
27

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN 

 

- Water | energie | CO2e-uitstoot - 

- Verantwoordelijke aankopen - 

- Kringloop - 
 
 
Befimmo heeft oren naar de verwachtingen van haar betrokken partijen en 
beseft dat er op alle niveaus van haar activiteit en van haar waardeketen een 
milieu-impact is, zoals uit het schema hiernaast blijkt.  

Eerst en vooral zal het beheer van de impact verbonden aan het verbruik van 
energie en water besproken worden. Vervolgens worden de onderwerpen 
“verantwoordelijke aankopen” en “circulariteit” aangekaart, die de impact 
verbonden aan bouwmaterialen en hun transport kunnen verminderen. 

 

 

 

  

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN:  
WATER | ENERGIE | CO2e-UITSTOOT 

- Milieuafdruk, uitstoot van broeikasgassen - 
 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
De uitputting van de fossiele-energiehulpbronnen en de klimaatopwarming zijn de belangrijkste milieueffecten waarop Befimmo moet inwerken als 
verantwoordelijke eigenaar. 

Het energieverbruik verbonden aan de levenscyclus van de gebouwen genereert een groot deel van de milieu-impact die verbonden is aan de 
vastgoedactiviteiten, zijnde verwerving of verkoop van activa, renovatie of bouw van gebouwen en uiteindelijk hun gebruik.  

In mindere mate is ook het waterverbruik een belangrijk gegeven voor de tertiaire vastgoedsector. Befimmo blijft de grootste aandacht hebben om de 
uitputting van deze hulpbron maximaal te beperken.  

Vandaag omvat de intrinsieke waarde van een gebouw ook criteria van duurzame ontwikkeling. Daaruit spreken een grote aandacht voor en een 
bewustwording van de klimaatuitdagingen die op de internationale agenda staan.  

Eén van deze uitdagingen, de COP21 (2015), maakte het mogelijk om een doelstelling van stabilisering van de klimaatopwarming door menselijke activiteiten 
te bepalen van “ruim onder” de 2°C tegen 2100 (ten opzichte van de temperatuur in de pre-industriële periode) en zelfs om te streven naar een beperking 
van deze temperatuurstijging tot 1,5°C.

Befimmo investeert om de milieu-
impact die aan haar vastgoed-
activiteiten verbonden is, te beperken.   

Ze wil verder zeer kwaliteitsvolle en 
milieuvriendelijke gebouwen op de 
markt brengen en aan haar huurders 
aanbieden.  

DOELSTELLING 
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Om deze doelstellingen te halen op Europese schaal, moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2050 fors teruggedrongen ten opzichte van het uitstootniveau van 1990, en wel met 80 tot 95%.  

België toonde zijn engagement in dit proces met de uitstippeling van een koolstofarme strategie 
met 2050 in het vizier. Het is wel jammer dat België zich tijdens de COP24 van 2018 niet heeft 
aangesloten bij de “High ambition coalition”, waarbij het 30-tal deelnemende landen op de 
voorhoede van de klimaatactie wensen te staan. Begin 2019 heeft Befimmo haar betrokkenheid en 
engagement wederom geuit om tegen de klimaatopwarming te strijden door leader te worden 
voor “Sign form my Future”1. 

Gezien de omvang van haar vastgoedactiviteit, haar verankering op het grondgebied en het 
gebruik van hulpbronnen, werkt Befimmo verder in op het milieuluik van haar Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid. 

Daarnaast meent Befimmo dat een ruimere en nauwkeurige kijk op het energieverbruik een 
onmisbaar basisgegeven is voor een goed beheer van haar gebouwen.  

Door de systemen voor het meten en inzamelen van verbruiksgegevens die Befimmo sinds enkele 
jaren uitwerkte en onderbouwde, heeft ze een goede kennis van haar milieu-impact.  

Meer dan te kunnen beschikken over volledige en betrouwbare informatie moet ze in haar beleid, 
om het gebruik van hulpbronnen terug te schroeven, ook rekening houden met een aantal 
beperkingen die onder meer te maken hebben met de vervaldagen van de huurovereenkomsten2, 
de comforteisen van de gebruikers3, of het feit dat ze minder vat heeft op de private installaties.  

Al deze elementen maken deel uit van de uitdagingen en aandachtspunten waar Befimmo zich 
verder wil op toeleggen in het dagelijks beheer van haar activa.  
 
 

                                                 
1  https://signformyfuture.be/nl/ 
2  De grootschalige werken die mogelijk maken om een gebouw volledig om te vormen volgens een energiestrategie die verder 

gaat dan de reglementaire verplichtingen zijn meestal afhankelijk van de vervaldag van de huurovereenkomsten. Er wordt dan 
gewerkt aan het omhulsel en de technieken van het gebouw, wat moeilijk te verzoenen is met een bezetting op dat moment.  

AANPAK 
 

1) Energie-efficiëntie 
Het rationeel energiegebruik en de CO2e-uitstoot die dit verbruik genereert, zijn verwerkt in het 
dagelijks beheer van Befimmo, door middel van alle operationele processen.   

Bij de aankoop 

De globale milieuprestatie en het energieverbruik, in het bijzonder dat van de gebouwen die 
eventueel worden aangekocht, worden door de teams van Befimmo geanalyseerd in het kader van 
uitvoerige technische en milieu-audits, desgevallend aangevuld met de deskundigheid van 
gespecialiseerde externe studiebureaus.  

