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Brussel, 30 mei 2012 
 
 

Belfius Bank, kassier van het Waalse Gewest tot in 2017 
 
De opdracht inzake dienstverlening voor de uitoefen ing van de kassiersfunctie voor het 
Waalse Gewest voor de periode 2013-2017 werd toegew ezen aan Belfius Bank. Als 
exclusief kassier van het Waalse Gewest sinds 1991 wordt Belfius Bank aldus in die rol 
bevestigd voor de volgende vijf jaar. Dit is een er kenning van zijn expertise en zijn ervaring 
op het vlak van de financiële dienstverlening aan d e overheid. 
 
Op grond van de wetgeving moeten de Gemeenschappen en de Gewesten een “kassier” kiezen. 
Het gaat om een bankinstelling waarbij zij hun thesaurie centraliseren, die belast is met de 
uitvoering van hun verrichtingen en daarover ook afdoende moet rapporteren. Naast het beheren 
van de zichtrekeningen, het incasseren van de ontvangsten en de uitvoering van de betalingen 
omvat de kassiersfunctie eveneens de uitvoering van beleggingen op korte termijn en het 
opvangen van eventuele kastekorten. 
 
Na raadpleging van de markt heeft het Waalse Gewest beslist om die functie voor de periode van 
1 januari 2013 tot 31 december 2017 toe te wijzen aan Belfius Bank. Zodoende bevestigt het zijn 
vertrouwen in zijn kassier en vestigt het de aandacht op zijn hoedanigheid van specialist inzake 
financiële dienstverlening aan de regionale en de lokale besturen. 
 
Als kassier van het Waalse Gewest sinds bijna 22 jaar die na elke raadpleging van de markt 
ononderbroken in die rol werd bevestigd, oefent Belfius die functie eveneens uit voor de Franse 
Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, alsook voor 
heel wat andere overheidsinstellingen.  
 
Het kassierscontract met het Waalse Gewest slaat ook op een dertigtal pararegionale 
instellingen, zoals de AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées), 
de SPAQuE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement) of de AWEX (Agence 
wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers). Al deze entiteiten zijn actief in zeer 
uiteenlopende domeinen en hebben bijgevolg heel diverse verwachtingen op bancair vlak. Belfius 
Bank blijft hun exclusieve kassier gedurende de volgende jaren.  
 
Belfius wil een reële toegevoegde waarde leveren voor de lokale en de regionale overheden, en 
verbindt zich ertoe het gamma van producten en diensten dat het hun aanbiedt, voortdurend aan 
te passen om nauwgezet en concreet tegemoet te komen aan hun evoluerende behoeften en 
specifieke kenmerken. 
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