
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, 4 april 2018 

 
 

IBM verlengt zijn services-overeenkomst met de Belgische Belfius Groep 
tot en met 2023 

 

IBM en Belfius zetten een toegewijde joint venture op in België om de digitale 
transformatie van de Belfius groep te versnellen 

 

IBM en Belfius kondigden vandaag een verlenging aan van hun bestaande 
technolgieservicesovereenkomst tot eind 2023 en ter waarde van meerdere miljoenen. 

 

IBM zal de Belfius Groep  verder verschaffen met een kosten-efficiënte, robuuste IT infrastructuur en 
data center services met een sterke focus op cybersecurity, cloud en cognitieve oplossingen om een 
versnelde digitale transformatie van Belfius mogelijk te maken. 

 

Als deel van deze overeenkomst, werd er een nieuwe joint venture, met IBM als 
meerderheidsaandeelhouder, opgezet in België. PI-SQUARE is volledig toegewijd aan het uitvoeren 
van IBM diensten aan de Belfius Groep. 

 

“Technologie is de sleutel tot vooruitgang in elke organisatie en de financiële sector zet de toon,” zegt 
Olivier Onclin, COO, Belfius. “Als digitale leider in België en een van de snelst groeiende spelers in 
mobile banking wereldwijd, willen we met PI-SQUARE een IT services provider opzetten die exclusief 
bestemd is voor de Belfius Groep.” 

 

In het verleden, als deel van een eerdere overeenkomst, leverde IBM IT services aan Belfius via 
Innovative Solutions for Finance (IS4F) – een joint venture, gecontroleerd door IBM, die naast Belfius 
nog andere Europese financiële instellingen bediende voor IBM. 

 

In lijn met de Belfius strategie om te groeien en te diversifiëren door technologisch gedreven 
veranderingen, zal de groep voortaan vertrouwen op zijn eigen IT services provider – PI-SQUARE – 
die Belfius ook zal ondersteunen bij zijn inspanningen voor versnelde digitale transformatie. 

 

 “De spelregels in de financiële sector zijn aan het verandereren en digitalisatie is daar een essentieel 
onderdeel van,” zegt Bart Van den Daele, General Manager, Global Technology Services, IBM 
Europe. “Europese financiële instellingen reageren op de verandering door gebruik te maken van IBM 
services om de transformatie van hun business te ondersteunen. Onze verbintenis met Belfius             
via PI-SQUARE is het recenste voorbeeld van de verschillende grote servicedeals die wij in het laatste 
jaar sloten.” 

 

Na de ondertekening van de overeenkomst in het derde kwartaal van 2017, is PI-SQUARE nu volledig 
operationeel ten dienste van Belfius. Als deel van de overeenkomst, zijn alle werknemers van IS4F 
overgegaan naar PI-SQUARE om Belfius te ondersteunen. 

 



Verschillende grote Europese organisaties hebben in het laatste jaar overeenkomsten aangekondigd 
met IBM waarvan cloud en cognitieve diensten deel uitmaken. Deze overeenkomsten, met een 
gezamenlijk waarde van meer dan 2 miljard USD, werden afgesloten door leidinggevende financiële 
instellingen zoals het Britse HSBC, het Spaanse BBVA, de Deense Danske Bank, de Zwitserse 
Banque Cantonale Vaudoise, de Bank van Cyprus en vele anderen.  
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