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PROFIEL
In 60 jaar is Interparking uitgegroeid tot een 
van de Europese leiders in de sector van de 
stedelijke mobiliteit. Naast het aanbod van 
comfortabele en beveiligde parkings ontwikkelen 
we een gamma van innovatieve producten en 
diensten, die beantwoorden aan de behoeften 
van de grote Europese steden. Onze teams 
dragen elke dag bij tot een vlottere verplaatsing 
in de stadscentra en de omliggende wijken. De 
nadruk ligt op drie strategische prioriteiten: 

  de voortdurende verbetering van de kwaliteit 
van onze dienstverlening;  

  een innovatief aanbod van 
mobiliteitsoplossingen om de uitdagingen van 
de steden aan te gaan;  

  een verantwoord beleid dat het milieu 
beschermt. 

Interparking steunt op een strategische 
aanwezigheid in negen Europese landen: 
Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Polen en Roemenië. Zo stellen 
we onze klanten 949 sites ter beschikking, goed 
voor een totaal van 415.014 parkeerplaatsen, 
verspreid over het hele Europese continent. 
Als we alle geparkeerde voertuigen op een rij 
zouden zetten, zou dit een fille vormen van meer 
dan 2.000 kilometer. Dit vertaalt zich in minder 
wagens geparkeerd op de openbare weg.  

Tot op vandaag heeft Interparking, lid van 
de European Parking Association en vele 
parkingfederaties, 198 European Standard 
Parking Awards gewonnen. Deze certificaten 
prijzen de ernst van het werk van onze teams 
en tonen onze klanten dat ze de juiste keuze 
hebben gemaakt. 

Vlottere verplaatsingen
30% van de chauffeurs die door het 
stadscentrum rijden, zijn op zoek naar een 
parkeerplaats. Interparking biedt comfortabele, 
toegankelijke parkeerplaatsen in de buurt van 
strategische knooppunten. De meeste van 
onze parkings zijn verbonden met andere 
vervoermiddelen: bus, tram, metro, trein, 
fietsverhuurstations enz. Deze positionering 
draagt bij tot een aanzienlijk vlotter verkeer in de 
steden. 

Om het verkeer in en rond de steden te 
vergemakkelijken, ontwikkelt Interparking een 
volledig gamma van diensten voor de gebruikers: 
digitalisering van de betaal-, reserverings- en 
abonnementsdiensten, innovatieve oplossingen 
voor fietsers, een aangepast aanbod voor 
elektrische en gedeelde voertuigen enz. 

Het mobiliteitsdebat
Interparking onderhoudt een partnerschaps- 
en dialoogrelatie met alle mobiliteitsactoren. 
We raadplegen regelmatig gebruikers, 
buurtbewoners, overheden en institutionele 
klanten en integreren ze in onze denkoefeningen 
om de mobiliteit van morgen te schetsen.

KERNCIJFERS

INTERPARKING NAM HET EERSTE 
NEUTRALISATIESYSTEEM VOOR FIJN- 
EN ULTRAFIJNSTOF IN GEBRUIK IN 
DE PARKING VAN HET BELFORT 
IN NAMEN. DEZE ECHTE LONG IN 
DE STAD IS EEN PRIMEUR IN 
BELGIË. DIT SYSTEEM WERD 
VERVOLGENS INGEZET IN 
ANTWERPEN, BRUSSEL, 
CANNES, NICE, NÎMES EN 
FOUNTAINEBLEAU.
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Het gebruik van de 
wagen en respect 
voor het milieu zijn 

perfect verzoenbaar. Het 
beste bewijs hiervan is dat 
nieuwe, innovatieve projecten 
als paddenstoelen uit de 
grond schieten: autodelen, 
geconnecteerde en autonome 
auto’s, hybrides en elektrische 
auto’s vereisen een aangepast 
dienstenaanbod.  

