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INHOUDSTAFEL

BENOÎT DE BLIECK, CEO, 
OVER DE POSITIONERING VAN BEFIMMO  G4-1 

“We hebben een proces van dialoog met al onze betrokken 
partijen opgezet, om onze positie als verantwoordelijke 
onderneming en eigenaar voortdurend te verbeteren.

  Verantwoordelijk in onze strategie | We willen een 
referentie zijn en hebben de ambitie om ons te onderscheiden 
door innovatie en door de integratie van de notie van  
“Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” in onze globale 
strategie, om zo waarde te creëren voor al onze betrokken 
partijen. 

  Verantwoordelijk ten opzichte van onze betrokken 
partijen | We zetten proactief motiverende acties op 
waarvan de effecten gemeten worden aan en inspelen 
op de verwachtingen van onze betrokken partijen. We 
streven naar het evenwicht tussen die verwachtingen en 
de uitdagingen waar we geregeld mee te maken krijgen. 
Befimmo wil een verantwoordelijke eigenaar zijn, door een 
proactief beheer van haar portefeuille om de verwachtingen 
van haar huurders zo goed mogelijk in te vullen en door 
vooruit te lopen op de evoluties in de werkwijzen.

  Verantwoordelijk onze eigen activiteiten te boven | 
Wij willen buiten het kader van onze eigen activiteiten gaan 
door al onze betrokken partijen maximaal te sensibiliseren 
en te inspireren om onze kwalitatieve en kwantitatieve 
maatschappelijke doelstellingen te halen.

  Verantwoordelijk ten opzichte van ons team | We stellen 
alles in het werk om een verantwoordelijke werkgever te zijn, 
die waakt over het welzijn van zijn team, door de naleving 
en de ontwikkeling van de drie basiswaarden van de 
Vennootschap: Professionalisme, Engagement, Teamgeest. 

  Verantwoordelijk in onze communicatie | We handelen 
in alle transparantie in een optiek op lange termijn, door 
bijzonder aandacht te schenken aan de betrouwbaarheid van 
het rapporteringsproces en ook aan de zorgvuldigheid, de 
juistheid en de transparantie van de financiële en niet-financiële 
mededelingen.” 

BENOÎT DE BLIECK 
CEO

VOOR MEER INFORMATIE, 
RAADPLEEG  

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO
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http://www.befimmo.be/nl/mvo


INLEIDING  G4-1   G4-14   G4-18   G4-19   G4-20   G4-21   G4-23   G4-35   G4-DMA  

Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid centraal gesteld in haar strategie en 
vertaald in haar dagelijkse werking, door vooruit te lopen op de 
economische, maatschappelijke en milieu-evoluties. Door de 
jaren heen werkte ze een MVO-strategie uit en schreef ze een 
MVO-beleid op basis van de thema’s die zowel Befimmo als 
haar betrokken partijen als materieel beschouwen. 

WWW.BEFIMMO.BE/SITES/DEFAULT/FILES/IMCE/PUBLICATIONS/EVOLUTIE_
VAN_HET_BELEID.PDF

Befimmo beseft dat doeltreffend bestuur op lange termijn een 
geëngageerde aanpak veronderstelt, met toepassing van het 
voorzorgsprincipe. Dit betekent de risico’s vooraf inschatten en 
de kosten beheersen. Het is inderdaad zo dat Befimmo, door 
het in kaart brengen van de risico’s die haar kunnen aantasten 
(uitvoerig beschreven in het hoofdstuk “Risicofactoren1”), 
meteen ook de nodige maatregelen invoert om op deze vooruit 
te lopen en om hun mogelijke impact te beperken. 

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid als een strategische 
krachtlijn beschouwen, komt voor Befimmo neer op kansen 
grijpen om haar prestaties te verbeteren en zo op middellange 
en lange termijn waarde te creëren voor al haar betrokken 
partijen. Befimmo mikt op uitmuntendheid en heeft niet enkel 

de ambitie om zich te onderscheiden, maar ook om een 
referentie te worden op het gebied van Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, die vooruit loopt op de economische, 
maatschappelijke en milieu-evoluties en die innoveert. 

