
Overheid en financiële sector:
partners in de duurzame relance  
van de economie !



De financiële sector (banken en verzekeraars) wil de hand reiken naar de over-
heid en een partner zijn in het duurzame herstel van de economie. 

De financiële sector heeft zich de voorbije maanden zeer sterk geëngageerd 
en haar maatschappelijke rol ter ondersteuning van de economie opgeno-
men. De Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen hebben zich maxi-
maal ingezet en  risico’s genomen om bedrijven en particulieren door deze 
moeilijke periode te loodsen, en de structurele schade aan onze economie en 
samenleving zo beperkt mogelijk te houden. De overheid en de financiële sec-
tor hebben daarbij de handen in elkaar geslagen, complementair en construc-
tief samengewerkt, en zich als partners opgesteld. 
De sector drukt de wil en wens uit om dit pad van partnerschap tussen de 
overheid en de financiële sector verder te bewandelen voor de cruciale her-
stelfase van de economie die er nu aankomt. 

De sector wil zich op een permanente manier engageren om een opbouwende 
samenwerking met de overheid tot stand te brengen. De banken en verzeke-
ringsondernemingen willen bijdragen aan het duurzaam herstel van de eco-
nomie en de maatschappij. Een verhoging van het duurzame groeipotentieel, 
onder meer via omvangrijke investeringen, is van cruciaal belang om onze 
welvarende en solidaire samenleving in stand en financierbaar te houden. 

De financiële sector koestert dan ook de hoop de ruimte te krijgen van de 
overheid om die constructieve opdracht waar te maken. Gezonde banken en 
verzekeringsondernemingen zijn immers de beste garantie daartoe. Laten we 
dus de handen in elkaar slaan om samen, als partners, klaar te staan om een 
duurzaam herstel van de economie te ondersteunen. 

‘‘De sector wil zich op een permanente 
manier engageren om een opbouwende 
samenwerking met de overheid tot stand 
te brengen. De banken en verzekerings- 
ondernemingen willen bijdragen aan het 
duurzaam herstel van de economie en de 
maatschappij.



We staan voor een enorme uitdaging 

De Corona-crisis is een half jaar oud en heeft een 
enorme impact veroorzaakt op gezondheids- en 
sociaal vlak. Ook op economisch vlak zijn de ge-
volgen ongezien en verstrekkend. Zo verwacht 
men dit jaar een daling van de economie met bij-
na 9 % in de eurozone, en in zijn jongste vooruit-
zichten spreekt het Federaal Planbureau van een 
krimp van het Belgische BBP met 7,4 % in 2020. 
Dat alles in de hypothese dat de Covid 19-pan-
demie onder controle blijft. De verwachting is 
eveneens dat het herstel de komende jaren maar 
geleidelijk zal verlopen. 

Onnodig te zeggen dat de Belgische regering voor 
een ongemeen scherpe  uitdaging staat om het 
economische herstel in goede banen te leiden 
en om de overheidsfinanciën op middellange 
termijn op een geloofwaardig houdbaar pad te 
brengen. De financiële sector staat klaar om de 
overheid bij te staan om het noodzakelijke her-
stelbeleid uit te tekenen en tot stand te brengen. 



• Banken doen dit in grote mate door depo-
sito’s van klanten om te zetten in kredieten 
aan de ‘reële’ economie. De Belgische ge-
zinnen, niet-financiële bedrijven en overhe-
den hebben voor zo’n 480 miljard EUR aan 
krediet opgenomen bij in België gevestigde 
banken. Om het beeld van de bankfinan-
ciering te vervolledigen, moeten daar de 
verbinteniskredieten en beleggingen in 
bedrijfsobligaties bijgevoegd worden. De 
banken financieren eveneens andere finan-
ciële actoren (zoals leasingmaatschappijen, 
factoringbedrijven, kredietmaatschappijen, 
etc.) die op hun beurt middelen in de eco-
nomie brengen. 