Bij Interparking geloven we 
sterk in multimodaliteit als 
onmisbare pijler voor een 
groenere en efficiëntere 
mobiliteit. De steden en hun 
gebruikers staan voor een 
meervoudige uitdaging: de 
luchtkwaliteit verbeteren, het 
verkeer vlotter laten verlopen 

en snelle, performante 
en onderling verbonden 
vervoerswijzen ontwikkelen.

Dat is precies de visie die wij 
verdedigen. De meeste van 
onze parkings zijn verbonden 
met andere vervoerswijzen: 
bus, tram, metro, trein, 
fietsverhuurstations, 
luchthavens enz. We hebben 
een unieke kaart ontwikkeld: 
de Pcard+. Met één kaart, die 
bovendien gratis is, hebben 
onze klanten toegang tot onze 
parkings, maar ook tot de 
openbare vervoersnetwerken 
en de vele bijbehorende 
diensten. Elke klant kan op 
die manier verschillende 
vervoersmodi combineren 
om zijn verplaatsingen te 

optimaliseren. Dat is onze visie 
op groene mobiliteit.

Tegelijk leveren we heel 
wat inspanningen om 
de impact van onze 
activiteiten op het milieu te 
verminderen: CO

2-neutraliteit, 
neutralisatiesystemen 
voor fijnstof, installatie van 
laadpalen, energiezuinige 
verlichting enz. Al deze 
initiatieven zullen de komende 
maanden en jaren alleen 
maar toenemen. Dat is onze 
verantwoordelijkheid.

DE STEDEN EN HUN 
GEBRUIKERS STAAN VOOR 

TAL VAN UITDAGINGEN: 
DE LUCHTKWALITEIT 

VERBETEREN, HET VERKEER 
VLOTTER LATEN VERLOPEN 
EN SNELLE, PERFORMANTE 
EN ONDERLING VERBONDEN 

VERVOERSWIJZEN 
ONTWIKKELEN.

Roland Cracco, CEO

MULTIMODALITEIT:  
DE SLEUTEL TOT EEN GROENE 
EN EFFICIËNTE MOBILITEIT

“WE DOEN VEEL 
INSPANNINGEN OM 
DE IMPACT VAN ONZE 
ACTIVITEITEN OP HET 
MILIEU TE VERMINDEREN.” 

WOORD VAN DE CEO
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AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN, 
CONCRETE MIDDELEN

De strategie van 
Interparking inzake 
maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, 
milieu en bestuur (MVO) past 
in het kader van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties. Deze 
agenda, die in 2015 werd 
opgemaakt, legt doelstellingen 
vast die tegen 2030 moeten 
worden bereikt aan de hand 
van 17 ambitieuze, maar 
realistische doelstellingen.  

Er zijn tal van hefbomen om de 
milieuprestaties te verbeteren: 
ledverlichting, domotica, 
contracten voor de levering 
van hernieuwbare energie, 
groenere mobiliteit voor de 
werknemers enz. 

Interparking heeft samen met 
zijn referentieaandeelhouder 
Ageas grondig nagedacht 
over de doelstellingen van de 
VN om bij te dragen aan een 
duurzamere wereld. Deze 
strategische oefening heeft 
vier doelstellingen opgeleverd, 
waarvoor Interparking 
aanzienlijke inspanningen wil 
leveren.

Doelstelling nr. 9:  
een veerkrachtige 
infrastructuur bouwen, 
een duurzame 
industrialisering 
bevorderen die iedereen 
ten goede komt en 
innovatie stimuleren
Interparking heeft de parking 
Belfort in Namen uitgerust 
met de eerste ‘long in de 
stad’ (zie p. 14) en voert dit 
initiatief geleidelijk uit in andere 
parkings van de Groep. Voor 
de stroomvoorziening van 
onze installaties doen we een 
beroep op leveranciers van 
hernieuwbare energie. Waar 
de configuratie het toelaat, 
rust Interparking zijn parkings 
ook uit met fotovoltaïsche 
zonnepanelen. 

Doelstelling nr. 10:  
de ongelijkheid in 
en tussen landen 
terugdringen
Interparking heeft een 
parkeerschool opgericht 
die onze teams opleidt en 
begeleidt en opleidingsattesten 
aanbiedt, gaande van 
geschoolde arbeider tot 
chefpark.

