Brussel, 7 mei 2013

Belfius steunt VUB Eco Team in zoektocht naar eco-wagen
Mede zorg dragen voor het leefmilieu, en dit via het zoeken naar energie-efficiënte oplossingen voor o.m.
mobiliteit, inspireerde Belfius tot haar steun aan

het VUB ECO-team. Dit team, bestaande uit

ingenieursstudenten, neemt van 16 tot 18 mei deel aan de Shell-Eco-Marathon in Rotterdam.

De

bedoeling van de marathon is het zo ver mogelijk rijden met één enkele liter benzine. Zowel het belang
van energie-efficiëntie, als teamspirit, innovatie en het jeugdig enthousiasme van de ploeg lagen aan de
basis van deze financiële steun.
De visie van Belfius Bank & Verzekeringen op duurzame ontwikkeling vloeit voort uit zijn drievoudig
engagement: zich profileren als een relatiebank met een stevige lokale verankering, als bank transparant
communiceren en een reële toegevoegde waarde creëren voor haar klanten, voor de samenleving en voor
alle stakeholders.
Om de drie P’s (People, Planet, Profit) maximaal te integreren in haar activiteiten, wil Belfius een antwoord
bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen op sociaal, ecologisch en economisch gebied , en dit
zowel via het eigen gedrag als onderneming als via de producten en diensten die het de klanten voorstelt.
Energie-efficiëntie, een prioriteit voor Belfius Bank & Verzekeringen
Om de uitstoot van broeikasgassen te helpen verminderen, maakte Belfius van energie-efficiëntie het
centrale thema van zijn actie voor 2011-2012. Het blijft ook een van de prioriteiten voor 2013-2014, zowel
voor zichzelf als tegenover zijn klanten.
In dat kader bereikte Belfius begin 2013 zijn vooropgesteld doel : het met de helft terugdringen van het
energieverbruik in zijn hoofdzetels tussen 2007 en einde 2012. Belfius realiseerde dit door onder meer
voluntaristische en systematische energieaudits, een rationeler gebruik van zijn kantoorruimte en diverse
acties om het personeel te sensibiliseren.
Begin 2012 kreeg Belfius Bank & Verzekeringen van Leefmilieu Brussel-BIM het label ‘Ecodynamische
Onderneming’ voor zijn hoofdzetels aan de Pachecolaan (2 sterren) en de Galileelaan (het maximum van 3
sterren). De energieprestatie van het derde zetelgebouw, de Rogiertoren, werd onlangs bekrachtigd met
een EPB-certificaat dat gewag maakt van een energieverbruik van 148 kWh pe/m²/jaar, dat is bijna
tweemaal minder dan het gemiddelde in het in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2011 en 2012 opende
Belfius in Vlaanderen een eerste energiezuinige kantoor in Vlaanderen en een passief kantoor in Wallonië.
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Om zijn klanten te begeleiden in hun projecten rond groene energie en energie-efficiëntie, heeft Belfius de
voorbije jaren een heel gamma producten en diensten ontwikkeld voor particulieren, ondernemingen,
openbare besturen en non-profitinstellingen. Zo waren de ecokredieten in 2012 goed voor bijna 30% van
de totale auto- en woonkredieten (hypotheekleningen niet meegerekend) aan particulieren. Daarnaast werd
de lijn van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de medefinanciering van projecten rond hernieuwbare
energie en energie-efficiëntie volledig uitgeput. In totaal is er sinds 2009 dus 300 miljoen euro besteed aan
dergelijke projecten, waarvan de EIB 150 miljoen voor haar rekening nam.
Belfius Bank & Verzekeringen wil ook duurzame mobiliteit promoten, zowel via de producten voor zijn
klanten (o.a. Belfius Energy Line Green Fleet voor ondernemingen, overheids- en non-profitinstellingen) als
via zijn eigen beleid op het vlak van woon-werkverkeer . Zo komt bv 79 % van het personeel dat werkt in
de Brusselse hoofdzetel op een andere manier naar het werk dan alleen in de wagen: openbaar vervoer ,
fietsen en autodelen zijn hierbij de belangrijkste vervoersmodi. Het liet Belfius toe een minder gebruik van
30.000 ton CO2 te realiseren over een periode van 12 jaar. De projecten Villo en Cambio kunnen eveneens
rekenen op deelname van Belfius.
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