Befimmo gaat voortdurend in dialoog met al haar interne 
en externe betrokken partijen, om haar positionering als 
verantwoordelijke onderneming en eigenaar te blijven 
verbeteren. De opmaak van haar materialiteitsmatrix maakte 
het Befimmo mogelijk om haar MVO-strategie te verfijnen en 
14 prioriteiten te bepalen - op maatschappelijk, economisch 
en milieuvlak -, waaraan ze voorrang geeft. Deze werden 
gegroepeerd onder 4 grote pijlers: Milieu, Team, Huurders 
en Governance. 

Het antwoord op deze prioriteiten heeft de vorm van specifieke 
verbintenissen en acties, kwantificeerbare en meetbare 
doelstellingen op lange termijn, die hierna worden beschreven 
en ook uitvoerig worden belicht in het MVO-Actieplan. Dit plan, 
dat jaarlijks opgemaakt en herzien wordt, wordt gepubliceerd 
op de website van Befimmo. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN
 

1. Risicofactoren, op pagina 1.
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DE BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN VAN 2016
Concreet heeft Befimmo, het hele boekjaar 2016 door, zich 
verder ingespannen om het energieverbruik, het waterverbruik, 
de productie van hernieuwbare energie en de afvalproductie 
en -behandeling in haar gebouwen te optimaliseren, zodat ze 
blijven beantwoorden aan alsmaar hogere normen. 

VERANTWOORDELIJKE WAARDEKETEN
Buiten haar terugkerende activiteiten, werkte Befimmo ook 
verder aan de globale analyse van haar waardeketen, om 
haar systeem voor de aankopen en voor de beoordeling 
van de leveranciers te structureren en te professionaliseren, 
ook op grond van maatschappelijke en milieucriteria. Om 
aan deze doelstelling te beantwoorden, voerde Befimmo in 
2016 een grondige analyse uit van haar waardeketen die 
het mogelijk maakte om de Kraljic-matrix2 op te stellen voor 
elke grote familie van aankopen: “Corporate”, “Beheer” en 
“Bouwwerken”. Zo organiseerde ze een eerste workshop voor 
interne en externe betrokken partijen om van gedachten te 
wisselen over de voordelen en nadelen van de systemen voor 
de beoordeling van de milieuprestatie van de bouwsystemen 
en -materialen. Befimmo wil in 2017 haar analyse verderzetten 
– gespreid over een periode van 3 tot 5 jaar en waaraan alle 
betrokken partijen zouden deelnemen – met de bepaling van 
operationele criteria voor duurzame aankopen van materialen/
leveranciers, in de eerste plaats voor de subcategorieën van 
de familie “Bouwwerken”. 

INNOVATIE EN EVOLUTIE VAN DE WERKWIJZEN
Nu de werkwijzen, en dan specifieker het gebruik van de 
kantoorruimtes, uitgesproken evolueren, de deeleconomie in 
opmars is en de technologische revolutie volop aan de gang 
is, wil Befimmo als vastgoedoperator die gespecialiseerd 
is in kantoorgebouwen van hoge kwaliteit, proactief en 
innovatief optreden, door deze evoluties tot opportuniteiten 
om te buigen. Ze ontwikkelt duurzaam de flexibiliteit en 
omkeerbaarheid van haar ruimtes, door haar huurders 
een ruim gamma persoonlijke en geïntegreerde diensten 
ter beschikking te stellen, zodat deze huurders op meer 
gebruikscomfort kunnen rekenen. Ze rust haar gebouwen 
optimaal uit door nieuwe uitrustingen te bundelen en gedeelde 
diensten aan te bieden in heel haar portefeuille, om haar 
huurklanten het dagelijks leven te vereenvoudigen. 

Befimmo heeft trouwens haar eigen kantoorruimtes 
heringericht door haar medewerkers eind 2016 een heel 
nieuwe werkomgeving van topniveau aan te bieden, om hun 
behoeften in te vullen: een open, flexibel werkkader met veel 
lichtinval, aangepast aan de moderne technologieën, dat 
uitwisselingen en de creativiteit van haar team stimuleert. 

RAPPORTERING EN ENGAGEMENT  
OP LANGE TERMIJN
Enkele maanden na de ondertekening van de COP21 
betreffende het akkoord van Parijs over de beperking 
van de klimaatopwarming, sloot Befimmo zich ook aan 
bij het Global Compact3 en ondersteunt zo de initiatieven 
gelanceerd door de Verenigde Naties inzake de naleving van 
de mensenrechten, van de internationale arbeidsnormen, 
de bescherming van het milieu en de strijd tegen corruptie. 
Tegelijk bracht Befimmo haar Actieplan in overeenstemming 
voor 6 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen4 die 
de Verenigde Naties publiceerden, met het doel om “onze 
wereld te veranderen”. 