Deze school speelt 
een sleutelrol in de 
talentontwikkeling bij 
Interparking. Interne 
mobiliteitstrajecten zijn bij 
Interparking dan ook niet 
zeldzaam. Dankzij bijscholing 
kunnen laag- of ongeschoolde 
werkzoekers een motiverende 
job krijgen en geleidelijk 
nieuwe verantwoordelijkheden 
opnemen. 

Doelstelling nr. 11:  
steden en instellingen 
voor iedereen inclusief, 
veilig, veerkrachtig en 
duurzaam maken 
De laatste jaren hebben we ons 
aanbod van parkeerplaatsen 
voor autodelen uitgebreid. 
Bovendien hebben we de 
mijlpaal van 700 laadstations 
voor elektrische voertuigen in 
onze parkings overschreden. 
In België bieden deze in 
combinatie met Pcard+ 
bovendien een van de 
aantrekkelijkste tarieven van 
het land. Deelvoertuigen 
en elektrische wagens 
dragen bij tot de ontlasting 
en de verbetering van de 
luchtkwaliteit in steden. 

Doelstelling nr. 13:  
strijd tegen de 
opwarming van de aarde
Interparking heeft zijn 
gemiddelde energieverbruik 
per parkeerplaats met 18 % 
verlaagd ten opzichte van 
2014. Onze activiteiten zijn 
bovendien CO2-neutraal 
gecertificeerd in de 9 landen 
waar we aanwezig zijn. 
We vervangen ook onze 
verlichtingssystemen en 
liften met energiezuinige 
alternatieven en nemen deel 
aan een project om ontbossing 
tegen te gaan. 

STRATEGIE

-70 %
TOT 70 % MINDER VERVUILDE DEELTJES, 
40 % MINDER FIJNSTOF EN 20 % MINDER 
ULTRAFIJNSTOF
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vragen een aangepast aanbod
De nieuwe mobiliteitsvormen

De laatste jaren zijn er heel wat innovaties op het gebied van de 
automobiliteit. Ze zijn bedoeld om bij te dragen tot schonere lucht 
voor iedereen. Hybride en elektrische auto’s verminderen de uitstoot 

van CO2 en fijnstof in de atmosfeer aanzienlijk. Interessant is ook dat 
autodelen de steden ontlast, ruimte vrijmaakt op de weg en zo het verkeer 
vermindert.        

Deze nieuwe mobiliteitsvormen vragen een aangepast aanbod. Dat is 
precies wat Interparking aanbiedt. Om de overgang naar minder vervuilende 
voertuigen te ondersteunen, breiden we in onze parkings het aantal 
laadpalen voor elektrische en hybride wagens uit. In Nederland, bijvoorbeeld, 
genieten bestuurders van schone voertuigen van een voordelig parkeertarief 
dankzij een systeem van nummerplaatherkenning. In België hebben we 
ons gebaseerd op bigdatatechnologie om de zones te identificeren waar 
de vraag het hoogst was. We hebben er veel laadpalen geïnstalleerd 
(250 op 31 december 2019), op voorbehouden, gemakkelijk herkenbare 
parkeereilanden. Bestuurders kunnen bovendien hun Pcard+ gebruiken 
om de batterijen van hun voertuig op te laden en genieten van een van de 
laagste tarieven op de markt.

In samenwerking met een aantal belangrijke spelers uit de autodeelsector 
reserveren we in onze parkings ook speciaal plaatsen voor deelauto’s. 

Interparking verdedigt ook de ontwikkeling van multimodaliteit. We verbinden 
onze parkings met andere verplaatsingswijzen, zoals trein-, bus- of 
metrostations, maar ook fietsverhuurpunten. 

965
PLAATSEN VOORSTEMD VOOR  
HET ELEKTRISCH LADEN

IN SAMENWERKING MET EEN AANTAL 
BELANGRIJKE SPELERS UIT DE 

AUTODEELSECTOR RESERVEREN WE 
IN ONZE PARKINGS OOK SPECIAAL 

PLAATSEN VOOR DEELAUTO’S. 

