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MILIEUCERTIFICATIE & -CONFORMITEIT  
- Overeenstemming met de vigerende wetgeving en proactiviteit naar overheden toe - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Om de eventuele hindernissen door haar activiteiten te beperken en de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren, ziet Befimmo er op toe om te 
garanderen dat haar portefeuille wordt geëxploiteerd conform de normen en regelgeving die op dat moment gelden. 
 
 

AANPAK 
 
In 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem (MMS) in op basis van de norm ISO 14001 (2015). Deze laatste waarborgt een 
stelselmatige aanpak van de milieuaspecten die aan haar activiteiten verbonden zijn en draagt ook bij tot de duurzame en doorlopende uitvoering 
en opvolging van haar verbintenissen. De procedures van het MMS omkaderen alle fasen in de levenscyclus van de gebouwen, vanaf de verkoop of 
aankoop, het ontwerp en/of de bouw van nieuwe gebouwen of tot slot het moment van hun exploitatie.  

 

Befimmo heeft de ambitie om de 
milieuregelgeving over de hele lijn na te leven 
voor de activiteiten waar ze vat op heeft.  

Een eerste stap om deze volledige naleving waar te 
maken, is dat alle activiteiten van Befimmo gedekt 
zijn door geldige milieuvergunningen en dat ook 
wordt voldaan aan de exploitatievoorwaarden die 
aan deze vergunningen  gekoppeld zijn.  

Tot slot beoogt Befimmo een hercertificatie van 
haar MMS en van haar  EVE® label. 

DOELSTELLING 

 

 

In haar MMS ISO 14001 heeft Befimmo een proces opgenomen voor een proactief beheer van de 
milieuconformiteit. Dit proces kan in een aantal kernfasen opgedeeld worden:  

 Een bewaking van de regelgeving die mogelijk maakt om de milieuwetgevingen te 
identificeren die van toepassing zijn op haar activiteiten;  

 Een vulgarisering van deze regelgevingen voor haar Property Managers; 

 De uitvoering van conformiteitsaudits van de gebouwen door de Property Managers; 

 De opvolging en wegwerking van de eventuele opmerkingen/non-conformiteiten die de 
Technische Cel Milieu en de Property Managers eventueel vaststelden tijdens de audits.  

Befimmo voert ook audits van haar bouwplaatsen uit om na te gaan of de bouwwerken gebeuren 
volgens de regelgeving en volgens haar werkprocedures.  

Befimmo wil dat haar gebouwen een milieuprestatie halen die beter is dan wat de regelgevingen 
vereisen. In deze optiek past Befimmo sinds 2010 voor haar hele portefeuille, zowel in 
aanbouw/renovatie als in exploitatie, de wereldwijd meest gebruikte methode voor de beoordeling 
van de milieuprestatie van gebouwen toe, van het BRE (BRE Environmental Assessment Method). 

In de ontwerpfase van haar projecten schenkt ze bijzondere aandacht aan de milieuprestatie van 
het gebouw, maar ook aan de toekomstige tevredenheid van haar huurders en gebruikers, met 
een aanbod van goed gelegen, flexibele ruimtes van kwaliteit die sterk presteren op het vlak van 

ruimtegebruik. Het hoge BREEAM-certificatieniveau en de kwaliteitscriteria die ze nastreeft in haar 
ontwikkelingen integreren ook overwegingen en vereisten inzake de gezondheid en het welzijn 
van de personen.  

Daarnaast voert Befimmo doorlopend een BREEAM In-Use Asset en Management certificering in 
voor haar gebouwen in exploitatie.  

De energieprestatie van de gebouwen vertaalt zich ook in het EPB-certificatieniveau van haar 
gebouwen. Befimmo beschikt over alle energieprestatiecertificaten “Kantoren en diensten” van 
haar gebouwen in Brussel. De certificaten “Openbaar gebouw” die verplicht zijn in het kader van 
de huisvesting in bepaalde gebouwen van administraties, worden door deze laatste gevraagd en 
grotendeels uitgehangen in de betrokken gebouwen. In Vlaanderen zijn de certificaten “Openbaar 
gebouw” voor het merendeel beschikbaar en geafficheerd, terwijl voor Wallonië de affichage nog 
niet verplicht is. Het gebouw Axento in Luxemburg beschikt ook over een certificaat.  

Deze certificaten worden geüpdatet bij grote werken voor de verbetering van de energieprestatie 
van de portefeuille in exploitatie. 

Tot slot beheert Befimmo de groene ruimte van de zetel van haar onderneming in een logica van 
duurzame ontwikkeling en met naleving van het referentiekader Eve® - Espace végétal écologique 
dat ECOCERT uitwerkte. Befimmo is de enige Belgische site met deze certificatie (sinds 2011). 
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VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 
ISO 14001 
In november 2019 werd de ISO 14001 certificatie hernieuwd voor een periode van 3 jaar.  
 
 

BREEAM 
In 2019 heeft Befimmo volgende certificaties behaald: 

 Quatuor – Toren C: BREEAM New Construction – Design Stage – Oustanding; 

 Ikaros 2/4 en 6/8: BREEAM Refurbishment – Design Stage – Good; 

 Arts 56: BREEAM In-Use – Asset & Management – Good. 
 
 

Ecocert 
De certificatie van de groene ruimte van de zetel van Befimmo werd in 2019 herhaald.  
 
 
BEOORDELING 
 
Controleaudits worden geleid (door een extern bedrijf) op regelmatige wijze om na te gaan of het 
MMS ISO 14001 goed beheerd wordt. 

Ook de toekenning van de keurmerken BREEAM en EVE® wordt omkaderd door externe audits.  

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN  
 

 

 

 

 

 

 

6:  Schoon water – Sanitair: Denkoefening over het hergebruik van grijs water en 
de beperking van het drinkwatergebruik.  

 
7:  Betaalbare duurzame energie  
 
11:  Duurzame steden en gemeenschappen: Milieu-impact van de steden  
 
12:  Verantwoorde consumptie en productie: Duurzaam en efficiënt beheer van de 

natuurlijke hulpbronnen, milieubeheer van de afvalstoffen tijdens hun 
levenscyclus en vermindering van de hoeveelheid afval door preventie, 
recyclage en hergebruik  

 
13:  Klimaatactie: Milieu-impact van de levenscyclus van een gebouw   
 
15:  Leven op het land: Mogelijke aantasting van de biodiversiteit 

  

 

 

KERNINDICATOREN 
 

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

Certificaties De bestaande certificaten behouden (ISO en 
biodiversiteitslabel) 

100% 100% Voortdurend - 
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