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Rangschikking World Finance 100  

Belfius Bank krijgt prestigieuze erkenning voor zijn                         

“Smart Cities & Sustainable Development” programma  

 

Belfius Bank werd opgenomen in de prestigieuze rangschikking “World Finance 100” van het 
magazine World Finance met zijn financieringsprogramma "Smart Cities & Sustainable 
Development", een programma  in samenwerking met de Europese Investeringsbank. Met deze 
prijs wilde World Finance de aandacht vestigen zowel op de totale inzet van Belfius ter 
ondersteuning van de slimme, inclusieve en duurzame projecten die gedragen worden door de 
lokale besturen, als op zijn "Business-to-Government"-benadering voor het begeleiden van de 
ondernemingen die samenwerken met de overheid. 
 
Elk jaar selecteert het Britse magazine World Finance 100 ondernemingen en persoonlijkheden in de 
financiële sector die zich hebben onderscheiden door hun praktijken, hun visie, hun verwezenlijkingen 
of hun knowhow in diverse domeinen. De laureaten worden geselecteerd door een jury waarvan de 
leden in totaal niet minder dan 230 jaar ervaring hebben in de financiële journalistiek, alsook door de 
lezers en de abonnees van het magazine. 
 
Belfius Bank dankt zijn plaats in de “World Finance 100” aan  zijn financieringsprogramma "Smart 
Cities & Sustainable Development" dat tot stand kwam in samenwerking met de Europese 
Investeringsbank. In zijn analyse stelde de jury dat dit programma, waarmee in juni 2014 van start 
werd gegaan als Europese primeur, perfect aansluit bij de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie 
en dat het door het promoten van de "Smart Cities" bijdraagt tot het formuleren van een antwoord op 
de uitdagingen waarmee de Belgische steden en gemeenten momenteel te maken krijgen. De jury 
onderstreepte het feit dat dit programma volledig past in de globale strategie van Belfius Bank, dat via 
zijn aanbod inzake "Business-to-Government" eveneens ondersteuning wil verlenen aan de 
ondernemingen die structureel samenwerken met de overheid. Ten slotte was de communicatie van 
Belfius over het thema "Smart Cities", en meer bepaald over de specifieke aandacht die in 
samenwerking met de steden in gemeenten werd gegeven aan slimme en duurzame projecten die 
gefinancierd worden via het programma "Smart Cities & Sustainable Development", eveneens een 
doorslaggevende factor in de toekenning van de prijs. 
 



 

 

Slimme steden hebben slimme bankiers nodig…en de inzet van alle betrokkenen in het domein 
 
Meer dan 70 % van de Europeanen woont in verstedelijkt gebied - in België is dat zelfs 98 %! Die 
demografische concentratie in de agglomeraties is een bron van ongekende mogelijkheden, maar 
staat ook gelijk met grote uitdagingen, die ons verplichten om onze steden als het ware heruit te 
vinden zodat ze duurzaam, inclusief en slim worden. Centraal in dit alles staan het gebruik van nieuwe 
technologie en een sleutelrol voor de ondernemingen en de actoren die zich toeleggen op onderzoek 
en innovatie. 
 
Het ontbreekt dan wel niet aan ideeën, maar de concrete uitvoering van de projecten op het terrein 
stoot nog te vaak op het probleem van de financiering. Om de steden en gemeenten - ook de kleinste 
onder hen - daarbij te ondersteunen en te begeleiden bij het zoeken naar de meest geschikte 
financieringsoplossingen, lanceerde Belfius Bank in samenwerking met de Europese Investeringsbank 
het programma "Smart Cities & Sustainable Development", dat specifiek bestemd is voor de 
verwezenlijking van duurzame en slimme projecten in de domeinen mobiliteit en vervoer, 
stadsontwikkeling en energie-efficiëntie, en hernieuwbare energie. 
 
Dit unieke programma vormt een aanvulling op de mogelijke financieringsoplossingen voor het 
concreet uitvoeren van de slimme en duurzame projecten van de lokale overheden, rekening houdend 
met hun eigen wensen en vereisten. 
 