HET NIEUWE CONCEPT 
VAN MOBILITEIT

Dat is precies wat Interparking aanbiedt.

GROENE MOBILITEIT
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VERMINDERING  
EN COMPENSATIE  
VAN DE EMISSIES

CO2

in alle 9 landen waar de groep actief is. 

De activiteiten van Interparking 

zijn CO2-neutraal gecertificeerd 

Sinds 2015 zijn alle 
activiteiten van 
Interparking CO2-

neutraal gecertificeerd in de 9 
landen waar de groep actief 
is. De certificering kon worden 
verkregen door twee hefbomen 
te activeren: enerzijds levert 
Interparking voortdurend 
heel wat inspanningen om 
de CO2-uitstoot van zijn 
activiteiten aanzienlijk te 
verminderen; anderzijds heeft 
de Groep zich verbonden in 
een CO2-compensatieproject 
in samenwerking met 
het onafhankelijke 
certificeringsbureau CO2Logic. 

Om het energieverbruik te 
verminderen, veralgemeent 
Interparking de installatie 
van ledverlichtingssystemen, 
installeert de onderneming 
energiezuinige 
ventilatiemechanismen en 
vervangt ze haar wagenpark 
geleidelijk door weinig 
vervuilende voertuigen. De 
onderneming gebruikt ook 
groene energie en domotica om 
het licht te regelen, waardoor 
parkeerplaatsen niet verlicht 
worden wanneer er geen 
beweging gedetecteerd wordt. 

In vergelijking met de 
klassieke verlichting verbruiken 
ledlampen bijvoorbeeld 6 tot 10 
keer minder energie!

Ondanks de vele inspanningen 
om de milieu-impact van 
de activiteiten te beperken, 
zijn er nog steeds emissies. 
Interparking neemt actief 

deel aan een project om 
de resterende emissies te 
compenseren, zodat ze de 
CO2-neutraliteit kan bereiken. 

DE ONDERNEMING MAAKT OOK 
GEBRUIK VAN GROENE ENERGIE EN 
DOMOTICA OM TE VERMIJDEN DAT 
DE PARKINGS NIET 24 UUR PER 
DAG VERLICHT ZIJN. 

NEUTRALITEIT
100 %

CO2-NEUTRALITEIT IN 9 LANDEN
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Interparking neemt actief 
deel aan een omvangrijk 
project ter ondersteuning 

van initiatieven voor 
milieudoeleinden om zijn 
resterende koolstofemissies 
te compenseren. Vanuit 
Spanje werken we 
bijvoorbeeld samen met de 
ngo HOMAC, die projecten in 
ontwikkelingslanden financiert.

6.412
TON CO2 GECOMPENSEERD

36.000
BOMEN GERED PER JAAR

WIJ NEMEN DEEL AAN PROJECTEN 
TER BESTRIJDING VAN ONTBOSSING 

IN AFRIKA. ZO STEUNEN WE 
ACTIEF HET WANROU-PROJECT IN 

BENIN, DAT VERBETERDE HAARDEN 
ONTWIKKELT. 

MILIEU-IMPACT

We nemen ook deel aan 
projecten ter bestrijding van 
ontbossing in Afrika. Zo 
steunen we actief het Wanrou-
project in Benin, dat verbeterde 
haarden ontwikkelt. Waarover 
gaat het? In het noorden van 
Benin, vlak bij het Nationaal 
Park Pendjari, draagt de 
alarmerende hoeveelheid 
ingezamelde biomassa om 
voedsel te koken in belangrijke 
mate bij tot ontbossing en 
woestijnvorming. Wanrou 
helpt de lokale bevolking 
om efficiënter te koken 
door gebruik te maken van 
verbeterde haarden. Deze 
verminderen niet alleen de 
kans op brandwonden en 
het inademen van giftige 
rook, maar remmen ook de 
ontbossing aanzienlijk af. 

