jaar kon uitgeven (met of zonder kapitaalaflossing vóór de vervaldag). Bovendien heeft ze 

het uitgifteplafond tot 125 miljoen EUR verhoogd. Vanaf vandaag 5 mei zijn deze obligaties op 

de gereglementeerde markt NYSE Euronext van Brussel genoteerd, wat een primeur is voor 

een Waalse gemeente. Bij die gelegenheid heeft Maxime Prévot, burgemeester van de Waalse 

hoofdstad en belast met Financiën, de beurszitting van vandaag geopend op uitnodiging en in 

aanwezigheid van de autoriteiten van Euronext Brussel, wat eveneens een primeur vormt voor 

een Waalse gemeente. 

 

Maxime Prévot onderstreepte in zijn toespraak de grote belangstelling vanwege de beleggers 

aangezien het orderboek in nauwelijks één dag gevuld was en dit op basis van een zeer 

behoorlijke marge ten opzichte van de referentie-OLO’s (75 basispunten). De aldus verkregen 

rentevoeten variëren van 1,23 tot 1,70 %, wat duidelijk beter is dan bij een klassieke bancaire 

financiering.  

“Deze 2 elementen bewijzen overduidelijk de financiële aantrekkelijkheid van de Waalse 

hoofdstad en het vertrouwen van de beleggers in haar financiële gezondheid”, zo verklaarde hij. 

Hij vestigde ook de aandacht op de beslissende rol van Belfius Bank in het succes van deze 

uitgifte dankzij zijn solide beleggersportefeuille, zijn expertise in de financiering van de lokale 

besturen en zijn sterke proactieve aanpak, zowel wat de afronding van deze transacties als het 

actief beheer van de klassieke investeringsschuld van de Stad betreft. 
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De burgemeester van Namen benadrukte bovendien dat, dankzij de opgehaalde geldmiddelen 

tegen lage kosten, voortijdig kan worden gestart met een groot gedeelte van de investeringen 

voor de renovatie van de Citadel-omgeving en de grote projecten voor stadsverfraaiing en –

renovatie, waarvoor de Stad, gespreid over 10 of 20 jaar, in 2013 gewestsubsidies ten belope 

van 40 miljoen EUR heeft ontvangen, zodat de progressieve terugbetaling van de uitgegeven 

obligaties wordt gegarandeerd. 

 

“De Stad zal door deze diversificatie van de financieringsbronnen haar dynamisch imago van 

gewesthoofdstad en haar opvangcapaciteiten op cultureel, toeristisch en sportief vlak kunnen 

versterken zonder haar financiën extreem te moeten aanspreken en de portefeuille van haar 

inwoners te moeten raken, en zonder te raken aan het duurzaam karakter van haar meer 

klassieke investeringen op het vlak van wegen, openbare netheid, veiligheid of onderwijs“, zo 

besloot hij. 

 

 

Een opmerkelijk track-record van Belfius voor de Debt Capital Markets 

 

Als financiële partner bij uitstek begeleidt en ondersteunt Belfius Bank al meer dan 10 jaar de 

lokale en gewestelijke besturen bij hun financiering op de financiële markten, zowel op korte als 

op lange termijn. Van alle (semi)overheidsinstellingen die op deze markten actief zijn, doet meer 

dan 80 % een beroep op Belfius. 

 

De financiering op korte termijn gebeurt door de uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen 

(“commercial paper”). In de loop der jaren hebben heel wat Belgische lokale besturen een 

programma uitgewerkt waarmee ze overheidsschuld op korte termijn kunnen uitgeven. De 

financiering op lange termijn gebeurt door de uitgifte van langlopende thesauriebewijzen 

(“Medium Term Notes”). Sinds begin 2013 hebben nu reeds 6 steden en gemeenten obligaties 

uitgegeven, allemaal via Belfius Bank. Verscheidene lokale besturen hebben hun programma bij  

Belfius Bank uitgebreid om over een kader te beschikken waardoor ze zowel lang- als 

kortlopende thesauriebewijzen kunnen uitgeven. 

 

Vandaag beschikken 43 lokale besturen over een programma thesauriebewijzen voor een totaal 

uitstaand bedrag (eind februari 2014) aan leningen van 1,14 miljard EUR. Bijna 80 % daarvan, 

namelijk 895 miljoen EUR, werd via Belfius Bank in de markt geplaatst. 

 

Perscontact 
 
 
Stad Namen: + 32 81 246 024, benoit.demazy@ville.namur.be 
 
Belfius Bank: + 32 2 222 02 50, press@belfius.be 
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