• Verzekeraars zorgen voor een belangrijke 
overdracht van de risico’s waarmee parti-
culieren, ondernemingen en instellingen 
geconfronteerd worden. Deze overdracht 
van risico is belangrijk om de economische 
ontwikkeling mogelijk te maken. Verzeke-
raars beleggen bovendien hun reserves (als 
afdekking van hun verzekeringsverplichtin-
gen) in obligaties, aandelen, leningen, enz. 
en verschaffen overheid en economie op 
die manier de nodige financiële middelen. 
Van de 300 miljard EUR reserves die verze-
keraars vandaag beleggen, gaat meer dan 

100 miljard EUR naar de Belgische econo-
mie en overheid. Een aanzienlijke onder-
steuning en er is meer mogelijk in deze 
uitzonderlijke tijden. Met een incasso van 
zo’n 29 miljard EUR investeert de verzeke-
ringssector elk jaar nog eens zo’n 9 miljard 
EUR rechtstreeks in de Belgische economie 
en overheid. Verzekeraars zijn bovendien 
bereid om dit aandeel nog te verhogen naar 
de toekomst: een extra allocatie van 5% van 
het incasso geeft al gauw 1,5 miljard EUR 
extra ondersteuning!

Financiële sector steunt de Belgische economie 

De financiële sector speelt van oudsher een belangrijke rol als ‘zuurstofpomp’ voor de economie door 
ondernemingen, gezinnen en overheden van de noodzakelijke financiële middelen te voorzien.



• De financiële sector ondersteunt de oproep 
van de Groep van Tien om de economische 
heropleving te stimuleren door meer over-
heidsinvesteringen1 in onder meer de fysie-
ke infrastructuur, mobiliteit, klimaat, ener-
gietransitie en digitalisering. 

• Verzekeraars en banken zijn met name bij-
zonder geïnteresseerd om hierbij een be-
langrijke rol op te nemen als financier van 
infrastructuurwerken (scholen, wegen, tun-
nels,…). De creatie van een platform voor 
infrastructuurinvesteringen waar vraag naar 
en aanbod van financiering elkaar vinden, 
kan dit alleen maar bevorderen.  Dit komt 
niet alleen de Belgische economie ten goe-
de maar is ook vanuit socio-maatschappelijk 
oogpunt belangrijk (bv. bouw van scholen, 
ziekenhuizen, rusthuizen,…). 

• Banken en verzekeraars spelen ook een be-
langrijke rol in het licht van de vergrijzing 
en bieden onder meer oplossingen op het 
vlak van pensioenen en gezondheidszorg. 
De verdere uitbouw hiervan zorgt dan ook 
voor bijkomende reserves die in de Belgi-
sche economie geïnvesteerd kunnen wor-
den. Een win-win voor zowel de overheid, 
de economie als de burger: deze investe-
ringen ondersteunen de economie, bieden 
financiering aan de overheid en zorgen voor 
oplossingen op het vlak van pensioenen en 
gezondheidszorg. Ook het bezit van een wo-
ning, mogelijk gemaakt door de financiële 
sector, bouwt een extra buffer in, en kan 
gezien worden als een vierde pensioenpijler.  

• De Groep van Tien legt verder de nadruk op 
de noodzakelijke evolutie naar een meer di-
gitale maatschappij. Ook op dit vlak kan de 
financiële sector helpen met innovatieve fi-
nanciële oplossingen. De sector speelt hier 
een speerpuntrol. De behoeften aan mo-
biele toepassingen voor financiële en over-
heidsdiensten, zijn door de coronacrisis nog 
meer tot uiting gekomen. Digitale oplos-
singen zorgen ervoor dat economische en 
commerciële activiteiten ook in de moeilijke 
omstandigheden van vandaag, gefaciliteerd 
worden. De versnelling in digitaal betalen, 
is eveneens een belangrijke evolutie op dit 
vlak, en draagt op termijn eveneens bij aan 
de overheidsfinanciën (door terugdringen 
van de informele economie). 

