
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Brussel, 14 maart 2019   
 

 

Een Belgische primeur  

 
Belfius lanceert Dot-Capital, het eerste 100% digitale platform  

voor obligatie-emittenten en beleggers op de uitgiftemarkt 

 
Een virtuele marktenzaal op de pc of tablet van de klant 

 

 
      www.dot-capital.com 

 

Vanuit zijn expertise in het begeleiden van Belgische emittenten van obligaties op de financiële 

markten lanceert Belfius ‘Dot-Capital’: een digitaal platform om beleggers in rechtstreeks 

contact te brengen met bedrijven en (semi)overheidsinstellingen van om het even welke 

grootte – grote ondernemingen, vastgoedpromotoren, steden en provincies, Gewesten en 

Gemeenschappen, scholen en universiteiten, ziekenhuizen… –  die hun financieringsbronnen 

op korte, middellange en lange termijn willen diversifiëren. Een Belgische primeur. 

 

Met ongeveer 400 obligatie-uitgiften voor een totaal bedrag van 18,9 miljard euro sinds 2013 werpt 

Belfius zich op als referentiepartner van bedrijven en (semi)overheidsinstellingen, die op zoek zijn 

naar alternatieven om hun financieringsbronnen te diversifiëren, als aanvulling op hun klassieke 

bankleningen.  

 

Om aan de behoeften van het groeiende aantal klanten te voldoen dat op deze alternatieve 

financieringsvorm een beroep doet, ontwikkelde Belfius het platform Dot-Capital. Dit digitale platform 

biedt beleggers en emittenten een directe en totaal beveiligde toegang tot obligaties van de primaire 

markt namens Belgische bedrijven en (semi)overheidsinstellingen.  

 

Door zijn klanten gemakkelijker toegang te verschaffen tot financiële markten om de noodzakelijke 

middelen op te halen voor het financieren van hun groei en projecten, bevestigt Belfius andermaal zijn 

rol als motor van de Belgische economie.  

http://www.dot-capital.com/


 

De optimale digitale klantervaring voor emittenten en beleggers   

 

Met Dot-Capital stelt Belfius emittenten en beleggers een 100% digitaal schulduitgifteproces op de 

primaire markt voor. Dot-Capital biedt een waaier van mogelijkheden: een gepersonaliseerd, realtime 

notificatiesysteem voor nieuwe, beschikbare uitgiften, het online ter beschikking stellen en consulteren 

van documenten, het online invoeren van orders, opvolging van transacties, beheer van 

vervaldatums… Met één doel: een eersteklas en 100% digitale ‘user experience’ garanderen, of 

gebruikers nu op zoek zijn naar beleggingsopportuniteiten of een beroep willen doen op de 

obligatiemarkten om hun onderneming en projecten te financieren.  

 

Door emittenten en beleggers op één platform samen te brengen en te connecteren, draagt Dot-

Capital actief bij aan de verdere ontwikkeling van de schulduitgifteactiviteit, dankzij een doorgedreven 

automatisering en een grotere transparantie en efficiëntie, ten voordele van alle partijen.  

 

Een platform met Europese ambities 

 

Belfius wil van Dot-Capital een digitale marketplace maken. Een platform dat 24/7 beschikbaar is en 

waar beleggers en obligatie-emittenten rechtstreeks – d.w.z. zonder tussenkomst van de bank, maar 

altijd met haar steun – en totaal transparant op vlak van prijzen en tegenpartijen deals kunnen sluiten. 

 

Met dit voor België unieke platform bevestigt Belfius niet alleen zijn leiderspositie in digitale innovatie, 

maar ook de sleutelrol die de bank-verzekeraar wil opnemen in een groeiende en snel evoluerende 

obligatiemarkt.   

 

Dot-Capital past perfect in de strategie van Belfius, die erop gericht is om al zijn klanten een reële 

toegevoegde waarde te bieden, dankzij een innovatieve aanpak waar mens en digitale oplossingen 

samenhangen en elkaar aanvullen, om zo nog beter in te spelen op specifieke behoeften in een 

steeds complexere en mondialere omgeving.  

 

Belfius heeft de ambitie om Dot-Capital open te stellen voor partnerbanken, om zo hét digitale 

referentieplatform voor beleggers en obligatie-emittenten op de Europese primaire markt te worden. 

 

Dot-Capital werd ontwikkeld in samenwerking met het Belgische fintechbedrijf The Glue, dat in 2015 

door Jurgen Ingels en Stefan Dierckx werd opgericht.  

 

Jurgen Ingels en Stefan Dierckx, oprichters en leden van het directiecomité van The Glue: 
“Deze online marktplaats kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop banken met hun 
corporate klanten, overheden en gemeenten zakendoen. The Glue is trotse partner van Dot-Capital. 
Met dit API-gebaseerde platform dat alle actoren met elkaar verbindt, bieden we de oplossing voor 
primaire schuldkapitaalmarkten. Op die manier maken we internationale handel sneller en 
comfortabeler.” 

 

 

Dirk Gyselinck, lid van directiecomité van Belfius Bank: “Bij Belfius denken we constant na over 

de beste financieringsoplossingen voor onze klanten, rekening houdend met hun specifieke situatie, 

de marktvoorwaarden enz. We zijn er al lang van overtuigd dat een financiering op de 

obligatiemarkten interessant kan zijn. Niet alleen voor grote ondernemingen, maar ook voor kleinere 

entiteiten, of het nu gaat om corporate klanten of om steden en gemeenten, intercommunales, 

universiteiten, ziekenhuizen... Daarom willen we hen met Dot-Capital nog gemakkelijker met 

beleggers op de kapitaalmarkt in contact brengen en hen zo nieuwe perspectieven bieden, om hun 

groei en ontwikkeling te ondersteunen." 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be on top of digital finance. Join dot-capital.com : www.dot-capital.com 

 

Bekijk Dot-Capital in beeld: https://youtu.be/VNVjx1dtDpI 

 

 

Perscontact  

 

Ulrike Pommée  

Ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be  

+32 2 222 02 57  

www.belfius.com 

 

 

 
Belfius Debt Capital Markets in een notendop 

 

 In 2018 bracht Belfius voor 5 miljard euro innovatieve financieringsmiddelen aan onder 

de vorm van kortetermijnuitgiften (gemiddeld uitstaand commercial paper) en nieuwe 

langetermijnuitgiften (Medium Term Notes en obligaties) 

 Belgische marktleider in financiering door middel van obligaties met een 

participatiegraad van 86% in de (semi)overheidssector en 52% in de bedrijfswereld 

 18,9 miljard euro langetermijnuitgiften namens meer dan 90 emittenten sinds 2013 

 

http://www.dot-capital.com/
http://www.dot-capital.com/
https://youtu.be/VNVjx1dtDpI
http://www.belfius.com/

