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MOBILITEIT 
- Toegankelijkheid van de gebouwen en optimalisering van de woon-werkverplaatsingen - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Brussel behoort tot de drukste steden ter wereld. Volgens de “Traffic Index” staat Brussel 16de in de ranglijst van Europese steden met de meeste 
verkeersopstoppingen1. Het nooit aflatende autoverkeer heeft een impact op de luchtkwaliteit en zelfs op de levenskwaliteit in de stad. Twee derde 
van die drukte is te wijten aan het gebruik van de wagen voor woon-werkverplaatsingen2. 

Bijna het hele vastgoedpark van Befimmo ligt in de stad. Dus hebben de betrokken partijen aangegeven dat ze van Befimmo ook oplossingen 
verwachten voor een vlottere en tegelijk milieuvriendelijke mobiliteit om en rond haar gebouwen. Binnen de limieten van de infrastructuren en het 
bestaande aanbod in het openbaar vervoer, wil Befimmo de maatschappelijke impact van het autogebruik voor het woon-werkverkeer van de 
gebruikers van het gebouw en van haar medewerkers verminderen. 
 
 
 
 

                                                 
1  De “Traffic Index” is gebaseerd op GPS-gegevens van gebruikers (https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/). 
2  36,2% in Brussel volgens een studie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit uit 2017 (https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer/rapport_vorige_editie). 

Befimmo zet haar beleid verder om het team te 
sensibiliseren, nieuwe oplossingen te testen en 
mobiliteitsoplossingen geleidelijk in te voeren in 
haar diensten die ze de gebruikers van gebouwen 
uit de portefeuille aanbiedt. 

DOELSTELLING 
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AANPAK 
 
Deze uitdagingen worden op verschillende niveaus in de organisatie beheerd:  

 Een Mobiliteitscel zet transversale acties op in het kader van het innovatieprogramma 
(alternatieven voor de bedrijfswagen, bewustmaking, enz.);  

 De beheerders van gebouwen zetten specifieke acties op voor de gebruikers van hun 
gebouwen (terbeschikkingstelling van diensten voor gedeelde voertuigen/fietsen/steps, 
bewustmakingsacties, enz.);  

 De Project- en Investeringsteams verwerken de mobiliteitscriteria in hun investeringskeuzes en 
renovatieplannen (nabijheid van het openbaar vervoer, alternatieve vervoerwijzen, enz.);  

 De afdeling HR bepaalt de mobiliteitsvoordelen voor de medewerkers (mobiliteitspacks, 
thuiswerk, cafetariaplan, terbeschikkingstelling van elektrische plooifietsen, enz.).  

 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 

Acties ten aanzien van de medewerkers  
 Flexibiliteit op gebied van mobiliteit: in 2019 heeft de afdeling HR mobiliteitspacks 

(“mobility@BEFIMMO”) opgesteld, die de leden van het team de kans biedt om te kiezen voor 
de mobiliteitsoplossing die het beste beantwoordt aan hun behoeften. Ze hebben bijgevolg de 
mogelijkheid om hun bedrijfswagen af te staan in ruil voor abonnementen voor het openbaar 
vervoer, een plooibare elektrische fiets en andere voordelen, zoals de toegang tot een 
heleboel alternatieve mobiliteitsoplossingen die verkregen kunnen worden via een 
cafetariaplan (“mychoice@BEFIMMO”).  

 Sinds 2014 heeft Befimmo een elektrische poolwagen en drie elektrische fietsen in haar 
voertuigenpark geïntegreerd voor verplaatsingen in de stad. Deze laatste worden meer en 
meer gebruikt door het team.  

 B-Switch: Befimmo kocht een park van 
superlichte elektrische plooifietsen aan. 
Tegen de verbintenis om een 
parkeerplaats te delen met een collega, 
konden de leden van het team die zich 
bij het programma aansloten, 
beschikken over een fiets.  

Dat loont op alle vlakken: tevreden medewerkers in beweging, een flinke vermindering van het 
wagengebruik en de bijbehorende vervuiling en een besparing op de parkinghuur. 

Sinds 2017 nemen 40 leden van het team deel aan dit project (29 leden in 2017 en 
11 bijkomende leden in 2018). Gezien het succes van het project stelt Befimmo nu alle huurders 
in het gebouw waar haar zetel gevestigd is, elektrische deelfietsen voor om tijdens de dag 
professionele trajecten af te leggen.  