De besluiten van de audits, en de energie-aspecten in het bijzonder, worden verwerkt in een 
interne beslissingstool die gebaseerd is op het principe van de Science-Based Targets. Deze wordt 
voorgesteld en door de Directie goedgekeurd en vertaalt de energieprestatie in de vorm van 
CO2e-uitstoot. Het instrument beoordeelt tevens de impact van het actief in kwestie op de 
algemene doelstelling van de beperking van de CO2e-uitstoot op lange termijn (-33% tegen 2030).  

In voorkomend geval maakt de tool het mogelijk om te bepalen welke verbeteringswerken, 
budgetten en planning er nodig zijn om de doelstelling te halen.   

 

 

 

 
3  Contractueel is Befimmo verplicht om de gebruikers van haar gebouwen minimale comfortomstandigheden te garanderen. 

Maar de activiteit van sommigen vereist dat technische installaties langer werken, wat tot een bijkomend energieverbruik leidt.  

 

 

Bij de bouw en de exploitatie 

In het kader van het ontwerp en de bouw van de gebouwen, besteden de teams van Befimmo, tijdens 
de studie- en ontwerpfasen van de toekomstige projecten die ze uitwerken, daarnaast ook bijzonder 
aandacht aan de keuze van de materialen en aan de optimalisering van de technieken om het 
energieverbruik tijdens de exploitatiefase van haar gebouwen tot een minimum te beperken.  

De keuze van de materialen en technieken die zullen toegepast worden om de projecten uit te 
voeren, is onder meer geënt op de omvang van de werken, volgens de criteria van de BREEAM-
certificatie en/of de interne minimale technische vereisten die opgenomen zijn in een 
kwaliteitsmatrix.  

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

Met deze aanpak en deze doelstelling mikt Befimmo op een energie-efficiëntie die hoger ligt dan 
wat de regelgeving vereist.   

De Technische Cel Milieu en het team van een vijftiental Property Managers, dat instaat voor het 
operationele beheer van de gebouwen, zijn ook nauw betrokken bij elk project, zodra het 
programma van de werken wordt opgemaakt en de projecten worden geanalyseerd. Ze bieden 
ondersteuning en dragen bij tot de operationele denkoefening, onder meer met feedback aan de 
ontwikkelingsteams.   

Deze teams kunnen rekenen op de steun van de interne Green Adviser die de opdracht heeft om 
de efficiëntie van de energie-investeringen op het terrein na te gaan, terwijl voor de huurders een 
goed comfortniveau gegarandeerd blijft.  

Dit uitgebreide werk maakt het mogelijk om de aanpak te structureren en om te streven naar een 
globale, samenhangende visie, gekoppeld aan duurzame ontwikkeling. Het maakt ook mogelijk 
om elk project te toetsen aan de marktbehoeften en -vereisten en borg te staan voor een 
denkoefening rond het goed beheer van de hulpbronnen en de beperking van het verbruik. Dan 
volgt voor elk project stelselmatig een denkoefening over de haalbaarheid van de implementatie 
van systemen voor de autoproductie van hernieuwbare energie, wat in voorkomend geval een 
positieve impact op het milieu garandeert.  

2) Beheer van en benutting van de verbruiksgegevens  
Alle gegevens en informatie over het energieverbruik van de portefeuille worden bekomen via (i) 
de energienetwerkbeheerders en -leveranciers, (ii) de maintenancebedrijven, (iii) de telemonitoring 
van het verbruik, (iv) de interne beheerder en (v) de gebruikers van de gebouwen.  

De telemonitoring beslaat vandaag een groot deel van de gebouwen in de portefeuille en komt 
overeen met de informatiebehoeften die rechtstreeks van de technische installaties komen. De 
gebouwen die met een dergelijke voorziening zijn uitgerust, zijn meestal gebouwen die Befimmo 
voldoende beheerst om concreet en onmiddellijk acties te ondernemen die tot 
energiebesparingen kunnen leiden. Het aantal tellers en meetpunten neemt wel voortdurend toe 
en deze explosie van bijkomende gegevens biedt nog meer nauwkeurigheid in de opvolging van 
de milieuprestatie van de gebouwen.  

Alle verbruiksgegevens van de gebouwen worden bewaard in een interne gegevensbank, waarmee 
trouwens gedetailleerde rapporten kunnen opgemaakt worden die nuttig zijn voor de 
vergelijkende analyse en voor strategische denkoefeningen, om de gebruikers informatie ter 
beschikking te stellen en om beslissingen te nemen.  

 Fiche “Dialoog” 

 

3) Vermindering van de CO2e-uitstoot 
Naast de acties die gericht zijn op een optimale energie-efficiëntie, beperkt Befimmo de CO2e-
uitstoot van haar portefeuille elk jaar sinds 2010 met investeringen in systemen voor de 
autoproductie van energie en/of hernieuwbare energie zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, 
warmtekrachtkoppelingssystemen (2 gebouwen) en aardwarmte (2 gebouwen in projectfase).  
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De telemonitoring beslaat vandaag een groot deel van de gebouwen in de portefeuille en komt 
overeen met de informatiebehoeften die rechtstreeks van de technische installaties komen. De 
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Tegelijk zet Befimmo haar doelstelling verder om tegen 2021 haar hele portefeuille te dekken met 
contracten voor de levering van groene energie. Dit impliceert enerzijds de uitvoering van werken 
voor de netwerkinfrastructuur in bepaalde gebouwen en anderzijds de permanente bewustmaking 
van de huurders van bepaalde sites waarvoor Befimmo niet beschikt over het beheer van de 
energievoorziening. 

