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Persbericht 

Mechelen/Brussel, 30 juni 2014 

 

Eerste lange termijn obligatie-uitgifte Stad Mechelen 

 oogst succes 
 

Op 27 juni 2014 lanceerde de Stad Mechelen haar eerste lange termijn obligatie-

uitgifte in de vorm van een reeks thesauriebewijzen op lange termijn (“Medium 

Term Notes”) via Belfius Bank.  

 

Stad Mechelen heeft in totaal 25 miljoen EUR opgehaald op de kapitaalmarkt, gespreid over 

drie looptijden op 10, 15 en 20 jaar. In december 2013 heeft ze daartoe haar programma van 

kortlopende thesauriebewijzen dat in 2011 bij Belfius Bank werd opgestart, gewijzigd en 

verhoogd tot 100 miljoen EUR, zodat ze ook obligaties op langere termijn kon uitgeven. 

 

Stad Mechelen onderstreept de grote belangstelling vanwege de beleggers waarbij het 

orderboek snel over-ingeschreven was met kwaliteitsvolle investeerders. Dit bewijst de 

aantrekkelijkheid van de Stad Mechelen en het vertrouwen van de beleggers in Stad Mechelen.  

 

Stad Mechelen kan door deze uitgifte haar investeringsprojecten financieren aan interessante 

rentevoeten tussen 2,264% en 3,416% en hierdoor een interessante diversificatie realiseren 

van haar financieringsbronnen.  

 

Op basis van zijn sterke investeerdersbasis en jarenlange expertise in de financiering van de 

lokale overheden, genoot Belfius Bank het vertrouwen van de Stad Mechelen om, naast korte 

termijn uitgiften, nu ook een sterke activiteit uit te bouwen op de lange termijn obligatiemarkt. 

 

Zowel Belfius Bank als Stad Mechelen zijn verheugd met het succes van deze uitgifte. 
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Een opmerkelijk track-record van Belfius 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 aan thesauriebewijzen van 1,3 miljard EUR. Daarvan werd 80%, namelijk 1 

miljard EUR, via Belfius Bank in de markt geplaatst (situatie eind mei 2014). 

 

Perscontact 
 

 

Stad Mechelen: Walter Schroons, Schepen van Financiën, 0477 285 245, 

walter.schroons@mechelen.be 

Belfius Bank: Ulrike Pommée, 02 222 02 50/57, press@belfius.be 
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