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Belfius Smart Cities – met EIB

Financieringslijn EIB bestemd voor o.m. energie-
efficiëntie - projecten overheden, social profit
instellingen + onderwijsinstellingen.

Programma 2014-2016 :  400 mio € kredieten (200 Mio
EIB + 200 mio € Belfius): uitgeput

> 200 projecten geanalyseerd – in analyse
62 projecten gefinancierd :  24 in Wallonie - 38 in Vlaanderen
Projecten mbt energie-efficiëntie toegelaten in programma : 

Energie - efficiëntie
Stadsontwikkelingsprojecten

Communicatie : pers, magazines, inhuldiging, vorming, sensibilisering
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Belfius Smart Cities – met EIB

Nieuw programma sinds 12/2016 : 400 mio € (200 Mio €
EIB - 200 mio € Belfius)

Uitbreiding domeinen : afval, water, e-gov
Uitbreiding naar Climate Action &  Circulaire economie
Uitbreiding doelgroep naar sociale sector en onderwijs

Voorbeelden
§ Installatie CNG-pomp bij afvalintercommunale IMOG : maakt deel uit van 

globale energie-efficiëntie-aanpak
§ OCMW Schelle: een bijna energie-neutraal gebouw met assistentieflats en 

waarbij de onthaalruimte ook gebruikt kan worden door scholen, vzw’s, … 
§ OCMW Landen: Nieuw woonzorgcentrum OLEYCK met veel aandacht voor 

energie, mobiliteit, circulaire economie (cradle-to-cradle)  in een totale zorg 
aanpak.

§ Hastière: energetische renovatie van dienst voor toerisme in oud klooster naar 
energie-efficiënt.
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Belfius Smart Cities – met EIB

Voordelen voor overheid, social profitinstelling, onderwijs :

- Financiering aan gunstvoorwaarden
- Communicatie – voorbeeldfunctie
- Sensibilisering interne diensten
- Imago
- Ondersteuning in aanpak en projecten
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Private Finance for Energy Efficiëncy – (PF4EE)
– met EIB

Financierings- en waarborglijn EIB voor energie-efficiëntie 
projecten van bedrijven.

Portefeuille EE projecten ad 75 Mio € op te bouwen in 30 maand vanaf 
december 2016.
Doelgroep : 

bedrijven ( > 10 Mio € omzet/balanstotaal)
ESCO’s : ook die investeren bij publieke kliënteel, scholen, social profit

Doel investeringen : bestaande gebouwen ( ook renewable energy) ; district 
heating ;  WKK ; productiefaciliteiten, public lighting, ….
Aard krediet : investeringskrediet / leasing
Bedrag : max. 5 Mio €/project 
Duurtijd : 3Y – 20 Y
Waarborg portefeuille door EIB : 80 % van vermoedelijke verliezen bij 
default
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Private Finance for Energy Efficiëncy – (PF4EE)
– met EIB

Voordelen :

Aantrekkelijke financiering
Lange termijnfinanciering mogelijk.
Waarborg maakt doorbraak voor ESCO markt makkelijker

Meer info :
PF4EE : Joost Declerck : 02/222 82 12 – 0475546618 – joost.declerck@belfius.be
Smart Cities : Francis Hayen : 02 222  53 29 - 0478 98 91 56 –
francis.hayen@belfius.be

DANK U