Het Wanrou-project levert 
een besparing op van 3 ton 
CO2-uitstoot per ondersteund 
gezin. Die besparen 50 % 
op de energiekosten voor de 
bereiding van de maaltijden. 
Zo daalde het houtverbruik per 
huishouden met 2 ton per jaar. 
Het project maakt het mogelijk 
om 36.000 bomen per jaar te 
redden. PROJECT VOOR DE 

VERBETERING VAN 
HAARDEN IN BENIN

Door het Wanrou-project te 
ondersteunen, compenseert 
Interparking zijn resterende 
CO2-uitstoot volledig. 

Het Wanrou-project bespaart 

per gesteund gezin.

3 ton uitgestoten CO2 
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In samenwerking met het 
onafhankelijke studiebureau 
CO2Logic en de ngo 

Eco-Benin zet Interparking 
zich in voor een grootschalig 
herbebossingsproject in de 
regio Bouche du Roy, ten 
zuiden van Benin. Deze zone, 
gelegen aan de monding van 
de Mono-rivier, verloor de 
laatste jaren 30 % van haar 
mangroven. Mangroven spelen 
echter een essentiële rol in 
het ecologische, sociale en 
economische evenwicht van de 
regio: ze absorberen niet alleen 
grote hoeveelheden CO2, maar 
vormen ook een bolwerk tegen 
de stijging van het waterpeil. 
Hun verdwijning heeft ook 
een negatieve invloed op de 
beschikbare visdichtheid in de 
rivier. De visserij is echter een 

€1 =2GESCHONKEN 
AANGEPLANTE MANGROVEN

BEKIJK DE 
PROJECTVIDEO.

MILIEU-IMPACT

belangrijke bron van inkomsten 
voor de lokale bevolking.

Om het evenwicht in de 
regio te herstellen, neemt 
Interparking actief deel aan 
een herbebossingsproject: 
we nodigen onze klanten uit 
om een gift te doen om hun 
CO2-uitstoot te compenseren. 
Voor elke euro worden twee 
mangroven geplant in de 
streek rond de Bouche du 
Roy. Bovendien belooft 
Interparking om het bedrag 
van de ingezamelde giften 
te verdubbelen. Doelstelling: 
de aanplanting van 200.000 
mangroven financieren, goed 
voor een totale oppervlakte 
van 80 hectare. De actie 
maakt het ook mogelijk om 
klanten bewust te maken 
van de milieu-impact van 

de kilometers die ze elk jaar 
afleggen met hun voertuig: Elke 
ingezamelde euro compenseert 
immers de emissies, veroorzaakt 
door 1.000 afgelegde kilometer. 

Op de website  
www.interparking-co2neutral.com 
worden de klanten uitgenodigd 
hun giften in te voeren waarmee 
ze hun emissies compenseren. 
Via een simulatietool krijgen ze 
meteen een beeld van de milieu-
impact van hun bijdrage.   

HERBEBOSSING: EEN 
BELANGRIJKE UITDAGING  
VOOR DE LOKALE BEVOLKING  
IN BENIN

De streek rond de Bouche du Roy 

30 % van haar mangroven verloren 
heeft de laatste jaren  
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EERSTE  
GROENE KREDIET

De rentevoet van een groen krediet wordt berekend 

op basis van precieze milieu-indicatoren. 

In oktober 2018 sloot 
Interparking een krediet 
af, waarvan de kostprijs 

afhangt van criteria die verband 
houden met de milieuprestatie 
van de onderneming. Dit 
is een primeur in België. 
Concreet heeft de bank BNP 
Paribas Fortis aan Interparking 
een krediet van 80 miljoen 
euro toegekend om haar 
ontwikkeling te financieren. De 
rentevoet wordt berekend op 
basis van twee precieze milieu-

indicatoren: de verkleining 
van de koolstofvoetafdruk 
per voltijds equivalent (VTE) 
en de vermindering van 
het energieverbruik van de 
parkings. Interparking kan 
dus aanspraak maken op 
een korting van 10 % op 
de kosten van het krediet 
als de koolstofvoetafdruk 
per voltijds equivalent en 
het elektriciteitsverbruik per 
parkeerplaats respectievelijk 
30 % en 20 % verminderen. 