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN  
VAN DE VERENIGDE NATIES

Net als de vorige jaren nam Befimmo deel aan de CDP5- en 
GRESB6-vragenlijsten, die door een groot aantal internationale 
investeerders worden gesteund. Zo gaat ze in op de kwesties 
in verband met haar Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
en meer specifiek de koolstofuitstoot die aan haar activiteiten 
verbonden is. De opmerkelijke resultaten leverden Befimmo de 
positie op van “Leadership” (CDP) en “Green Star” (GRESB).  

2.  De Kraljic-matrix werd opgemaakt om elke categorie van aankopen te positioneren volgens twee dimensies: (i) het beoordeelde risico vanuit de positie van de koper ten opzichte van zijn 
leveranciers en het kritisch belang van het product/de dienst en (ii) de uitgaven voor het product/de dienst. Meer informatie op pagina 110.

3. www.unglobalcompact.org
4. www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
5. Carbon Disclosure Project.
6. Global Real Estate Sustainability Benchmark.
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1. De tabel met de uitstootfactoren is te vinden in de Methodologie op pagina’s 97 en 98.
2.  De stijging met 1,68% van de specifieke CO2e-uitstoot (kg CO2e/m²) in 2016 ten opzichte van 2015 is te verklaren door de terugkeer van een minder presterend gebouw in de 

rapporteringsperimeter. Hoewel 2016 kouder was dan 2015 (2.330 graaddagen tegen 2.112 graaddagen) ligt de specifieke uitstoot bij gelijkblijvende perimeter inderdaad globaal lager.
3.  Energieinvesteringen (direct en indirect), buiten investeringen in verband met de milieu-aspecten.

GEREALISEERDE VERMINDERING  
VAN DE CO

2
e-UITSTOOT

Als verantwoordelijke eigenaar beseft Befimmo heel goed 
dat de waarde van een gebouw niet enkel meer afgemeten 
wordt aan zijn intrinsieke waarde, maar ook op basis van 
andere criteria die verbonden zijn aan duurzame ontwikkeling. 
De grafiek (hierna) schetst de daling van de CO2e-uitstoot1 
verbonden aan de directe en indirecte energie, die tussen 
2008 en 20162 gehaald werd, vergeleken met de investeringen 
die in de portefeuille van Befimmo (buiten Fedimmo) 
gebeurden. 

Deze forse daling van de CO2e-uitstoot, namelijk globaal 
-65%, is de vrucht van voortdurende investeringen sinds 
2008 om de energie- en milieuprestaties van de gebouwen te 
verbeteren.

  “Meerjarig investeringsplan, op pagina 86”

Deze investeringen worden op twee niveaus uitgevoerd: 

  Portefeuille in exploitatie: Befimmo hanteert sinds 
verscheidene jaren een meerjarig investeringsplan 
(gemiddeld 2 miljoen €/jaar) voor werken om de energie- 
en milieuprestaties van de gebouwen in exploitatie te 
verbeteren (buiten de gebouwen die een zware renovatie 
ondergaan), zoals de afschaffing van verwarmingsketels 
op stookolie, de installatie van wateropvangsystemen, de 
verbetering van de BREEAM-certificaties, de aanbreng van 
zonnepanelen, de plaatsing van warmtekrachtkoppeling, de 
vervanging en/of optimalisering van bepaalde technische 
installaties, enz.

  Renovatie-/bouwprojecten: een deel van de kostprijs 
van de projecten werd specifiek besteed aan het halen van 
optimale energieprestaties. Het is niet enkel de bedoeling 
om zich te schikken naar de vigerende regelgevingen of er 
zelfs op vooruit te lopen, maar ook om te voldoen aan de 
verwachtingen van de huurders, de investeerders en de 
aandeelhouders. 