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

De eventuele hogere kosten verbonden aan contracten voor de levering van groene energie, 
aansluitend op de doelstellingen voor de vermindering van de CO2e-uitstoot van Befimmo, 
worden gecompenseerd door een aankoop die voor de hele portefeuille wordt onderhandeld.  

 

4) Rationeel watergebruik  
Befimmo meent dat ook het waterverbruik van haar gebouwen een belangrijk gegeven is waarop 
ze ook wilt handelen. 

Ze schenkt dus voor al haar projecten bijzondere aandacht aan de integratie van systemen voor de 
recuperatie van water, het opsporen van lekken en de implementatie van toestellen die weinig 
verbruiken, onder meer op basis van de richtlijnen die bepaald zijn door de BREEAM-certificatie en 
diens interne kwaliteitsnormen.  

Deze voorzieningen worden meestal aangevuld, naargelang de mogelijkheden, met 
telemonitoring en een dagelijks en gedetailleerd toezicht van het verbruik van de portefeuille door 
de Green Adviser van Befimmo. Dit systeem biedt een voortdurende optimalisering van het 
verbruik en een beperking van lekken.  
 
 

                                                 
4  Vervanging van oude technische installaties door minder energievretend materiaal, invoering van nieuwe 

technologieën voor het beheer van de uitrusting, plaatsing van waterrecuperatiesystemen, verbetering van de isolatie, 
aanbreng van fotovoltaïsche panelen, van warmtepompen, enz.  

VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 

Meerjarig investeringsplan  
Aanvullend op het budget dat in het kader van projecten voor de bouw en de herontwikkeling van 
haar gebouwen wordt toegekend om de milieuprestatie te optimaliseren en om vooruit te lopen 
op de regelgevingen die er aan verbonden zijn, voert Befimmo een specifiek meerjarig 
investeringsplan in voor de uitvoering van werken om de milieuprestaties van de gebouwen in 
exploitatie4 te optimaliseren, wat meestal leidt tot een verbetering van de certificatie BREEAM In-
Use van de gebouwen. In 2019 bedroeg het budget dat besteed werd aan deze werken - volledig 
geïntegreerd in haar interne werkwijze door middel van de kwaliteitsmatrix die ze had opgesteld - 
ongeveer 0,5 miljoen €. 

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

 

Groene energie: studie van het potentieel voor de installatie van 
fotovoltaïsche panelen in de hele portefeuille  
In 2017 voerde Befimmo een studie uit naar het potentieel voor de installatie van fotovoltaïsche 
panelen in haar hele bestaande portefeuille. Op basis van de configuratie van de gebouwen en 
eventuele subsidies naargelang de geografische ligging van deze gebouwen, toonde de studie een 
aantal mogelijke opportuniteiten die snel uitgevoerd moeten worden en konden zo ook de nodige 
technische en financiële middelen worden bepaald. 

In 2019 werden 650 m² zonnepanelen geïnstalleerd op twee gebouwen in Brussel. De bijkomende 
oppervlakte sluit zich aan bij de huidige 3.854 m² zonnepanelen die reeds geïnstalleerd werden.  

 

 

De autoproductie van al deze installaties dekt de elektriciteitsbehoeften die overeenkomen met 
het jaarlijks verbruik van ±150 huishoudens.   

In 2020 wordt de haalbaarheidsstudie van 2017 voortgezet. Voor de gebouwen die worden 
opgetrokken en/of gerenoveerd, zal stelselmatig onderzocht worden of het opportuun is om 
zonnepanelen te plaatsen.  
 

Contract voor de elektriciteitslevering van de portefeuille  
In afwachting dat ze de doelstelling voor de vermindering van de CO2e-uitstoot zonder compensatie 
tegen 2030 kan halen, heeft Befimmo nu al doelbewust haar milieu-impact beperkt door een contract 
te sluiten voor de levering van groene energie om het verbruik van de beheerste 
elektriciteitsinstallaties van haar gebouwen te dekken. 

Om de groene oorsprong van de elektriciteit die in haar hele portefeuille wordt verbruikt, te 
garanderen, stelt ze zich ook tot doel om de metingen van de niet-beheerste elektriciteitsinstallaties 
in het kader van haar groen contract over te nemen, zodra dit technisch en administratief mogelijk is. 

Zo heeft Befimmo in de loop van 2019 een tiental privatieve elektriciteitsmeters overgenomen, onder 
dezelfde voorwaarden als voor haar contract voor de levering van groene energie.  

Deze positieve aanpak zal in 2020 overgedaan worden om de levering van 100% groene energie te 
halen en te handhaven tegen 2021 voor alle elektriciteitsmeters van de portefeuille.    

De doelstellingen voor de vermindering van de CO2e-uitstoot die Befimmo zich stelde, houden geen 
rekening met de positieve impact van haar contract voor de levering van groene energie, omdat ze 
eerst en vooral mikken op de vemindering van het energieverbruik van de portefeuille.  
 

Aardwarmte 
De lopende bouwwerken voor het Quatuor-project (vier gebouwen die samen een complex van 
60.000 m² vormen) in de Noordwijk in Brussel integreren een geothermiesysteem.  

De bedoeling is een innovatief en duurzaam kantoorgebouw te ontwerpen dat een gering 
energieverbruik en een uitstekend thermisch comfort combineert.  

Voor twee van de vier torens wordt de warmte op lage temperatuur geleverd door een warmtepomp 
die met een geothermisch opslagveld verbonden is, terwijl de koelte op “hoge temperatuur” geleverd 
wordt door geocooling, vanuit dit zelfde geothermisch opslagveld.  