Er zijn tal van hefbomen om de 
milieuprestaties te verbeteren: 
ledverlichting, domotica, 
contracten voor de levering 
van hernieuwbare energie, 
groenere mobiliteit voor de 
werknemers enz. 

STREEFDOEL OM HET ENERGIEVERBRUIK 
TE VERMINDEREN TEGEN 2020

30 %

DUURZAME ECONOMIE

STREEFDOEL OM DE 
KOOLSTOFVOETAFDRUK PER VTE TE 
VERMINDEREN TEGEN 2020

20 %

ER ZIJN TAL VAN HEFBOMEN OM DE 
MILIEUPRESTATIES TE VERBETEREN: 

LEDVERLICHTING, DOMOTICA, 
CONTRACTEN VOOR DE LEVERING 
VAN HERNIEUWBARE ENERGIE, 

GROENERE MOBILITEIT VOOR DE 
WERKNEMERS ENZ. 

CO2Logic, een onafhankelijk 
certificeringsbureau, is 
belast met de certificering 
van de behaalde resultaten 
en hun conformiteit met de 
vastgelegde doelstellingen. 
Dit bedrijf, dat gespecialiseerd 
is in de berekening, 
de vermindering en de 
compensatie van de CO2-
uitstoot, reikt labels uit aan de 
CO2-neutrale ondernemingen. 
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 in de parking wordt beter dan buiten. 

De luchtkwaliteit is een uiterst belangrijke uitdaging.  
Interparking neemt het zuiveren van de lucht in zijn parkings 
zeer ernstig.       

In april 2019 werd een eerste opmerkelijk initiatief gelanceerd met de 
ingebruikname van een systeem om het aantal deeltjes te verminderen 
in de parking Belfort in Namen. Dit toestel, ontwikkeld in samenwerking 
met de Technische Universiteit Delft in Nederland, houdt de fijne 
deeltjes die in de lucht aanwezig zijn vast via positieve ionisatie. Het 
resultaat? De omgevingslucht in de parking wordt ontdaan van 50 tot 
70 % van de vervuilde deeltjes, 40 % van het fijnstof en 20 % van het 
ultrafijnstof.

Volgens het bedrijf voor de meting van luchtkwaliteit Airscan.org ligt 
de deeltjesconcentratie in de parking Belfort lager dan de gemiddelde 
concentratie die buiten wordt vastgesteld. Het is met andere woorden 
mogelijk om binnen in een parking lucht van betere kwaliteit in te 
ademen dan buiten. 

Het was het eerste toestel van dit type voor de groep Interparking en 
het eerste toestel dat in België werd geïnstalleerd. Sindsdien wordt het 
systeem ingezet in Brussel, Gent, Antwepren, Cannes, Nice, Nîmes en 
Fontainebleau. 70 %

HET SYSTEEM NEUTRALISEERT TOT 
70 % VAN DE DEELTJES IN DE LUCHT.

DOOR MIDDEL VAN POSITIEVE 
IONISATIE VANGT DIT TOESTEL 
FIJNE DEELTJES OP IN DE LUCHT.

EEN LONG IN  
DE STAD   

Betere binnenluchtkwaliteit LUCHTKWALITEIT
De lucht
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MILIEUVERANT-
WOORDELIJK RIJDEN  
WORDT BELOOND

Interparking stimuleert 
ecologisch verantwoorde 
vervoersmethoden. Dit 

engagement wordt concreet 
wanneer bestuurders worden 
beloond voor het gebruik van 
schone voertuigen. Dat is 
precies wat ons Eco Parking-
aanbod in Nederland promoot. 
Deze formule, die momenteel 
wordt toegepast in Rotterdam 
(Lijnbaan en Markthal) en Den 
Haag (Museumkwartier), biedt 
bestuurders van elektrische 
of thermische voertuigen van 
milieuklasse A een aanzienlijke 
korting op het basistarief. 
Door schone voertuigen aan 
te trekken in onze parkings, 
werken we onrechtstreeks aan 
de luchtkwaliteit in stadscentra. 