VERMINDERING VAN DE CO2e-UITSTOOT SINDS 2008 EN VOORUITZICHTEN TOT 2018  
 G4-EN15   G4-EN16   G4-EN17   G4-EN18   G4-EN19   G4-EN31 

 ENERGIE-OPTIMALISERING3 (RENOVATIEPROJECTEN)
 ENERGIE-OPTIMALISERING3 (PORTEFEUILLE IN EXPLOITATIE) 
  DIENSTEN & FACILITEITEN - SENSIBILISERING VAN DE HUURDERS
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4. Intergouvernementeel panel van deskundigen die zich over de evolutie van het klimaat buigen. Het werd in 1988 opgericht door de World Meteorological Organization.

DE VOORUITZICHTEN 
Voor de komende jaren stelt Befimmo zich tot doel om 
enerzijds te blijven investeren in haar portefeuille, met het oog 
op duurzaamheid, en om de projecten die al lopen of gepland 
zijn, uit te voeren om de doelstellingen te halen. Anderzijds wil 
ze ook haar proces van dialoog voortzetten, met het streven 
naar het best mogelijke evenwicht tussen de verwachtingen 
van haar betrokken partijen en de uitdagingen waar ze 
geregeld mee te maken krijgt.

Daarnaast wil Befimmo ook haar onrechtstreekse impact 
verhogen door zich nog sterker op de huurders te richten, 
met diensten en installaties die ze hun al aanbiedt en nog 
meer zal aanbieden in de toekomst. Omdat de tevredenheid 
van haar huurders haar prioriteit is, stelt Befimmo alles in 
het werk om ze goed gelegen, flexibele, milieuvriendelijke en 
goed presterende gebouwen van kwaliteit aan te bieden. Ze 
zal er vandaag meer dan ooit op toezien om ze persoonlijke 
en volledige diensten ter beschikking te stellen. Ze zal haar 
gebouwen optimaal uitrusten en nog proactiever zijn in haar 

aanpak van sensibilisering van de huurders voor de energie- 
en milieukwesties. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/HUURDERSZONE

In 2017 wil Befimmo nog verder gaan met haar MVO-beleid 
en -verslaggeving en zo (i) van GRI-G4 naar GRI Standards 
gaan, wat een update van haar materialiteitsmatrix en een 
grondige herziening van haar MVO-beleid zal inhouden, 
(ii) de mogelijkheid onderzoeken om een erkende aanpak te 
volgen, die Befimmo de mogelijkheid biedt om doelstellingen 
op lange termijn te bepalen, tot 2030, voor de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen (overeenkomstig de 
aanbevelingen van de wetenschappers van het IPCC4). Zo 
levert ze haar bijdrage tot de beperking van de stijging van 
de gemiddelde wereldtemperatuur onder de 2°C, volgens de 
beslissing van de COP21.

http://www.befimmo.be/nl/huurderszone
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BETROKKEN PARTIJEN EN MATERIALITEITSMATRIX 
 G4-12   G4-18   G4-23   G4-24   G4-25   G4-26   G4-37   G4-43   G4-45 

Gezien haar beurskapitalisatie (1,4 miljard €), haar 
aandeelhouders, haar team, dat in de voorbije 10 jaar sterk 
groeide, maar ook haar vastgoedportefeuille en de invloed van 
die portefeuille op het milieu, kan Befimmo niet anders dan 
voortdurend toetsen hoe ze haar impact op de maatschappij 
kan beperken, terwijl ze zich tegelijk economisch kan blijven 
ontwikkelen en haar dialoog met haar betrokken partijen kan 
verbeteren. 

WWW.BEFIMMO.BE/SITES/DEFAULT/FILES/IMCE/PUBLICATIONS/EVOLUTIE_
VAN_HET_BELEID.PDF

Zo heeft Befimmo, met het oog op de voortdurende 
verbetering  G4-DMA   G4-35  van haar MVO-beleid, een 
materialiteitsstudie uitgevoerd en gaf ze in 2013 de aanzet tot 
een proces van voortdurende dialoog met al haar interne en 
externe betrokken partijen. 

Deze materialiteitsoefening, waarvan de gedetailleerde 
methodologie beschreven wordt op haar website, maakte het 
Befimmo mogelijk (i) om haar maatschappelijke, economische 
en milieuprioriteiten in kaart te brengen en te hiërarchiseren op 
basis van hun belang voor Befimmo en voor haar betrokken 
partijen, maar ook (ii) om haar MVO-strategie te verfijnen en 
(iii) op de eerste plaats in te werken op thema’s die als prioritair 
beschouwd worden. 

