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Belfius Bank “kassier” van de Federatie Wallonië-Brussel  

tot december 2023 
 
 

Na een concurrentietoets vertrouwt de Federatie Wallonië-Brussel de rol van “kassier” voor de 
periode 2019-2023 aan Belfius Bank toe. M. André Flahaut, minister van Begroting van de Federatie 
Wallonië-Brussel, is blij dat het partnerschap met Belfius Bank wordt voortgezet en looft diens 
deskundigheid en ervaring in financiële diensten voor de openbare besturen. Een deskundigheid 
die hen helpt hun opdrachten voor de burgers te vervullen. 
 
“Ook de volgende vijf jaar zal Belfius Bank de thesaurie van de Federatie Wallonië-Brussel centraliseren 
vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en altijd ten dienste van de burgers, twee waarden die ook 
centraal staan in het dagelijks engagement van alle actoren van de Franse Gemeenschap van België”, 
aldus minister André Flahaut. 
 
De “kassier” registreert alle ontvangsten en doet alle betalingen, stelt regelmatig een financiële staat op en 
zorgt voor de technische opvolging. Naast het beheer van de zichtrekeningen doet de “kassier” 
kortetermijnbeleggingen en stelt hij doorlopende kasfaciliteiten ter beschikking van de openbare besturen, 
om te voldoen aan hun tijdelijke behoeften. 
 
De Federatie Wallonië-Brussel vertrouwt die opdracht opnieuw aan Belfius Bank toe van 1 januari 2019 tot 
31 december 2023. De begrotingsminister benadrukt “de expertstatus die Belfius Bank heeft verworven in 
financiële diensten voor de regionale en lokale besturen en vooral de kwaliteit van het werk dat Belfius al 
bijna 28 jaar samen met de Federatie Wallonië-Brussel realiseert”. Minister André Flahaut gewaagt van 
een “vertrouwensrelatie” en voegt eraan toe dat “de keuze om dit partnerschap voort te zetten gebaseerd 
is op een grondig marktonderzoek en een aanbesteding”. 
 
Het kassierscontract van de Federatie Wallonië-Brussel slaat op haar centraal bestuur, op alle afzonderlijk 
beheerde diensten (ADEPS-centra, IPPJ, justitiehuizen, 350 scholen van het net Wallonie-Bruxelles 
Enseignement – WBE), de informaticadienst ETNIC en op de RTBF. Al die entiteiten zijn actief in de meest 
uiteenlopende domeinen en hebben dus zeer diverse verwachtingen wat bankzaken betreft. Belfius Bank 
zal ze dus al zijn deskundigheid ter beschikking blijven stellen op basis van individuele relaties. 
 
Marc Raisière, CEO van Belfius Bank, is blij met de verlenging van de samenwerking met de Federatie 
Wallonië-Brussel – een samenwerking die stoelt op wederzijds vertrouwen. Hij ziet er “de erkenning in van 
de gedifferentieerde benadering die Belfius Bank al 150 jaar huldigt en van ons duurzaam engagement in 
de publieke sector, waardoor we de referentiebankier van deze laatste zijn geworden”. In de loop der jaren 
heeft Belfius een ruime waaier van producten en diensten ontwikkeld die perfect inspelen op de specifieke 
noden van de lagere overheden. Marc Raisière herinnert tot slot aan “de sleutelrol van Belfius in de 
Belgische economie en zijn aanwezigheid in alle bedrijfstakken”. 
 

 

 

mailto:loic.nicolas@gov.cfwb.be
mailto:ulrike.pommee@belfius.be
http://www.belfius.com/

