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Belfius realiseert financiering van A11-autosnelweg 

via allereerste project-bonduitgifte in België 

 

Belfius Bank blijft de toon zetten voor de financiering van infrastructuurprojecten in België. Zo werd 

op 20 maart jl. de closing afgerond voor de uitgifte van de allereerste “project bond” in België in het 

kader van de publiek-private samenwerking (PPS) voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 

onderhoud van de toekomstige A11-autosnelweg tussen Brugge en Knokke-Heist.  

Het project A11 Brugge is een van de zes 'missing links' in het Vlaamse wegennet en het grootste DBFM-

wegenisproject (Design-Build-Finance-Maintain) tot nog toe in Vlaanderen. Het gaat om de realisatie, 

inclusief het 30-jarige onderhoud, van de hoofdwegverbinding A11 tussen de gewestwegen N49 (de 

Natiënlaan, ter hoogte van de woonkern Westkapelle in Knokke-Heist) en N31 (ter hoogte van de Blauwe 

Toren in Brugge) over een traject van 12 km. Het project A11 Brugge is de vierde van de zes missing links 

die nu in uitvoering gaat via alternatieve financiering. De nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere 

verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland. Door het havenverkeer van het lokale 

verkeer te scheiden, wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio vergroot. De A11 is 

ook belangrijk voor een goede ontsluiting van de Oostkust.  

Belfius Bank besliste al in 2012 om het consortium Via Brugge, geleid door Jan De Nul en DG Infra, de 

infrastructuur joint venture tussen GIMV en Belfius, te steunen met diverse financieringsoplossingen. In 

afstemming met Via-Invest
i
 werd besloten tot een innovatieve financiering middels een obligatielening 

(project bonds) gebaseerd op een gedeeltelijke risico-indekking door de Europese Investeringsbank in de 

vorm van een stand-byfaciliteit. Het uitgiftebedrag beloopt EUR 578 miljoen en deze “secured amortising 

project bond” loopt tot 2045. 

 

Belfius Bank is Joint Lead Manager, Domiciliary Agent en Paying Agent voor deze eerste project-

bonduitgifte in België die meteen ook één van de allereerste in Europa is.  

  

Met deze operatie bewijst Belfius Bank zijn financieel-technische expertise inzake 

infrastructuurprojectfinanciering en Debt Capital Markets-financiering en bevestigt het de actieve rol die het 

als marktleider op het vlak van publiek-private samenwerking en business-to-government in België wil 

blijven spelen. 
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