
 

      

 

 
 

P E R S B E R I C H T 

 
Belfius en Commerzbank ondertekenen een partnership  

voor hun grensoverschrijdende activiteiten  
van Thesauriebeheer en Trade Finance 

 

Brussel, Frankfurt, 9 september 2021 - Belfius en Commerzbank gaan een 

partnership aan op het gebied van Thesauriebeheer en Trade Finance met het oog 

op de lokale dienstverlening in hun respectieve thuislanden België en Duitsland. 

Het partnership dat werd ondertekend tussen Commerzbank en Belfius, is bedoeld om de 

grensoverschrijdende diensten te versterken die elk van beide banken verleent aan haar zakelijke 

klanten.    

 

In het kader van zijn “Strategie 2024” implementeert Commerzbank een stroomlijning van zijn 

internationale kantorennet met een zeer beperkte impact voor de klanten. Het partnership met 

Belfius past perfect in deze strategie. Vanaf nu zullen de klanten van Commerzbank die actief zijn 

in België via Belfius een totaaloplossing aangeboden krijgen voor hun Belgische activiteiten en 

vice versa. Dit zal worden gerealiseerd door de oprichting van een specifieke internationale desk 

door Belfius en Commerzbank.  

 

Vanaf september zullen de klanten van de Duitse desk van het kantoor van Commerzbank in 

Brussel (waarvan de sluiting eerder dit jaar werd aangekondigd) toegang krijgen tot de diensten 

die worden aangeboden door de internationale desk van Belfius. Het nieuwe gespecialiseerde 

team zal werken in vier talen (Engels, Frans, Nederlands en Duits) om de klant te kunnen 

bedienen in zijn/haar moedertaal . Dit partnership zal het voor zakelijke klanten van Belfius die 

actief zijn in Duitsland, ook makkelijker maken om toegang te krijgen tot de bestaande 

internationale desk van Commerzbank voor lokale diensten in Duitsland. Met transacties ter 

waarde van 90 miljard EUR in 2020 is Duitsland de grootste handelspartner van België. 

 

De ondersteuning van zakelijke klanten en ondernemingen in België vormt één van de 

belangrijkste aspecten van de strategie van Belfius. Als Belgische bank en 

verzekeringsmaatschappij met een sterke lokale verankering wil Belfius hen helpen om te groeien 

en hun activiteiten te ontplooien, zowel nationaal als internationaal. Belfius zet zich in om een 

verschil te maken voor bedrijven, helpt hen te groeien, bevordert hun (inter)nationale ontwikkeling 



 

 

 

en versterkt daarbij tegelijk ook de lokale economie. Dit partnership strookt helemaal met de 

ambitie van Belfius om betekenisvol en inspirerend te zijn voor de Belgische samenleving, ook 

buiten de landsgrenzen als dat nodig is voor de klanten. 

 

 

Martine Klutz (hoofd Transaction Banking bij Belfius): “Soepele grensoverschrijdende 

diensten tussen twee toonaangevende lokale banken, zoals Commerzbank en Belfius, zijn van 

groot belang voor klanten die actief zijn in beide landen. Belfius investeert in ervaren Duitstalige 

medewerkers die zich richten op de Belgische dochterondernemingen/activiteiten van Duitse 

bedrijven. We zijn er bijzonder trots op dat we deze overeenkomst hebben gesloten met 

Commerzbank, een bank die reeds decennialang bekendstaat als een zeer sterke “Bank van de 

Mittelstand” in Duitsland.”  

 

 

Martin Keller (Country CEO België & Luxemburg bij Commerzbank AG): “Belfius is een 

voorkeurpartner voor onze zakelijke klanten in Duitsland die lokale bankoplossingen zoeken in 

België. Ik ben vooral verheugd dat we ons Commerzbank-netwerk in Duitsland kunnen 

openstellen voor zakelijke klanten van Belfius die lokale bankoplossingen zoeken in Duitsland. Ik 

ben uiterst tevreden over de bijzonder vlotte en efficiënte manier waarop deze overeenkomst met 

Belfius tot stand is gekomen. Het engagement van Belfius om hoogwaardige en bekroonde 

diensten te verlenen aan zakelijke klanten in België is zonneklaar, zoals blijkt uit zijn marktaandeel 

in het segment van de zakelijke kredietverlening en bedrijfskredieten in België.” 
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