De toepassing van een techniek van dit type zou het energieverbruik en de CO2e-uitstoot met 20 tot 
30% moeten terugdringen ten opzichte van een “traditionele” oplossing waarin conventionele 
installaties alle behoeften aan koude en warmte zouden dekken (condensatieketels en koelmachines).  

Op basis van deze zeer positieve vaststelling heeft Befimmo de ambitie om vanaf 2020 een nieuwe 
studie uit te voeren naar het potentieel en de haalbaarheid van de opzet van nieuwe projecten 
volgens het geothermieprincipe in haar bestaande portefeuille.  

En tot slot is dit duurzaamheidsprincipe ook verwerkt in haar herontwikkelingsproject ZIN in de 
Noordwijk.  

 

Optimalisering van de werking van de technische installaties 
In 2018 installeerde Befimmo in enkele gebouwen nieuwe software voor de analyse van gegevens 
van de regelsystemen.  

In een eerste fase worden alle gegevens van de automaten of controllers in het net met 
regelmatige tussenpozen geregistreerd, om zo een megadatasysteem aan te leggen (“Big Data“). 

In een tweede fase trekt deze software partij van de big data om de informatie samengevat en 
pragmatisch voor te stellen, zodat de analyse van het gedrag van de installaties in real time of 
uitgesteld kan gebeuren.  Het maakt ook mogelijk om precies te begrijpen hoe de processen die 
zich hebben voorgedaan, verliepen en om desgevallend de problemen te zien in het ontwerp, de 
afstellingen of de sturing van de installaties.   
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De autoproductie van al deze installaties dekt de elektriciteitsbehoeften die overeenkomen met 
het jaarlijks verbruik van ±150 huishoudens.   

In 2020 wordt de haalbaarheidsstudie van 2017 voortgezet. Voor de gebouwen die worden 
opgetrokken en/of gerenoveerd, zal stelselmatig onderzocht worden of het opportuun is om 
zonnepanelen te plaatsen.  
 

Contract voor de elektriciteitslevering van de portefeuille  
In afwachting dat ze de doelstelling voor de vermindering van de CO2e-uitstoot zonder compensatie 
tegen 2030 kan halen, heeft Befimmo nu al doelbewust haar milieu-impact beperkt door een contract 
te sluiten voor de levering van groene energie om het verbruik van de beheerste 
elektriciteitsinstallaties van haar gebouwen te dekken. 

Om de groene oorsprong van de elektriciteit die in haar hele portefeuille wordt verbruikt, te 
garanderen, stelt ze zich ook tot doel om de metingen van de niet-beheerste elektriciteitsinstallaties 
in het kader van haar groen contract over te nemen, zodra dit technisch en administratief mogelijk is. 

Zo heeft Befimmo in de loop van 2019 een tiental privatieve elektriciteitsmeters overgenomen, onder 
dezelfde voorwaarden als voor haar contract voor de levering van groene energie.  

Deze positieve aanpak zal in 2020 overgedaan worden om de levering van 100% groene energie te 
halen en te handhaven tegen 2021 voor alle elektriciteitsmeters van de portefeuille.    

De doelstellingen voor de vermindering van de CO2e-uitstoot die Befimmo zich stelde, houden geen 
rekening met de positieve impact van haar contract voor de levering van groene energie, omdat ze 
eerst en vooral mikken op de vemindering van het energieverbruik van de portefeuille.  
 

Aardwarmte 
De lopende bouwwerken voor het Quatuor-project (vier gebouwen die samen een complex van 
60.000 m² vormen) in de Noordwijk in Brussel integreren een geothermiesysteem.  

De bedoeling is een innovatief en duurzaam kantoorgebouw te ontwerpen dat een gering 
energieverbruik en een uitstekend thermisch comfort combineert.  

Voor twee van de vier torens wordt de warmte op lage temperatuur geleverd door een warmtepomp 
die met een geothermisch opslagveld verbonden is, terwijl de koelte op “hoge temperatuur” geleverd 
wordt door geocooling, vanuit dit zelfde geothermisch opslagveld.  

De toepassing van een techniek van dit type zou het energieverbruik en de CO2e-uitstoot met 20 tot 
30% moeten terugdringen ten opzichte van een “traditionele” oplossing waarin conventionele 
installaties alle behoeften aan koude en warmte zouden dekken (condensatieketels en koelmachines).  

Op basis van deze zeer positieve vaststelling heeft Befimmo de ambitie om vanaf 2020 een nieuwe 
studie uit te voeren naar het potentieel en de haalbaarheid van de opzet van nieuwe projecten 
volgens het geothermieprincipe in haar bestaande portefeuille.  

En tot slot is dit duurzaamheidsprincipe ook verwerkt in haar herontwikkelingsproject ZIN in de 
Noordwijk.  

 

Optimalisering van de werking van de technische installaties 
In 2018 installeerde Befimmo in enkele gebouwen nieuwe software voor de analyse van gegevens 
van de regelsystemen.  

In een eerste fase worden alle gegevens van de automaten of controllers in het net met 
regelmatige tussenpozen geregistreerd, om zo een megadatasysteem aan te leggen (“Big Data“). 

In een tweede fase trekt deze software partij van de big data om de informatie samengevat en 
pragmatisch voor te stellen, zodat de analyse van het gedrag van de installaties in real time of 
uitgesteld kan gebeuren.  Het maakt ook mogelijk om precies te begrijpen hoe de processen die 
zich hebben voorgedaan, verliepen en om desgevallend de problemen te zien in het ontwerp, de 
afstellingen of de sturing van de installaties.   
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Bij problemen, maakt deze tool het mogelijk om de hele procesketen af te gaan, om zo de storing 
en de oorzaak ervan te vinden. Het is dus een goede tool om het energieverbruik te beperken en 
ook om vooruit te lopen op de klachten van gebruikers en ze tot een minimum te beperken.  

