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Brussel, 5 juni 2013 

 
Belfius bekroond met Business Mobility Awards 

 
Vandaag 5 juni 2013 vond  in Brussel het Mobiliteit scongres 2013 plaats rond het thema ‘mobiliteit 
in tijden van crisis’. Bij die gelegenheid werden d oor de diverse gewestministers die bevoegd zijn 
voor mobiliteit de Business Mobility Awards 2013 ui tgereikt. Voor de ondernemingen uit de 
privésector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest g ing deze prijs naar Belfius Bank voor de 
inspanningen die het nu al meer dan 12 jaar levert om zijn personeel ertoe aan te zetten zich op een 
“duurzame” manier naar het werk te begeven. Deze in spanningen zijn lonend gebleken aangezien 
79 % van de 4 141 werknemers die te Brussel in de z etel van Belfius Bank werken, niet in z’n eentje 
met de wagen naar het werk rijdt. 
 
Belfius Bank wenst de huidige en toekomstige uitdagingen op sociaal, ecologisch en economisch gebied 
aan te gaan, zowel via de producten en diensten die het zijn klanten aanbiedt als door zijn eigen gedrag als 
onderneming. Zo was het een van de eerste privébedrijven in België dat reeds in het begin van de jaren 
2000 een mobiliteitsplan voor het woon-werkverkeer van zijn medewerkers heeft uitgewerkt.  
 
Dankzij een hele resem maatregelen – gratis openbaar vervoer (eventueel met inbegrip van de 
parkeerplaats aan het station), een kilometervergoeding voor fietsers en voetgangers, speciale 
infrastructuur om fietsers en motorrijders op te vangen, het aanmoedigen van carpooling, de betalende 
parkeerplaats voor werknemers die solo met de auto naar het werk komen, telewerk, de vierdaagse 
werkweek enz – is het aantal medewerkers van Belfius Bank dat op eigen houtje met de wagen komt 
werken, gedaald van 55 % in 2000 naar amper 21 % in 2013. Concreet betekent dit dat er hierdoor elke 
dag ongeveer 1 500 auto’s minder over de Brusselse wegen rijden. 
 
Op die manier heeft het mobiliteitsplan van Belfius ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot in 12 jaar tijd maar 
liefst met 30 000 ton werd teruggedrongen. Dit resultaat was vooral mogelijk dankzij de nauwe 
samenwerking met de overheid en de operatoren van het openbaar vervoer, maar ook in ruime mate door 
de permanente inspanningen om het personeel van Belfius intern te informeren en te sensibiliseren en te 
betrekken bij diverse initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van een mobiliteit die meer rekening 
houdt met het leefmilieu en de volksgezondheid.  
 
Belfius wordt geregeld geciteerd als een van de betere leerlingen inzake woon-werkverkeer. Maar het 
moedigt zijn medewerkers die zich beroepshalve moeten verplaatsen ook aan tot duurzame mobiliteit  
(gebruik van de gedeelde Villo-fietsen, vervanging van een gedeelte van zijn dienstwagenpark door  
Cambio-abonnementen enz.). Bovendien verwelkomde Belfius van 2009 tot 2012 binnen zijn muren de 
opleiding Corporate Mobility Management van het Centre Interuniversitaire d’Etude de la Mobilité (CIEM), 
dat reeds een honderdtal mobiliteitscoördinatoren van andere ondernemingen klaarstoomde.  
 
 
Voor meer informatie over het Mobiliteitscongres 20 13 en de Business Mobility Awards:  
www.hetmobiliteitscongres.be 
 
Voor meer informatie over het mobiliteitsbeleid bij  Belfius: 
www.belfius.be/duurzameontwikkeling2011 
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