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Voordelige “Smart Cities”- financiering van Belfius en de 
Europese Investeringsbank voor de nieuwe brandweerkazerne 

van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg 
 

 
 

Tegen midden 2017 verhuizen alle hulpverleningsdiensten van de zone Zuid-West Limburg 
naar een gloednieuw administratief en logistiek complex waar zowel de brandweer als de 112-
centrale en het veiligheidskorps worden ondergebracht. Speerpunten van dit project zijn een 
betere efficiëntie, kostenbesparingen door synergiën tussen de verschillende diensten,  
strengere normen inzake duurzaamheid, en last but not least interventieploegen die sneller ter 
plaatse kunnen zijn dankzij een betere locatie buiten het stadscentrum. Voor de financiering 
van de brandweerkazerne kon Hasselt rekenen op het programma "Smart Cities & Sustainable 
Development" van Belfius en de Europese Investeringsbank. Doel van dit gezamenlijke 
financieringsprogramma: de Belgische lokale besturen ondersteunen bij de realisatie van hun 
slimme, inclusieve en duurzame projecten. 
 
Onze steden en gemeenten staan voor heel wat uitdagingen. Daarom werkt Hasselt nu al enkele jaren 
aan de ‘stad van de toekomst’. Met een duidelijke visie en een doordachte 360°-benadering waarbij 
alle projecten elkaar moeten versterken: van cultuur, onderwijs en tewerkstelling tot wonen, zorg,  
mobiliteit en natuur.  
 
Snelst Adequate Hulp-principe: brandweer, 112, het veiligheidsinterventieteam en politie 
samen op 1 site 
 
Het huidige brandweergebouw van Hasselt voldeed niet meer aan de eisen van een modern 
brandweerkorps. De ligging in het stadscentrum was niet ideaal en het verouderde en slecht 
geïsoleerde gebouw was niet meer geschikt voor een korps dat inmiddels bijna 100 vrijwilligers en 
meer dan 80 beroepsbrandweerlieden telt.  

      



 

Daarom werd beslist om een nieuw complex te bouwen op de nieuwe veiligheidssite buiten het 
stadscentrum, tussen de Herkenrodesingel, de gevangenis en het Albertkanaal.  
 
Dat moderne en energiezuinige gebouw omvat een gezamenlijk administratief hoofdgebouw van zes 
verdiepingen voor zowel de brandweer als de hulpcentrale 112 en het veiligheidskorps (totale 
oppervlakte: meer dan 20.000 m2). Het gebouw omvat ook volgende voorzieningen: een fitness-zaal, 
sportzaal en een bedrijfsrestaurant. Deze ruimtes zullen bruikbaar zijn door alle diensten die op de 
veiligheidssite gehuisvest worden, waaronder dus ook de politie die tegen uiterlijk 2018 in een ander 
gebouw onderdak zal vinden. Er is ook een ondergrondse parking met 118 plaatsen verdeeld over 
twee verdiepingen. Daarnaast komen er nog twee bijgebouwen voor de 
brandweerinterventievoertuigen, het secundair materiaal en de onderhouds- en logistieke faciliteiten 
(tankstation en wasstraat).  
 
Door de brandweer, de hulpcentrale, het veiligheidskorps en de politie fysiek op één locatie te 
centraliseren wil Hasselt de operationele slagkracht van de diverse diensten verbeteren en een echte 
veiligheidssite ontwikkelen volgens het S.A.H.-principe (Snelst Adequate Hulp). Hierbij staan niet 
alleen functionaliteit, efficiëntie en een betere en snellere interventie via meer uitvalswegen centraal, 
maar wordt ook o.m. extra aandacht geschonken aan de isolatie van het gebouw (K-waarde: 27, E-
peil: 54). Op het dak van de kazerne komt ook een fotovoltaïsche installatie die goed zal zijn voor een 
geschatte jaarlijkse productie van 22.316 kWh en om de tanken van de interventievoertuigen te vullen 
zal de brandweer maximaal gebruik maken van regenwater.  
 