We kunnen dit aanbieden 
dankzij een intelligent systeem 

van nummerplaatherkenning. 
Elke nummerplaat wordt bij 
de ingang van de parking 
gescand. Het toestel 
communiceert rechtstreeks 
met de Nederlandse 
verkeersadministratie om de 
emissieklasse van de wagen 
te identificeren. Indien het 
voertuig hier recht op heeft, 
ontvangt hij onmiddellijk een 

speciaal ‘Eco Parking’-ticket 
en krijgt hij korting op het 
basistarief. Interparking is de 
eerste parkingoperator van 
Europa die een voordeeltarief 
biedt aan bestuurders van 
weinig vervuilende voertuigen. 

Het is de bedoeling om dit 
aanbod uit te breiden naar 
andere parkings in landen 

waar de wetgeving op de 
nummerplaatherkenning dit 
toelaat. 

€ -0,20
EIGEN VOERTUIGEN KRIJGEN EEN KORTING VAN 0,20 
EURO OP HET BASISUURTARIEF.

Interparking is 

die bestuurders van weinig vervuilende voertuigen een voordeeltarief biedt.

de eerste parkingoperator in Europa 

ECO PARKING

WE KUNNEN DIT AANBIEDEN 
DANKZIJ EEN INTELLIGENT SYSTEEM 
VAN NUMMERPLAATHERKENNING. 
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Een rechtvaardigere samenleving betekent ook  

intensieve solidariteit.

BIJ INTERPARKING KOMT ONS 
ENGAGEMENT CONCREET TOT UITING 
IN DE SPONSORING VAN TALRIJKE 
INITIATIEVEN OP SOCIAAL, ECOLOGISCH, 
CULTUREEL EN SPORTIEF GEBIED.

SPONSORING

ONDERSTEUNING VAN  
BURGERINITIATIEVEN

Een goed presterende 
onderneming legt niet 
alleen verantwoording 

af aan haar aandeelhouders, 
medewerkers en klanten. Ze 
moet ook een verantwoorde 
houding aannemen tegenover 
de maatschappij in haar 
geheel. Bij Interparking komt 
ons engagement concreet tot 
uiting in de sponsoring van 
talrijke initiatieven op sociaal, 
ecologisch, cultureel en 
sportief gebied. 

Hier vindt u enkele partners en 
programma’s die we steunen.

Cultuur Gezondheid/sociaal Sport
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Om een optimaal 
kwaliteitsniveau te 
behouden, spaart 

Interparking geen middelen 
en biedt de onderneming haar 
medewerkers geavanceerde 
opleidingen aan. Zo kunnen ze 
niet alleen hun competenties 
ontwikkelen, maar ook 
nog beter inspelen op de 
veranderende eisen van de 
steden van morgen. 

6.199
LESUREN PER JAAR

DANKZIJ DE PERMANENTE VORMING 
KONDEN WERKZOEKENDEN EEN 

MOTIVERENDE JOB VINDEN 
EN GELEIDELIJK NIEUWE 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
OPNEMEN.

DE PARKEERSCHOOL

In Brussel was het door 
de verhuizing van de 
maatschappelijke zetel naar 
de nieuwe lokalen in de 
Brederodestraat mogelijk om 
de administratieve diensten, 
de technische lokalen en de 
school van Interparking onder 
één dak te brengen, wat een 
nieuwe dynamiek creëert 
voor alle personeelsleden. 
De parkeerschool speelt 
een cruciale rol in de 
talentontwikkeling bij 
Interparking. Interne 
mobiliteitstrajecten zijn er dan 
ook niet zeldzaam. Dankzij 
de permanente vorming 
konden werkzoekenden 
een motiverende job vinden 
en geleidelijk nieuwe 
verantwoordelijkheden 
opnemen. Het opleidingsbeleid 
voor medewerkers maakt het 

mogelijk om teams van hoge 
kwaliteit op te leiden, variërend 
van geschoolde werknemers, 
controleurs of chefs park. Dit 
wordt bekroond met twee 
diploma uitreikingen per jaar. 

