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Persbericht 

 
                               Verkoop aandeel BNP Paribas Fortis vermindert staatsschuld met 3.25 miljard.  

De Belgische Staat heeft heden 25% van BNP Paribas Fortis verkocht aan BNP Paribas voor een bedrag 
van 3,25 miljard Euro. Dit bedrag houdt een meerwaarde in van 900 mln Euro op de oorspronkelijke 
overnameprijs van  2,35 miljard Euro in 2008. Met een deelneming van 10,3 % blijft de Belgische Staat wel 
de belangrijkste aandeelhouder van BNP Paribas. 
 
De verkoop van de Fortisparticipatie volgt op de initiatieven die de regering de afgelopen 12 maanden heeft 
genomen om de omvangrijke inspanningen die werden geleverd om bepaalde  financiële instellingen te 
redden, af te bouwen. Zo werd in mei 2013 de volledige investeringsportefeuille van Royal Park 
Investments, de ‘bad bank’ van de toenmalige Fortis Bank, verkocht, wat 1,1 Mld opbracht. Daardoor 
konden 4,2 miljard Euro garanties vervroegd beëindigen worden en heeft de overheid ruim 270 Mln Euro 
meerwaarde gerealiseerd op haar investering. 
 
Sedert 2008 was het kapitaal van Fortis Bank voor 75% in handen van BNP Paribas en voor 25% van de 
Belgische overheid die zijn deelneming aanhield via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. 
Vandaag heeft de regering dus beslist de deelneming van de overheid te verkopen aan medeaandeelhouder 
BNP Paribas.  
 
De verkoop past vooreerst in de zienswijze dat de overheid niet als roeping heeft om een actieve rol te 
spelen in de financiële sector, tenzij dit noodzakelijk is om de stabiliteit van het financiële stelsel te 
waarborgen. 
 
De Minister benadrukt dat de sociale garanties en de tewerkstelling gegarandeerd blijven en drukt zijn 
appreciatie uit voor de know-how die Fortis heeft opgebouwd,  onder meer via het in België onderbrengen 
van competentiecentra. 
 
De verkoop van de Fortisparticipatie kadert ook, samen met de verkoop van de investeringsportefeuille van 
Royal Park Investments, in het terugdringen van de overheidsschuld onder 100% van het BBP. 
 
Minister Geens werkt tevens verder aan een correcte uitvoering van de interne consolidatie van de 
overheidsschuld. Dit houdt in dat de beschikbare gelden van overheidsinstellingen geplaatst worden bij de 
Schatkist of belegd in Belgisch overheidspapier en aldus in mindering worden gebracht van de schuld. 
Minister Geens werkt aan een regeling zodat alle overheidsinstellingen daar op een gelijke manier in 
betrokken worden en toe bijdragen.  
 
De Minister volgt de evolutie van de schuldgraad nauwgezet op. 
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