In het welbepaalde geval van een gebouw van de portefeuille maakte de installatie van dit systeem 
het mogelijk om het algemene verbruik van het gebouw met 18% terug te dringen, met daarbij 
een financiële besparing die het geïnvesteerde bedrag een stuk overschreed.  

Befimmo zal deze oplossing op nog andere al aangemerkte gebouwen van de portefeuille 
toepassen.  

Befimmo investeerde ook in de plaatsing van systemen voor het gecentraliseerd technisch beheer 
van bepaalde gebouwen, die er nog niet mee waren uitgerust. Deze installaties zouden nieuwe 
besparingen moeten opleveren, net als een betere opvolging van de comfortvoorwaarden van de 
gebouwen en hun bewoners.  

 

Waterbeheer 
Eind 2019 telt Befimmo in haar portefeuille 22 gebouwen, op een totaal van 110, die uitgerust zijn 
met systemen om het (grijs, boor- en regen-) water op te vangen. Dit komt neer op 19% van haar 
totale oppervlakte. Daarnaast werden in 2019 in alle bouw-/renovatieprojecten dergelijke 
voorzieningen geïntegreerd, volgens de wens van Befimmo om het verbruik van stadswater van 
haar gebouwen te verminderen.  

Befimmo blijft tot doel hebben om het waterverbruik van haar portefeuille tegen 2030 met 15% te 
verlagen, vergeleken met 2016. Ze zal het verbruik verder opvolgen, erop blijven toezien om het 
verouderd materiaal te vervangen door krachtig materiaal en om de gebruikers en 
maintenancebedrijven te sensibiliseren.   

                                                 
5  Science-Based Targets. 

BEOORDELING 
 
Sinds 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem (MMS) in op basis van de norm ISO 
14001. Dit waarborgt een stelselmatige aanpak van de milieu-aspecten die aan haar activiteiten 
verbonden zijn en draagt ook bij tot de duurzame en doorlopende uitvoering en opvolging van 
haar verbintenissen.  

 Fiche “Milieucertificatie & -conformiteit” 

Meer bepaald op het vlak van gebruik van de hulpbronnen verbonden aan energie en CO2e-
uitstoot, werkte Befimmo in 2017 een model en een methode uit, gebaseerd op de SBT5-principes, 
om haar milieuprestatie te beoordelen en te vergelijken met de doelstellingen op lange termijn die 
ze voor zichzelf bepaalde.  

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, bijlage VI “Methodologie” 

 
Vergeleken met 2008 (43,3 kg CO2e/m²) bleef ook in 2019 de uitstoot van CO2e verbonden aan het 
energieverbruik verder dalen (13,1 kg CO2e/m²). De vermindering met 70% van de specifieke 
uitstoot is het resultaat van voortdurende investeringen om de energie- en milieuprestaties van de 
gebouwen te verbeteren, in combinatie met het afsluiten van een contract voor de levering van 
groene elektriciteit om het beheerste verbruik van de elektrische installaties van haar gebouwen te 
dekken.  

Befimmo meent dat de doelstellingen die ze voor zichzelf bepaalde tegen 2030 ambitieus, maar 
haalbaar zijn. Ze is vast van plan om verder te investeren en alle nodige stappen te zetten om erin 
te slagen.  
 
 
 
 

 

 

 

IMPACT OP DE DOELSTELLINGEN IN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen6 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 
Gebruik van de hulpbronnen – Water, energie, klimaatopwarming invloed op de volgende 
subdoelstellingen van de DOD’s:  
 

 

 

 

 

6.3:  Denkoefening over het hergebruik van grijs water en de beperking van het 
drinkwatergebruik. 

 
7:  Het echt reële en te bestuderen potentieel voor de installatie van systemen 

voor de productie van hernieuwbare energie, en toegang voor de huurders 
tot het contract voor de levering van groene energie. 

 
11.6:  Het gebruik van fossiele energieën beperken om de luchtvervuiling in steden 

te verminderen. 
 
13:  Verbeteringsmarge voor energieverbetering in de portefeuille. 

 
 

 
 
 

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

KERNINDICATOREN EN DOELSTELLINGEN 
 
INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 

2019 
DOEL-
STELLING 
2030 

TERMIJN REFERENTIES 
GRI STANDARDS & 
EPRA SBPR 

CO2e-
uitstoot van 
de 
portefeuille 
 

CO2e-uitstoot 
verbonden met het 
energieverbruik van 
de gebouwen voor 
de 
gemeenschappelijke 
en private 
installaties  

23,75 kg 
CO2e/m² 

18,1 kg 
CO2e/m² 

2030  
(beperkt 
tot 2°C) 

EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs 
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
CRE3 

Specifiek 
waterverbruik 

Stadswater, 
regenwater, 
boorwater, grijs 
water van de 
portefeuille 

265 l/m² 216 l/m² 2030 EPRA Water-Int 
GRI 303-1 
CRE2 

 
Sinds 2017 heeft Befimmo haar niet-financiële rapporteringsperimeter uitgebreid en onderbouwd, 
door de gebouwen die verhuurd worden door de Regie der Gebouwen mee op te nemen.  