Daarnaast zorgde de 
digitale transformatie van 
de onderneming ook voor 
uitdagingen op het gebied 
van opleidingen. Op 25 
mei 2018 trad de Europese 
AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming) in 
werking. Deze biedt een 
kader voor de verwerking 
van persoonsgegevens op 
het grondgebied van de 
Europese Unie. De nieuwe 
verordening is van toepassing 
op alle persoonsgegevens en 
gevoelige gegevens. 

OPLEIDING:  
CONTINUE 
VERBETERING

We hebben het over 
persoonsgegevens zodra een 
persoon identificeerbaar of 
geïdentificeerd is, bijvoorbeeld 
via het nummer van zijn Pcard+ 
of via het detailoverzicht van 
zijn aankomsten en vertrekken 
in of uit onze parkings. Het 
verzamelen, gebruiken, 
registreren, raadplegen of 
bewaren van al deze gegevens 
wordt voortaan uiterst strikt 
omkaderd. 

Interparking heeft uiteraard al 
zijn processen met betrekking 
tot de verwerking van de 
gegevens van de klanten, maar 
ook van de personeelsleden 
of elke andere betrokken 
persoon (onderaannemers, 
leveranciers enz.) aangepast 
volgens de nieuwe 

De parkeerschool speelt een belangrijke rol in 

bij Interparking.

de ontwikkeling van talenten

reglementering. Er werden ook 
informatiesessies georganiseerd 
om de personeelsleden van 
het hoofdkantoor en de 
klantendienst bewust te maken 
van deze nieuwe uitdagingen. 
Daarnaast werd er intern een 
document verspreid met enkele 
tips en best practices inzake het 
respect voor privacy.
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GROENE MOBILITEIT IS 
MOGELIJK

VOORUITZICHTEN

De technologie levert 

op de klimaatuitdagingen.

vandaag al veel antwoorden

De komende jaren 
beloven boeiend te 
worden op het vlak 

van mobiliteit. Regelmatig 
duiken er innovaties op die de 
ontwikkeling en het succes 
van steeds milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen in de hand 
werken. 

Bij Interparking dragen 
we hiertoe bij door onze 
niet-aflatende inzet op 
multimodaliteit: wij gaan voor 
parkings die verbonden zijn 
met andere vervoermiddelen, 
zoals bussen, trams, 
metro’s, fietsen, treinen of 

luchthavens. We zullen ook 
onze inspanningen voor een 
betere luchtkwaliteit opvoeren 
door de installatie van 
neutralisatiesystemen. 

Technologie biedt al 
talrijke antwoorden op 
de klimaatuitdagingen. 
Zo stimuleert 
nummerplaatherkenning 
bijvoorbeeld het gebruik 
van schone voertuigen 
in Nederland. Deze 
technologie wordt momenteel 
geïmplementeerd in België en 
maakt onze parkings vlotter 
toegankelijk: de automatisering 

AUTONOME WAGENS ZULLEN 
EEN UITDAGING ZIJN, MAAR 
WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD 
DAT WE DEZE UITDAGING 
ZULLEN OVERWINNEN. 

beperkt de wachttijden en 
de onnodige uitstoot van 
uitlaatgassen tot een strikt 
minimum. 

Op basis van big data 
kunnen we ook de vraag naar 
laadpalen voor elektrische 
voertuigen nauwkeurig 
bestuderen. Zo kunnen we 
zo goed mogelijk inspelen 
op de verwachtingen van de 
automobilisten. 

Tot slot staan we klaar voor de 
komst van de nieuwe generatie 
voertuigen, zoals autonome 
wagens. Die zullen een nieuwe 
uitdaging vormen, maar we 
zijn ervan overtuigd dat we die 
met succes zullen overwinnen 
en zo zullen blijven bijdragen 
aan efficiëntere en meer 
verantwoorde mobiliteit in de 
grote steden en hun omgeving. 
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