 B-Move: Befimmo heeft de leden van haar team uitgedaagd om gedurende één maand te 
bewegen voor een goed doel. De Vennootschap heeft zich ertoe verbonden om elke kilometer 
die te voet, al lopend of met de fiets afgelegd werd, te sponsoren via het gebruik van een 
applicatie. Zo heeft het team 5.000 € voor een vereniging kunnen inzamelen. 

 

Acties ten aanzien van de huurders van de gebouwen  
 Installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen voor de gebruikers van gebouwen en hun 

bezoekers;  

 Installatie van douches en fietsinfrastructuren in alle gebouwen, overeenkomstig de BREEAM-
aanbevelingen; 

 Promotie van oplossingen van gedeelde mobiliteit bij de gebruikers van gebouwen; 
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 “On-Site Ahooga Bike Store & Services”: Een team 
van Ahooga is aanwezig in de gebouwen om 
huurders vertrouwd te maken met het gebruik van 
een (al dan niet elektrische), modulaire of 
plooifiets. De eerste gebouwen van Befimmo die 
van deze nieuwe “on-site” dienstverlening 
genieten zijn “Central Gate” in het Brussels 
stadscentrum, op enkele stappen van het Centraal 
Station, en het gebouw “Triomf” in Elsene, waar sinds juni 2018 ook een Silversquare-
coworkingcentrum gevestigd is. De bedoeling is om werknemers te laten kennismaken met 
een milieuvriendelijker vervoermiddel voor korte trajecten en het meteen ook gratis te testen. 
Als het experiment overtuigt, overweegt Befimmo om deze service uit te breiden naar andere 
gebouwen in de portefeuille; 

 Test van digitale oplossingen rond de verbetering van het dynamisch gebruik en beheer van 
parkings in de portefeuille; 

 Fietsevent 2019: In samenwerking met VOKA3 werd een 
informatiesessie rond fietsoplossingen voor bedrijven 
georganiseerd in het Ikaros Park te Zaventem. De deelnemende 
firma’s werden ingelicht over de praktijken om hun 
mobiliteitsbeleid – aangepast aan fietsen – verder te ontwikkelen. 
De marktspelers hebben verschillende mobiliteitsoplossingen 
gepresenteerd en lieten de deelnemers de kans om innovatieve 
oplossingen te testen.  

 

 

                                                 
3  Ondernemersnetwerk - https://www.voka.be/ 

BEOORDELING 
In 2019 heeft Befimmo een scorecard opgesteld om het aandeel van de portefeuille dat goed 
bediend wordt met het openbaar vervoer te evalueren. 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen4 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Mobiliteit invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:   
 

 

 

3.6:  Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen 
 De woon-werkafstanden verminderen 

 
11.2:  Terbeschikkingstelling van infrastructuren voor een duurzame mobiliteit 
 
11.6:  Vervuiling door de voertuigen met een thermische motor  

 
 
  

4  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 

 

KERNINDICATOREN  

 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR  

Aandeel van de portefeuille die reële 
mobiliteitsoplossingen aanbiedt  

Een gebouw wordt beschouwd als 
aanbieder van reële 
mobiliteitsoplossingen wanneer de 
frequentie, de diversiteit en de toegang 
tot de mobiliteitsoplossingen 
bevredigend is.  

41% 80% 
100% 

2025  
2030 

EPRA H&S Asset 
GRI 416-1 

Leden van het team die hun 
mobiliteit aangepast hebben 

Zijn/haar mobiliteit aanpassen houdt in 
dat:  
 Er gekozen wordt voor een op 

alternatieve brandstof rijdende wagen 
(elektrisch-CNG-hybride);  
 Er gekozen wordt voor een wagen van 

een lagere categorie of een kleinere 
wagen;  
 De bedrijfswagen wordt afgestaan.  

13% 40% 2030 EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs  
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
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mobiliteitsoplossingen aanbiedt  
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tot de mobiliteitsoplossingen 
bevredigend is.  

41% 80% 
100% 

2025  
2030 

EPRA H&S Asset 
GRI 416-1 

Leden van het team die hun 
mobiliteit aangepast hebben 
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 Er gekozen wordt voor een op 
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een lagere categorie of een kleinere 
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