Van onze steden en gemeenten "Smart Cities" maken is echter niet de taak of de verantwoordelijkheid 
van de lokale besturen alleen. Daarvoor is eveneens een nauwe samenwerking nodig tussen tal van 
stakeholders: universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra, bedrijven, start-ups, denkplatformen 
enz. Stuk voor stuk stakeholders die Belfius wil ondersteunen.  Hoe? Bijvoorbeeld via het Smart City 
Institute (www.SmartCityInstitute.be), waarvan het een van de stichtende partners is, via zijn 
betrokkenheid bij BELESCO (www.belesco.be), en via zijn financieringsprogramma's die specifiek 
bestemd zijn voor vernieuwende projecten of projecten die streven naar energie-efficiëntie voor 
bijvoorbeeld scholen of ondernemingen.  Maar ook door zijn knowhow en kennis van de openbare 
besturen te delen met de bedrijfswereld endoor samen te werken met technologiebedrijven die actief 
zijn op het vlak van de "Smart Cities". 
 
Voor de promotie van "Smart Cities"  is ook een actieve en doelgerichte communicatie nodig die de 
aandacht vestigt op de slimme en duurzame strategie van de lokale besturen en hun partners. Belfius 
spant zich in dat verband ook ten volle in, niet alleen door steden en gemeenten te helpen bij het 
communiceren over hun projecten en verwezenlijkingen, maar ook door middel van de Belfius Smart 
City Award-wedstrijd, waarvan de proclamatie plaatsvond op 2 december ll. 
 
Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank, is erg blij met de erkenning die de bank 
krijgt voor het programma "Smart Cities & Sustainable Development": Onze steden slim en duurzaam 
maken is een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia. Deze prijs voor Belfius 
bevestigt hoe belangrijk ons optreden en onze inspanningen zijn om samen met de EIB te zorgen voor 
een echte dynamiek rond de "Smart Cities" en om op het terrein samen met de openbare besturen en 
de bedrijven en ten voordele van de burgers concreet invulling te geven aan de vernieuwende 
projecten die de steden van de toekomst vorm zullen geven. 
 
Voor meer info:  
https://youtu.be/oBH8FCr73lg 
https://youtu.be/9UzuFgOGrk8 
http://www.worldfinance.com/banking/smarter-cities-can-and-will-be-built-in-belgium 
 
Over Belfius 
 
Belfius Bank en Verzekeringen is voor 100 % in handen van de Belgische Staat via de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij en is in België commercieel actief in drie grote domeinen: 
commercial en retail banking, corporate banking en financiële dienstverlening aan de public en social 
sector, en in het domein van de verzekeringen. Dankzij zijn 150 jaar ervaring in de overheidssector is 
Belfius via zijn uniek "Business To Government (B2G)"-aanbod de gesprekspartner bij uitstek voor 
ondernemingen die in België wensen samen te werken met deze sector, zowel om concreet invulling 
te geven aan de projecten die passen in het kader van "Smart Cities" als voor andere soorten 
projecten. 

http://www.smartcityinstitute.be/
https://youtu.be/oBH8FCr73lg
https://youtu.be/9UzuFgOGrk8
http://www.worldfinance.com/banking/smarter-cities-can-and-will-be-built-in-belgium


 

 

Als enige commerciële bank die deelneemt aan het European Innovation Partnership on Smart 
Cities and Communities (EIP-SCC) is Belfius ook een van de stichtende partners van het Smart City 
Institute, dat onderzoek, opleiding, innovatie en ondernemerschap op het vlak van de "Smart City" wil 
stimuleren. 
 
 
Over  World Finance 
 
World Finance, een Brits tweemaandelijks magazine en een website, is een gevestigde waarde en 
biedt een uitgebreide verslaggeving en een diepgaande analyse van de financiële sector en de 
internationale economie. Het redactiecomité brengt bekroonde reportages van eigen journalisten en 
correspondenten, en artikelen van de meest gezaghebbende analisten op economisch en politiek 
vlak, die wereldwijde erkenning genieten voor hun bijdrage tot de ontwikkeling van het hedendaagse 
denken en tot onze visie op de financiële wereld. 
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