
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, 27 november 2018 

 

 

Uitmuntend Limburg en The Studio (Belfius) bundelen de krachten 

voor de verdere ontwikkeling van de gemeenschapsmunt LimbU 

 

 

LimbU verbindt. LimbU versterkt. LimbU loont. 
Maak het mee! 

 

Zwerfvuil opruimen, werken in een Repair Café, bloed of plasma geven, kleding doneren, thuis 

composteren, een AED-cursus volgen, kiezen voor herbruikbare luiers… Eerder dit jaar 

lanceerde Uitmuntend Limburg – een vzw opgericht door Limburg.net, de provincie Limburg, 

RIMO, Het Belang van Limburg en Fairfin – de LimbU, een nieuwe gemeenschapsmunt, en dit 

om positieve acties rond duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten/economie te 

stimuleren. Want deze komen vandaag de dag met ‘harde’ euro’s niet of onvoldoende tot 

ontwikkeling. Met dit ‘lokaal geld’ worden alle krachten, van individuen tot bedrijven en van 

verenigingen tot overheden, verbonden en zetten we iedereen aan om de handen in elkaar te 

slaan en aan een groener en warmer Limburg te bouwen. Vandaag schakelen de 

initiatiefnemers naar een hogere versnelling met een eigen betaalapp en -platform in LimbU, 

ontwikkeld door The Studio, het innovatielab van Belfius.  

 

LimbU is een lokale gemeenschapsmunt voor alle Limburgers, die je verdient door deel te nemen aan 

positieve acties voor de gemeenschap. Daarna kan je de munt uitgeven bij verschillende 

verzilverpartners: musea, zwembaden, restaurants, plaatselijke handelaars, provinciale partners enz. 

Een betaalplatform voor dergelijk digitaal geld (ook wel ‘e-money’ genoemd) draait op geavanceerde 

technologie en moet gealigneerd zijn met de regelgeving. Wim Van De Putte van Uitmuntend Limburg: 

“Het was niet vanzelfsprekend om de geschikte partner met de nodige ervaring en expertise te vinden. 

Bij The Studio, het innovatielab van Belfius, gaven ze ons meteen het gevoel dat ze deze complexe 

materie begrepen en de uitdaging aankonden. The Studio beschikt namelijk over een vooruitstrevend 

platform om digitale munten te ontwikkelen op blockchain en verleent toegang tot de e-money licentie 

van Belfius. Dit verleent hun platform de nodige veiligheid en kredietwaardigheid.  

Uitmuntend Limburg vzw. 
Uitmuntend Limburg vzw. 



Het LimbU-platform is momenteel beschikbaar in alle gemeenten van de provincie, zodat de burgers – 

na registratie op mijnlimbu.be – kunnen deelnemen aan de duurzame acties van Limburg.net. Op dit 

moment hebben al 9 Limburgse gemeenten beslist om extra positieve acties op te zetten met LimbU. 

Zo kunnen ze hun burgers sterker betrekken bij de lokale beleidsdoelstellingen. We verwachten dat dit 

aantal de komende jaren alleen maar zal groeien, zeker in het licht van deze samenwerking.”  

Ronny Neckebroeck van The Studio: “We voelen ons vereerd dat we deel mogen uitmaken van zo’n 

mooi project. De ontwikkeling van een betaalplatform en een -app is een grote stap in de richting van 

de professionalisering en verzekering van de toekomst van LimbU. We hebben er alle vertrouwen in 

dat we samen met Uitmuntend Limburg een succesverhaal kunnen maken van LimbU. En onze 

ervaring met innovatieve digitale oplossingen en blockchain maakt ons de uitgelezen partner om de 

technologische kant van het verhaal te schrijven.” 

Met LimbU is The Studio, het innovatielab van Belfius, niet aan zijn proefstuk toe. In samenwerking 

met Flow Pilots ontwikkelde het bedrijf ook al een mobiliteitsplatform voor scholen en gemeenten 

waarmee kinderen ‘digitale munten’ kunnen verzamelen telkens ze te voet of met de fiets naar school 

gaan. Dat unieke beloningssysteem, dat eveneens gebruikmaakt van blockchaintechnologie, wordt op 

dit moment uitgerold in 3 pilootsteden: Bonheiden, Peer en Crisnée.  

Eerder dit jaar ontwikkelde The Studio ook Pengo, een innovatieve dienst waarmee particulieren 

elkaar betalingsverzoeken kunnen sturen via social messaging platformen, zoals Facebook 

Messenger of WhatsApp. Daarnaast richtte The Studio ook al de succesvolle start-up BrightKnight op, 

die actief is in roboticaprocesautomatisering. 

LimbU is een gemeenschapsproject dat ons allemaal aanbelangt. Laat ons er samen voor 
gaan! 

 

 

Perscontacten 
 
Uitmuntend Limburg 
Wim Van De Putte, +32 11 397569, wim@uitmuntendlimburg.be 
 

Belfius Bank & Verzekeringen 
Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be - press@belfius.be 
www.belfius.com 
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