De totale kostprijs voor de brandweerkazerne

1
 bedraagt 24 miljoen euro en wordt volledig gedekt door 

een krediet ‘Smart Cities & Sustainable Development’ afgesloten bij Belfius en de Europese 
Investeringsbank. Dankzij de voordelige voorwaarden die verbonden zijn aan de Europese fondsen 
kan de rentelast gevoelig worden verlicht, wat de stadsfinanciën en de burgers ten goede zal komen.  

 

                                                 
1
 Het krediet van Belfius en de EIB heeft enkel betrekking op de brandweerkazerne. Het politiekantoor 

en het deel Regie der Gebouwen (veiligheidskorps, CIC en CDRGA) vallen buiten deze financiering. 
 



 

 

 

Programma Belfius-EIB ‘Smart Cities & Sustainable Development’ 
 

Het onlangs door het Britse magazine World Finance bekroonde financieringsprogramma Smart Cities 
& Sustainable Development stelt 400 miljoen euro ter beschikking van lokale besturen in België voor 
de verwezenlijking van ‘slimme en duurzame’ projecten die passen binnen de ‘Smart Cities’-logica en 
dus bijzondere aandacht besteden aan mobiliteit, stadsontwikkeling en/of energie-efficiëntie.  
 

Doel van dit programma is de kosten van de lening zo laag mogelijk te houden voor de gemeenten, de 
OCMW’s of de intercommunales, en ze op die manier te ondersteunen in hun innovatieve en 
duurzame werking. De helft van de middelen is afkomstig van de EIB, de andere helft van Belfius. 
 

Twee jaar na de lancering zijn er al kredieten toegekend aan een veertigtal projecten waarbij in totaal 
meer dan 1 miljoen inwoners betrokken zijn. Enkele voorbeelden zijn: de CNG-installatie van de 
intercommunale voor afvalbeheer Imog in Harelbeke, BEN-assistentiewoningen in Schelle, de 
renovatie van het centrum van Deinze en van Harelbeke of de inrichting van La Croisette in Dinant. 
Momenteel worden 150 andere dossiers onderzocht. Dit toont aan dat de ‘Smart Cities’ dynamiek 
duidelijk in opmars is in België.  
 

Pim van Ballekom, vicevoorzitter van de EIB, is enthousiast over het programma Smart Cities & 
Sustainable Development: “Het programma is een primeur in België en in Europa. Doel is met dit 
programma een echte dynamiek op gang te brengen rond ‘Smart Cities’, zodat deze benadering 
uitgroeit tot de nieuwe norm om de ‘steden en gemeenten van morgen’ te bouwen. ‘Slimme, inclusieve 
en duurzame’ projecten zoals ze worden aanbevolen door de strategie ‘Europe 2020’ van de 
Europese Unie, zullen garant staan voor de groei van deze entiteiten en hun burgers ten goede 
komen”. 
 
Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank: “Steden hebben geen keuze, hoe 
klein of groot ze ook zijn. Om hun aantrekkingskracht te behouden, moeten ze ‘Smart’ worden. Aan 
ideeën ontbreekt het niet, maar de concrete realisatie van projecten botst nog te veel op het 
financieringsvraagstuk. Wel, het is net om de talrijke ‘Smart’-projecten – die ergens te lande in een 
lade liggen of in wording zijn – makkelijker tot uitvoering te brengen dat Belfius samen met de EIB het 
programma ‘Smart Cities & Sustainable Development’ heeft opgezet”.  
 

 

Meer info over de Europese Investeringsbank (EIB) en haar inspanningen voor het klimaat: 
www.eib.org. 
Meer info over de ‘Smart Cities’-strategie van Belfius: https://www.belfius.be/smartcities. 
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Perscontacten 
 
Stad Hasselt: 
Elke Braekmans, + 32 11 23 96 30, elke.braekmans@hasselt.be 
Website: www.hasselt.be 
 
Europese Investeringsbank: 
Sabine Parisse, + 352 437 983 340 of +352 621 459 159, s.parisse@eib.org 
Website: www.bei.org/presse   
 
Belfius Bank & Verzekeringen: 
Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be of  press@belfius.be 
Website: www.belfius.com  
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