• De financiële sector kan mee ondersteuning 
bieden in het kanaliseren van de gelden 
die Europa ter beschikking stelt van haar 
Lidstaten (waaronder België), bv. in het ka-
der van haar grote Corona-herstelfonds en 
Brexit-fonds om de economische gevolgen 
op te vangen. De Belgische overheid dient 
aan Europa herstelplannen voor te leggen, 
waarbij de sector een constructieve input 
kan leveren en eventueel complementaire 
financiering kan aanbrengen. De investerin-
gen die in dat kader gebeuren, dienen im-
mers aan te sluiten bij de Europese agenda, 
zoals de European Green Deal en de Digital 
Agenda. Dit  zijn eveneens componenten 
die terugkomen in de nationale herstelplan-
nen, de prioriteiten van de G10, enz., en dus 
de juiste ondersteuning noodzaken. Verder 
kan worden nagegaan hoe België optimaler 
kan inspelen op de nieuwe Europese kre-
dietgarantieregeling via het European Gua-
rantee Fund (EGF) bij de EIB. 

Financiële sector wil noodzakelijke hervormingen  
ondersteunen 

1 De overheidsinvesteringen bedragen vandaag zo’n 2% van het BBP, een stuk lager dan in de ons omringende landen.



• Ook in de transitie naar een duurzame 
samenleving speelt de financiële sector 
een cruciale rol, bv. via leningen om de 
energie-efficiëntie van woningen te ver-
beteren, leningen voor e-wagens en het 
mogelijk maken van circulaire business-
modellen via leasing. De sector zorgt niet 
alleen voor duurzame oplossingen voor 
risico’s waarmee burgers en ondernemin-
gen geconfronteerd worden maar houdt 
in haar beleggingsbeleid ook rekening met 
duurzame ontwikkeling. Naast ondersteu-
ning van duurzame infrastructuurprojecten 
(scholen, ziekenhuizen, wegen, windmolen-
parken, …) biedt zij steeds meer duurzame 

financiële producten en verzekeringen aan 
die rekening houden met specifieke milieu-, 
sociale en beleidsoverwegingen. Spaar- en 
beleggingsformules die beantwoorden aan 
een geloofwaardig duurzaamheidslabel, dat 
overigens werd geïnitieerd door de sector 
zelf, vormen een doelgericht actiepunt van 
de sector. De financiële sector zal daarop 
intensief verder inzetten. Ook in dit domein 
kunnen sector en overheden elkaar nog 
veel meer vinden dan voorheen het geval 
was. Op die manier helpt ze overheid in het 
bereiken van de afdwingbare klimaatdoel-
stellingen opgenomen in internationale ver-
dragen en akkoorden.

Het is belangrijk dat de financiële sector en de 
overheid  bondgenoten zijn in het aanzwenge-
len van de economische relance en daarnaast 
samen zorgen voor oplossingen voor bepaalde 
maatschappelijke uitdagingen. De financiële 
sector koestert dan ook de hoop de ruimte te 
krijgen van de overheid om die constructieve 
opdracht waar te maken. Gezonde banken en 
verzekeringsondernemingen zijn immers de bes-
te garantie daartoe. Alleen op die manier kan 
zuurstof geboden worden aan de economie en 
de ondernemingen, dit in het belang van de hele 
samenleving.

Laten we dus de handen in elkaar slaan om sa-
men, als partners, klaar te staan om een duur-
zaam herstel van de economie te ondersteunen.

Samen met de overheid als partners in het herstel van de 
economie

Belgische Federatie van de financiële sector 
Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel 
02 507 68 11 
info@febelfin.be 
www.febelfin.be

Beroepsvereniging van verzekerings- 
ondernemingen 
Huis Der Verzekering,  
De Meeussquare 29, 1000 Brussel 
02 547 56 11 
info@assuralia.be 
www.assuralia.be


