
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brussel, 20 februari 2017  

 

Omzetting van schuld ter bescherming van het renterisico  
 

Succesvolle uitgifte van 150,3 miljoen EUR aan 
langlopende obligaties van de Duitstalige Gemeenschap 

 
De Duitstalige Gemeenschap (DG) heeft via Belfius Bank een uitgifte van leningen in 
de vorm van langlopende thesauriebewijzen („Medium Term Notes“) gerealiseerd. 
„Met deze schuldomzetting willen we de Duitstalige Gemeenschap tegen een 
mogelijke rentestijging beschermen. We zijn uiteraard zeer tevreden dat de 
solvabiliteit van de DG door alle beleggers als voorbeeldig wordt beoordeeld“, aldus 
minister-president Oliver Paasch.  
 
De Duitstalige Gemeenschap heeft op de kapitaalmarkt een totaal bedrag van 150,3 miljoen EUR 

opgehaald, gespreid over verschillende looptijden. Belfius werd initieel gemandateerd voor de uitgiften 

tussen 5 en 10 jaar, waarbij 75,3 miljoen EUR werd opgehaald, evenredig gespreid over 5, 7 en 10 

jaar. De rendementen bedroegen respectievelijk 0,284 %, 0,821 % en 1,453 %. Na deze transactie 

was er nog vraag naar de looptijden van 18 maanden en 2 jaar voor een totaal bedrag van 75 miljoen 

EUR. Deze uitgiften hadden een rendement van -0,05 % (18 maanden) en 0 % (2 jaar). De behaalde 

gemiddelde rentevoet ligt voor een looptijd van zeven jaar beneden één percent. 

 

Na een aantal contacten met potentiële beleggers werden de obligaties met succes geplaatst bij 

institutionele beleggers in België en Luxemburg. De behaalde rentevoeten en bedragen voor de 

looptijden tussen 18 maanden en 10 jaar bewijzen de financiële aantrekkelijkheid van de Duitstalige 

Gemeenschap en het vertrouwen van de beleggers in haar beleid en projecten.  

 

De opbrengst van deze obligatielening is bedoeld voor de consolidatie van de bestaande kortlopende 

schuld die werd aangegaan voor de financiering van infrastructuurprojecten in de periode 2013-2017. 

Door deze herschikking wordt een aanzienlijk gedeelte van de bestaande kortlopende verbintenissen 

nu voor een langere periode vastgelegd. Tegen de achtergrond van een mogelijke rentestijging wil de 

Duitstalige Gemeenschap zich op die manier tegen renteschommelingen op korte termijn 

beschermen. 
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Een opmerkelijk track-record voor Belfius in Debt Capital Markets 

 

Als bevoorrechte financiële partner van de publieke en semipublieke sector begeleidt en helpt Belfius 

Bank de emittenten uit die sector al meer dan 10 jaar bij hun zoektocht naar financiering op de 

financiële markten, zowel op korte als op lange termijn. Van alle (semi)publieke instellingen die actief 

zijn op die markten, doet 86 % een beroep op Belfius. 

Belfius is actief ten aanzien van alle gewesten en gemeenschappen en kan een voortreffelijk track-

record van uitgiften op korte en lange termijn voorleggen. Ook in zijn rol van agent verleent Belfius in 

de verschillende programma’s een belangrijke dienstverlening. 
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