Om een strategie voor de vermindering van het energieverbruik op lange termijn in te voeren, is 
een totaalkijk op het verbruik in haar portefeuille nodig, evenals een gedetailleerde en 
gestructureerde energieboekhouding.  
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IMPACT OP DE DOELSTELLINGEN IN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen6 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 
Gebruik van de hulpbronnen – Water, energie, klimaatopwarming invloed op de volgende 
subdoelstellingen van de DOD’s:  
 

 

 

 

 

6.3:  Denkoefening over het hergebruik van grijs water en de beperking van het 
drinkwatergebruik. 

 
7:  Het echt reële en te bestuderen potentieel voor de installatie van systemen 

voor de productie van hernieuwbare energie, en toegang voor de huurders 
tot het contract voor de levering van groene energie. 

 
11.6:  Het gebruik van fossiele energieën beperken om de luchtvervuiling in steden 

te verminderen. 
 
13:  Verbeteringsmarge voor energieverbetering in de portefeuille. 

 
 

 
 
 

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

KERNINDICATOREN EN DOELSTELLINGEN 
 
INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 

2019 
DOEL-
STELLING 
2030 

TERMIJN REFERENTIES 
GRI STANDARDS & 
EPRA SBPR 

CO2e-
uitstoot van 
de 
portefeuille 
 

CO2e-uitstoot 
verbonden met het 
energieverbruik van 
de gebouwen voor 
de 
gemeenschappelijke 
en private 
installaties  

23,75 kg 
CO2e/m² 

18,1 kg 
CO2e/m² 

2030  
(beperkt 
tot 2°C) 

EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs 
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
CRE3 

Specifiek 
waterverbruik 

Stadswater, 
regenwater, 
boorwater, grijs 
water van de 
portefeuille 

265 l/m² 216 l/m² 2030 EPRA Water-Int 
GRI 303-1 
CRE2 

 
Sinds 2017 heeft Befimmo haar niet-financiële rapporteringsperimeter uitgebreid en onderbouwd, 
door de gebouwen die verhuurd worden door de Regie der Gebouwen mee op te nemen.  

Om een strategie voor de vermindering van het energieverbruik op lange termijn in te voeren, is 
een totaalkijk op het verbruik in haar portefeuille nodig, evenals een gedetailleerde en 
gestructureerde energieboekhouding.  
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Vermindering van het gebruik van fossiele energieën en verhoging 
van het vermogen tot autoproductie van hernieuwbare energie  
Befimmo wil haar directe CO2e-uitstoot gekoppeld aan de verwarming van haar gebouwen tegen 
2030 met 50% terugdringen. Dat veronderstelt niet alleen structurele investeringen, maar ook de 
overschakeling van het gebruik van voorzieningen die op fossiele energieën werken naar 
alternatieve systemen zoals aardwarmte en/of warmtepompen.  

In 2020 zal Befimmo het potentieel voor de installatie van aardwarmtesystemen op de hele 
portefeuille bekijken. 

Deze omzetting van het gebruik van de ene energievorm in een andere, zal het 
elektriciteitsverbruik in de gebouwen van Befimmo optrekken, waar Befimmo op wil vooruitlopen 
en wat ze wil beheersen.  

Daarnaast behoudt Befimmo een doelstelling van een vermindering van het elektriciteitsverbruik 
met 17% van de CO2e-uitstoot gekoppeld aan het beheerst indirect energieverbruik, en met 17% 
voor de CO2e-uitstoot gekoppeld aan het niet-beheerst indirect energieverbruik (zonder 
compensatie) van haar gebouwen. Ze is zich goed bewust dat haar hoge ambitie om haar milieu-
impact te verkleinen, kan beïnvloed worden door de voortdurende evolutie in de behoeften en 
gedragingen in de maatschappij en de werkwereld, onder meer door het gebruik van nieuwe 
technologieën en/of een nieuwe vorm van mobiliteit die nu op elektriciteit gericht is, maar ze heeft 
het vaste voornemen om haar doelstelling te handhaven.   

Deze aanpak veronderstelt flexibiliteit en vooruitlopen op de elektriciteitsbehoeften, wat Befimmo 
onmiddellijk zal verwerken in al haar projecten. 

En tot slot heeft Befimmo, om haar doelstellingen te halen, de ambitie om enerzijds bestaande 
installaties voor de productie van hernieuwbare energie te maximaliseren en/of te ontwikkelen, en 
anderzijds om tegen 2021 het 100% gebruik van groene energie te halen voor haar hele 
portefeuille, de privatieve delen inbegrepen.  

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: 
VERANTWOORDELIJKE AANKOPEN 

- De Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uitbreiden tot de hele bevoorradingsketen - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Voor de vastgoedactiviteiten van Befimmo is een grote bevoorrading van bouwmaterialen nodig. De corporate, diensten- en facility activiteiten verbruiken 
dan weer meubilair en kantoorbenodigdheden.  

De productie van deze materialen vereist natuurlijke en energiehulpbronnen met een aanzienlijke invloed op het milieu. Ook hun transport is een bron van 
vervuiling en dichtslibbend verkeer. 

Befimmo is van plan om, binnen de budgettaire beperkingen en de technologische beschikbaarheid, haar leveranciers te sensibiliseren, ongeacht de historiek 
van hun relatie.   

In 2020 zal Befimmo de toepassing van 
haar charter voor verantwoordelijke 
aankopen blijven uitbreiden.  

Ze wenst daarnaast, voor al haar 
aankopen, haar milieucriteria 
voortdurend te verbeteren en hun 
naleving te verzekeren.  

