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Verbintenis

Innovatie ten dienste
van het milieu

In 2019 kregen de verbintenissen van Interparking voor
een duurzame economie er een nieuwe dimensie bij.
De onderneming onderscheidde zich met name door
de inbedrijfstelling van een in Europa uniek systeem
voor neutralisatie van fijnstof.
VERKLEINING VAN DE
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Om zijn energieverbruik te verminderen, veralgemeent Interparking de installatie van ledsystemen en gebruikt het energiezuinige ventilatiesystemen. De onderneming schakelt ook groene
energie en domotica in, zodat de parkings niet de
klok rond moeten worden verlicht. Sinds oktober
2018 is Interparking de eerste onderneming
in België om een groene lening af te sluiten,
waarvan de prijs daalt op basis van milieucriteria.
CO2-NEUTRALE CERTIFICATIE

Sinds begin 2016 financiert Interparking, via
Wanrou, projecten voor betere houtovens in Benin (www.wanrou.org). De residuele CO2-uitstoot
van onze ondernemingsactiviteiten wordt op die
manier gecompenseerd door een verlaagde koolstofuitstoot op het Afrikaanse continent. Deze
aanpak wordt erkend door de ‘CO2-neutrale’
certificatie. Sinds 2015 zijn alle activiteiten van
de groep CO2-neutraal gecertificeerd, dankzij
de compensatieprojecten in samenwerking met
het onafhankelijke certificatiebureau CO2Logic.

ONTDEK ONZE NGO WANROU OP VIDEO

GROENE MOBILITEIT

Interparking wil de overgang naar minder vervuilende voertuigen steunen, door in onze parkings laadpalen aan te bieden voor herlaadbare
elektrische en hybride auto’s.
In België benut Interparking het potentieel van
Big Data om elektrische mobiliteit aan te moedigen: op basis van de gegevens van openbare
laadpalen identificeerde de onderneming de
zones met de grootste vraag naar laadpalen.
Eind 2019 waren er 965 laadpalen geïnstalleerd
in onze parkings.
In Nederland beloont Interparking, dankzij de
technologie voor nummerplaatherkenning, de
bestuurders van minder vervuilende voertuigen,
door hen een korting op het basistarief voor parkeren toe te kennen (ECO Parking).
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EEN LONG IN DE STAD

In april 2019 rondde Interparking in België
een nieuwe kaap in de strijd voor een betere
luchtkwaliteit, met de inbedrijfstelling van een
systeem voor vermindering van stofdeeltjes in
parking Beffroi in Namen. Dit systeem neutraliseert 50 tot 70% van fijnstof, 40% van de fijne
stofdeeltjes en 20% van de uiterst fijne stofdeeltjes die in de parking in de lucht rondzweven.
In juli 2019 werd met de leverancier een raamovereenkomst ondertekend om andere parkings
van de groep uit te rusten, waar de lokale overheid interesse betoont. Sindsdien werd het systeem geïnstalleerd in Brussel, Gent, Antwerpen,
Cannes, Nice, Nîmes en Fontainebleau.
MECENAAT

Een performante onderneming moet zich ook
inzetten voor meer rechtvaardigheid en billijkheid
in de maatschappij. Bij Interparking komt dit
engagement tot uiting in tal van mecenaats- en
sponsoringinitiatieven op sociaal, ecologisch,
cultureel en sportief gebied.
In Duitsland is Contipark sinds 2012 partner van
de ngo ‘Sports Against Violence’, die elk jaar een
6-daagse loopwedstrijd organiseert om Berlijnse
jongeren te sensibiliseren voor het probleem van
geweld in de stad.
In Oostenrijk sponsort Contipark de tennisclub van Salzburg. De onderneming steunt
ook onderzoeksprogramma’s voor de behandeling van multiple sclerose. In Brussel steunt
Interparking het onderzoek aan het Universitaire Erasmusziekenhuis.
Voorts sponsoren wij verscheidene culturele initiatieven, zoals de Koningin Elisabethwedstrijd,
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De installatie van dit systeem voor vermindering van
fijnstof kadert in een bewuste aanpak van Interparking op
het gebied van milieuverantwoordelijkheid. Dankzij positieve
ionisatie kan de luchtkwaliteit in de parking aanzienlijk worden
verbeterd. Na behandeling is de lucht in de parking niet alleen
van betere kwaliteit dan diezelfde lucht vóór behandeling, maar
ook dan de buitenlucht.
de opera De Munt in Brussel, het Concertgebouw in Brugge, het Festival van Vlaanderen en
het Klarafestival.
VOORTGEZETTE OPLEIDING

De parkingschool speelt een toonaangevende
rol in de ontwikkeling van talenten bij Interparking: interne mobiliteitstrajecten zijn geen
zeldzaamheid. Dankzij de voortgezette opleiding
(6 199 lesuren in 2019) vonden werkzoekenden
een motiverende job en krijgen ze geleidelijk
nieuwe verantwoordelijkheden. Het opleidingsbeleid voor de personeelsleden maakt een
regelmatige vorming van hoogstaande teams
mogelijk. Dat kan gaan van gespecialiseerde
arbeiders tot controleurs en parkingchefs.
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LAADPALEN VOOR
ELEKTRISCHE AUTO’S

SINDS 2015 GELDT
KOOLSTOFNEUTRALITEIT
VOOR DE HELE GROEP
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