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Persbericht 

Seraing/Brussel, 19 mei 2014 

 

Totstandkoming van het programma voor 

multitermijnthesauriebewijzen van de stad Seraing  

en succesvolle eerste obligatie-uitgifte op korte termijn 
 

 

In april 2014 heeft de stad Seraing samen met Belfius Bank een programma uitgewerkt 

voor multitermijnthesauriebewijzen. Na de activering ervan bij de Nationale Bank van 

België, vond op 14 mei 2014 een eerste uitgifte op korte termijn plaats. 

Zodoende haalde de stad Seraing op de kapitaalmarkt 1,5 miljoen euro op. Deze uitgifte 

vond plaats in het kader van het nieuwe programma voor multitermijnthesauriebewijzen 

ten belope van 30 miljoen euro van de stad Seraing dat bij de NBB werd opgestart op 8 

april 2014 en waarvoor Belfius optrad als Arranger, Agent en exclusieve Dealer. 

 

Met dat programma heeft de stad Seraing een instrument in handen voor de 
gediversificeerde financiering van haar thesaurie en van haar investeringsprojecten. 
Daarmee treedt zij in de voetsporen van andere steden die al over een dergelijk 
programma beschikken. 

 

Dankzij zijn gezonde beleggersportefeuille en zijn ervaring met de financiering van de 
openbare en semi-openbare entiteiten, heeft Belfius Bank het vertrouwen gekregen van 
de stad Seraing voor het tot stand brengen van dit programma en van deze eerste 
uitgifte op de kapitaalmarkt. 

 

Opmerkelijk trackrecord van Belfius in de activiteit op de Debt Capital Markets 

 

Als bevoorrechte financiële partner begeleidt en ondersteunt Belfius Bank de lokale en 

gewestelijke overheden al meer dan 10 jaar bij hun financiering op de financiële 

markten, zowel op korte als op lange termijn. Van alle (semi-)overheidsinstellingen die 

op die markten actief zijn, doet meer dan 80% een beroep op Belfius. 

 

https://www.google.be/url?q=http://www.wikipower.be/pro/achats-groupes-wikipower/&sa=U&ei=l1p0U8TjK8TcOtu-gdAG&ved=0CCIQ9QEwAA&usg=AFQjCNHd3nhsOC-u9rVSMlVdKYfBHK9hEA
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De financiering op korte termijn wordt gerealiseerd 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 komt tot stand door de uitgifte 

van langlopende thesauriebewijzen (“Medium Term Notes”).  

 

Sinds begin 2013 hebben al 7 steden en gemeenten obligaties uitgegeven, allemaal via 

Belfius Bank. Diverse lokale besturen hebben hun programma bij Belfius Bank 

uitgebreid om te kunnen beschikken over een kader voor de uitgifte van 

thesauriebewijzen zowel op korte als op lange termijn. 

 

Momenteel beschikken 43 lokale besturen over een programma voor thesauriebewijzen 

en vertegenwoordigen zij een totaal uitgiftebedrag van 1,20 miljard EUR. Bijna 80 % 

daarvan, of 923 miljoen euro, werd in de markt geplaatst via Belfius Bank. 

 

 

Perscontact 
 
Stad Seraing: Laetitia Naklicki : + 32 474 840 049  L.Naklicki@Seraing.be 

 
Belfius Bank: + 32 2 222 02 50  press@belfius.be 
Ulrike Pommée: + 32 2 222 02 57  ulrike.pommee@belfius.be 
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