DOELSTELLING 

Verantwoordelijke aankopen Kringloop 

35

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad

Water | energie | CO2e-uitstoot 



35

36
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Voor de vastgoedactiviteiten van Befimmo is een grote bevoorrading van bouwmaterialen nodig. De corporate, diensten- en facility activiteiten verbruiken 
dan weer meubilair en kantoorbenodigdheden.  
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DOELSTELLING 
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AANPAK 
 Om de MVO-aanpak nog meer te integreren in haar bevoorradingsketen stelde Befimmo een 

Charter voor Duurzame Aankopen op om haar verwachtingen op het vlak van de 
verbintenissen van haar leveranciers duidelijk te maken.  

 Dit charter werd begin 2018 op de website van Befimmo gepubliceerd. De aansluiting bij dit 
charter zal deel uitmaken van de standaard algemene voorwaarden die voor al haar 
leveranciers gelden.   

 De MVO- en Milieuteams hebben de verantwoordelijkheid om de aankopers van Befimmo te 
sensibiliseren door ze de richtlijnen voor aankoopcriteria voor te stellen. Deze criteria zijn 
geïnspireerd op deze die administraties voor overheidsopdrachten gebruiken.   

 Sinds 2017 is de milieu-impact geïntegreerd in de minimale technische vereisten van de 
gebouwen. Operationeel gezien, zijn deze criteria opgenomen in de kwaliteitsmatrix. Ze is de 
vrucht van samenwerking tussen de verschillende vastgoedpolen van Befimmo (Commercial 
Management, Environmental Management, Property Management, Services & Facilities, Project 
Development) en herneemt de technische vereisten op het vlak van:  

» Design; 
» Exploitatie; 
» Comfort & welzijn; 
» Energie- en milieuprestatie; 
» Keuze van de materialen. 

Deze matrix is geïnspireerd op de richtlijnen die Befimmo volgt in het kader van de BREEAM-
certificatie. Ze evolueert naargelang de technologische vorderingen en de feedback vanop het 
terrein.  

Deze technische criteria dienen steeds als basis voor de opstelling van de lastenboeken. 

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

VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 

In het kader van een voortdurend verbeteringsproces gaf Befimmo sinds 2018 operationeel vorm aan 
haar kwaliteitsmatrix. Enerzijds zijn de kwaliteitsvereisten (waaronder de milieu-vereisten) van technische 
exploitatie-elementen opgenomen in alle bestelbonnen. Anderzijds worden de milieucriteria gehanteerd 
als basis voor lastenboeken voor het ontwerp of de renovatie van gebouwen.   

Tot slot, wordt het charter voor verantwoordelijke aankopen aan alle leveranciers gecommuniceerd 
langsheen de bestellingen. 
 
 

BEOORDELING 
 

De Milieu-afdeling is verantwoordelijk voor het behoud, de naleving en de update van de 
kwaliteitsmatrix via het milieumanagementsysteem ISO 14001. 
 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSSDOELEN  
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen7 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 Gebruik van de 
hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  
 

 

 

 

8.4:  Creatie van onroerende waarde, met tegelijk de beperking van de milieu-impact 
tot een minimum  

 

11.6:  Milieu-impact verbonden aan het gebruik van de gebouwen en vervuiling 
verbonden aan het bouwafval  

 

12.2:  Impact op de natuurlijke hulpbronnen van de productie van de bouwmaterialen 
en de installaties  

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: KRINGLOOP 
- Kringloopeconomie in de bouw, renovatie en exploitatie van gebouwen - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
In elke fase van zijn levenscyclus genereert een gebouw een aanzienlijke materiaalstromen (bouwafval, bouwmaterialen, exploitatie-afval, binneninrichting, 
meubels, enz.). 

Befimmo wordt door haar betrokken partijen uitgenodigd om rekening te houden met de indirecte milieu-effecten van die verschillende stromen en om 
proactief bij te dragen tot hun vermindering, zowel bij het ontwerp als bij het beheer van gebouwen.  

De strategie op het gebied van het gebruik van hulpbronnen houdt rekening met deze verwachtingen door de principes van kringloopeconomie te integreren 
in het beheer van elke fase van de levenscyclus van een gebouw.  

Bovendien wordt bijzondere aandacht besteed aan het exploitatie-afval dat door haar corporate-activiteiten gegenereerd wordt. 

 
 
 

 
De doelstelling op korte termijn is om 
de afvalproductie van de portefeuille te 
beperken en het gebruik van 
hulpbronnen te verminderen. 

In 2020 zal Befimmo proactief blijven in 
de recuperatie van materiaal en 
meubilair voor al haar werven en bij het 
vertrek van huurders. 

DOELSTELLING 
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GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: KRINGLOOP 
- Kringloopeconomie in de bouw, renovatie en exploitatie van gebouwen - 
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Befimmo wordt door haar betrokken partijen uitgenodigd om rekening te houden met de indirecte milieu-effecten van die verschillende stromen en om 
proactief bij te dragen tot hun vermindering, zowel bij het ontwerp als bij het beheer van gebouwen.  

De strategie op het gebied van het gebruik van hulpbronnen houdt rekening met deze verwachtingen door de principes van kringloopeconomie te integreren 
in het beheer van elke fase van de levenscyclus van een gebouw.  

Bovendien wordt bijzondere aandacht besteed aan het exploitatie-afval dat door haar corporate-activiteiten gegenereerd wordt. 

 
 
 

 
De doelstelling op korte termijn is om 
de afvalproductie van de portefeuille te 
beperken en het gebruik van 
hulpbronnen te verminderen. 

In 2020 zal Befimmo proactief blijven in 
de recuperatie van materiaal en 
meubilair voor al haar werven en bij het 
vertrek van huurders. 

