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Eerste balans EIB-Belfius-programma                                                                                      
"Smart Cities & Sustainable Development" 

 
 

 400 miljoen euro voor slimme en duurzame projecten van Belgische                           
steden en gemeenten 

 Eerste balans: de dynamiek van "Smart Cities" is duidelijk aanwezig,                    
ook in de kleine gemeenten 

 Acht projecten genieten al financiering van de EIB via Belfius,                               
heel wat andere dossiers worden momenteel bestudeerd 

 

In juni ll. lanceerden Belfius Bank en de Europese Investeringsbank (EIB) een gezamenlijk 
financieringsprogramma van 400 miljoen euro voor de verwezenlijking van “slimme en duurzame'” 
projecten die in een "Smart Cities"-aanpak kaderen.  Een Europese primeur! Negen maanden later is 
de balans meer dan positief. De eerste kredieten werden onlangs toegekend voor een totaal bedrag 
van 35 miljoen euro, en er worden  momenteel heel wat “slimme” projecten van steden en gemeenten 
of intercommunales geanalyseerd.  De dynamiek rond “Smart Cities" is dus wel degelijk aanwezig in 
ons land. 
 
In België, net als elders in Europa of in de wereld wordt er steeds meer nagedacht over of worden er steeds 
meer initiatieven genomen met het oog op de totstandkoming van de "steden van de toekomst". Om de 
Belgische gemeenten - ook de kleinste onder hen - te helpen volop mee te gaan met deze trend, hebben 
Belfius Bank en de Europese Investeringsbank (EIB) een gezamenlijk financieringsprogramma uitgewerkt 
voor een totaal bedrag van niet minder dan 400 miljoen euro, dat specifiek bestemd is voor de verwezenlijking 
van slimme en duurzame projecten die gedragen worden door de lokale besturen in België. 
 
Het gezamenlijk programma van de EIB en Belfius  "Smart Cities & Sustainable Development ", werd bij wijze 
van Europese primeur gelanceerd in juni 2014 en kon rekenen op een ruime belangstelling. Meer dan 80 
projecten in de domeinen mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en/of energie-efficiëntie werden reeds  
bestudeerd. Het merendeel beantwoordt duidelijk aan de vereisten, wat aangeeft dat de “Smart Cities”-
dynamiek wel degelijk leeft in ons land. 
 
Reeds 35 miljoen euro voor acht projecten 
 
Vandaag kunnen reeds acht projecten een “Smart Cities & Sustainable Development”-financiering genieten 
met gunstige voorwaarden in het kader van de EIB-fondsen.  

Deze acht slimme en duurzame projecten zijn: 

 de bouw van een "near-zero energy"-gebouw voor serviceflats in de gemeente Schelle (Antwerpen),  

 nieuwe administratieve centra in de gemeenten Bierbeek (Vlaams-Brabant), Sint-Gillis-Waas (Oost-
Vlaanderen) en Gembloers (Namen),  

 de opwaardering van industrieel braakland in de gemeente Wetteren (Oost-Vlaanderen),  

 de renovatie en uitbreiding van OCMW-rusthuizen in Stekene (Oost-Vlaanderen) en Kampenhout 
(Vlaams-Brabant) 

 de installatie door de intercommunale IMOG van een CNG-station (aardgas onder druk) in Harelbeke 
(West-Vlaanderen). 



 
Het “Smart City & Sustainable Development”-programma moet de leninglasten voor de gemeenten, OCMW’s 
en intercommunales zo veel mogelijk verlichten om hen zo te ondersteunen bij hun vernieuwende en 
duurzame aanpak. De helft van de middelen wordt ingebracht door de EIB, de andere helft door Belfius.  
 
Pim van Ballekom, Vice-voorzitter van de EIB, was verheugd over het succes van het programma "Smart 
Cities & Sustainable Development", en zei: "Het programma "Smart Cities & Sustainable Development" is een 
primeur in België maar ook in Europa. Het is met name de bedoeling een echte dynamiek op gang te brengen 
rond "Smart Cities" die in het verlengde ligt van de strategie “Europa 2020” van de EU – Voor een slimme, 
inclusieve en duurzame groei", om dit de nieuwe norm te maken bij het bouwen van de "steden en 
gemeenten van morgen".  

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank, voegde daaraan toe: 
"Steden die aantrekkelijk willen blijven, hebben ongeacht hun omvang geen andere keuze dan "Smart" te 
worden. Het ontbreekt hen niet aan ideeën, maar de concrete uitvoering van de projecten op het terrein kan  
nog op het probleem van de financiering stoten. Het is precies om de verwezenlijking van die talloze "Smart"- 
projecten te bevorderen die nog in de plannings- of ontwerpfase zijn in de vier uithoeken van het land, dat 
Belfius samen met de EIB het programma "Smart Cities & Sustainable Development" heeft uitgewerkt.  
 

Nota aan het hoofd van de publicaties 

De Europese Investeringsbank (EIB) 

De Europese Investeringsbank (EIB), waarvan de aandeelhouders de lidstaten van de Europese Unie (EU) 
zijn, is de instelling voor langetermijnfinanciering van de EU. De EIB biedt langetermijnfinancieringen aan die 
bedoeld zijn ter ondersteuning van kwaliteitsinvesteringen om zo bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
grote doelstellingen van de EU. In 2014 ging het daarbij om in totaal 77 miljard euro, waarvan 19 miljard 
bestemd is voor projecten die de opwarming van de aarde tegengaan. "De actie ten gunste van het klimaat" 
van de EIB wil een koolstofarme economie promoten die in staat is het hoofd te bieden aan de 
klimaatverandering, innovatie in alle sectoren ondersteunt en streeft naar banencreatie. Meer informatie op 
www.eib.org 

Belfius Bank en Verzekeringen 

Belfius Bank & Verzekeringen is een bank met een stevige lokale verankering, die haar commerciële 
activiteiten uitoefent in België in drie sleuteldomeinen: retail & commercial banking, financiële dienstverlening 
aan de openbare sector – wholesale banking – en verzekeringen.  

Dankzij zijn 150 jaar ervaring in de openbare sector is Belfius altijd de bevoorrechte partner geweest van de 
entiteiten van de openbare en de sociale sector (ziekenhuizen, scholen, universiteiten, rusthuizen enz.) in 
België. Het levert zijn klanten een geïntegreerd en volledig gamma van producten en diensten met onder 
meer kredietverlening, thesauriebeheer, budgetoptimalisering, financiële IT-oplossingen enz. De activiteit 
inzake corporate banking spitst zich in hoofdzaak toe op ondernemingen die actief zijn in België, met 
bijzondere aandacht voor middelgrote ondernemingen.  
Belfius Bank & Verzekeringen is volledig in handen van de Belgische overheid via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM).  
Meer informatie op www.belfius.com 

 

Perscontacten 

Europese Investeringsbank 

Sabine Parisse, 352 4379-83340 ou +352 621 459 159, s.parisse@bei.org  

Website: www.bei.org/presse 

Belfius Bank en Verzekeringen: 

Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be of press@belfius.be 

Website: www.belfius.com  
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