DOELSTELLING 
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AANPAK 
 

Impact van de bouwwerken  
 Betrokkenheid van het Milieuteam, onder meer via de kwaliteitsmatrix, bij de 

investeringsprojecten, om de beslissingen inzake de keuze van bouw- of renovatiescenario’s te 
begeleiden:  

» De bouw- en renovatiescenario’s selecteren op basis van de meting van de maatschappelijke 
impact en analyses van levenscycli;  

» Rekening houden met de afbouw en de deconstructie vanaf het ontwerp van gebouwen;  
» Bijdragen tot de initiatieven op het vlak van het eco-ontwerp van materialen en het gebruik 

van recuperatiematerialen en/of materialen met een milieucertificatie in acht nemen;  
» De materialen/uitrustingen uit de functionaliteitseconomie in acht nemen;  
» De valorisatie van werfmaterialen en bouwafval ter plaatse of voor andere toepassingen in 

acht nemen, onder meer via de uitvoering van een inventaris voor hergebruik; 
» Om de maatschappelijke impact van verschillende bouw- of renovatiescenario’s te meten en 

te vergelijken, heeft Befimmo beslist om aan het initiatief TOTEM8 deel te nemen door haar 
gebruik aan te bevelen voor alle projecten waarvoor beroep wordt gedaan op een architect.  

 

Impact van de exploitatie van de gebouwen 
 Befimmo heeft een contract voor het afvalbeheer opgesteld dat ze ook verder wenst uit te 

breiden naar de hele portefeuille. Dit houdt eveneens een sensibilisering van de gebruikers op 
het gebied van afvalsortering in.  

 Om de efficiëntie te meten, verzamelt Befimmo informatie over de volumes afval die 
verbonden zijn aan bouw en/of renovatie.  

                                                 
8  Het TOTEM-project werd opgezet door de drie Gewesten en bestaat in het uitwerken van een methode en 

instrumenten voor de evaluatie van de milieu-impact van de materialen, aangepast aan de Belgische context van de 
bouw. Deze methode werd uitgewerkt in samenhang met de Europese normen met betrekking tot de beoordeling 
van de milieu-impact van gebouwen. 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 

 De aannemingscontracten en het nagestreefde niveau van de BREEAM-certificatie vereisen van 
de aannemers een zeer grote nauwgezetheid in het beheer en de traceerbaarheid van het afval 
dat de bouwwerven genereren. Het arbeiderspersoneel en alle partijen die betrokken zijn bij het 
project, worden betrokken bij en gesensibiliseerd voor het sorteren van afval. Gespecialiseerde 
studiebureaus stellen afvalbeheerplannen op en er worden, naast de BREEAM-coördinator, 
milieucoördinatoren aangeduid om toe te zien op de goede naleving van het afvalkanaal.  

 In het kader van de ontmantelingsfase van de Torens 1 en 2 van het WTC, werd een belangrijk 
werk uitgevoerd om overnemers te vinden voor zo veel mogelijk materiaal dat verwijderd diende 
te worden. De materialen die hergebruikt zullen worden in het toekomstige project werden 
gestockeerd in een ruimte dichtbij de werf. Verschillende recuperatieprogramma’s konden 
worden opgestart voor de resterende materialen. Meer dan 900 ton kon zo afgevoerd worden 
naar een hergebruikprogramma. 

 Befimmo werkt samen met het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf) in het kader van het project FCRBE (Facilitating the circulation of reclaimed building 
elements in Northwestern Europe). Ze zal in 2020 deelnemen aan proefprojecten met als doel de 
verhoging van het aandeel aan herbruikte materialen in de context van haar werven.  

 In het kader van het ZIN-project werd een bijzondere klemtoon gelegd op het 
kringloopdenken, wat Befimmo de 4R-aanpak heeft genoemd:  

» REUSE: Maximaal hergebruik van materialen ter plaatse of voor andere projecten 
» REVIVE: Verbetering van de bestaande structuur en van haar omgeving 
» RECYCLE: Wanneer hergebruik niet kan, ombouwen, andere toepassingen bedenken 
» RETHINK: Milieuvriendelijk ontwerpen en gebruik van cradle-to-cradle materialen 
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BEOORDELING 
 

De productie van exploitatie- en bouwafval wordt gemeten, geconsolideerd en van jaar tot jaar 
vergeleken, om zo de vorderingen in de recyclage en het hergebruik in kaart te brengen.  
 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen9 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 
Gebruik van de hulpbronnen - Kringloop invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  

 

 

 

8.4:  Creatie van onroerende waarde en tegelijk de milieu-impact 
verkleinen  

 
11.6:  Milieu-impact verbonden aan het gebruik van de gebouwen en 

vervuiling verbonden aan het bouwafval  
 
12.4 & 12.5:  Eco-ontwerp van de materialen en de installaties en 

verminderingen van de hoeveelheden afval 

 
 
 
 
 
 

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

KERNINDICATOREN 
 
INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 

2019 
DOEL-
STELLING 

TERMIJN REFERENTIES 
GRI Standards 
& EPRA sBPR 

Aandeel van de 
projecten die 
terugwinning 
van materiaal 
omvat 

Een project wordt 
beschouwd als 
materiaalterugwinnend 
indien: 
 Het beschikt over een 

materiaalinventaris en het 
een ambitieuze 
terugwinningsdoelstelling 
vastlegt in geval van een 
herontwikkelingsproject;  

 Het werd bezocht door 
een terugwinningsfirma 
in geval van een 
inrichtingsproject en het 
vertrek van een huurder.  

28% 100% 2020 GRI 301-2 
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