Befimmo werkt vandaag aan de prioritaire uitdagingen die 
uitgelicht zijn op de matrix, zonder daarom de andere thema’s 
die als minder prioritair op korte termijn worden beschouwd, te 
verwaarlozen. Deze zullen op middellange en/of lange termijn 
worden geanalyseerd en aangepakt. 

De matrix zal in 2017 herbeoordeeld worden bij de 
overschakeling naar de GRI Standards.

WWW.BEFIMMO.BE/NL/HUURDERSZONE

GEÏNTEGREERDE BETROKKEN PARTIJEN  
IN DE WAARDEKETEN 
Bij de selectie van haar betrokken partijen houdt Befimmo 
rekening met elke speler die actief of passief betrokken is bij 
een beslissing of een project van de Vennootschap, d.w.z. 
alle interne en externe betrokken partijen die optreden in de 
waardeketen. Deze betrokken partijen worden gerangschikt 
op basis van hun impact op de activiteiten die Befimmo 
uitoefent en op de mogelijkheid om ze te beïnvloeden en/of 
te sensibiliseren voor de maatschappelijke, economische en 
milieukwesties. 

Befimmo verbindt er zich toe om rekening te houden met de 
verwachtingen van haar betrokken partijen bij de uitstippeling 
van haar strategie en om geregeld met hen een open dialoog 
aan te gaan en constructief te overleggen. De dialogen 
met deze verschillende betrokken partijen worden uitvoerig 
beschreven in de documenten die op de website van Befimmo 
worden gepubliceerd in de rubrieken: “Communicatie met 
de externe en interne betrokken partijen” en “Analyse van de 
verwachtingen van de betrokken partijen”. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/BETROKKEN-PARTIJEN

Befimmo wil, als verantwoordelijke onderneming, verder 
gaan dan haar eigen activiteiten, door al haar betrokken 
partijen zoveel mogelijk te inspireren om zo haar kwali-
tatieve en kwantitatieve maatschappelijke doelstellingen 
te halen. Ze wil onder meer (i) haar huurders sensibili-
seren om het energieverbruik te verminderen met een 
dienst milieu-ondersteuning en (ii) haar leveranciers, op 
middellange termijn, verbinden met de verwerking van 
maatschappelijke en milieucriteria in haar waardeketen. 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/evolutie_van_het_beleid.pdf
http://www.befimmo.be/nl/huurderszone
http://www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen
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INTERNE ORGANISATIE  
 G4-17   G4-34   G4-35   G4-36   G4-42   G4-44   G4-48   G4-49 

Vandaag maakt Befimmo’s Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid deel uit van haar dagelijks beheer. Alle 
medewerkers zijn van ver of van nabij, naargelang hun eigen 
competentiegebied, betrokken bij deze aanpak en zijn zich 
heel goed bewust van de grote impact van de vastgoedsector 
op het leefmilieu.

Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid (CMV) uit 5 personen, waarvan 3 leden 
van het Directiecomité: de Chief Executive Officer (CEO), 
de Chief Financial Officer (CFO), de Chief Operating 
Officer (COO), de Head of Environmental Management 
(HEM) en de CSR Manager (CSRM). Deze Cel komt om 
de drie maanden samen en staat in voor de opmaak en de 
opvolging van het MVO-Actieplan1 en voor de toekenning van 
de gepaste middelen en werkt actief mee aan de jaarlijkse 
Directiebeoordeling van het Milieumanagementsysteem 
ISO 14001. Ook de Bestuurders van Befimmo nemen deel 
aan de bepaling en de goedkeuring van de budgetten 
en de belangrijke beslissingen inzake Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, met name tijdens de strategische raden 
en tijdens driemaandelijks geplande vergaderingen bij de 
publicatie van de resultaten. 

Operationeel komt de Technische Cel Milieu (TCM), 
die uit 5 specialisten bestaat  die tot doel hebben om de 
milieuprestatie van de portefeuille te verbeteren, geregeld 
bijeen en legt zich onder meer toe op de invoering van het 

MVO-Actieplan. Onder deze specialisten speelt de Green 
Adviser een belangrijke rol als toetser van de efficiëntie van de 
energie-investeringen op het terrein, terwijl tegelijk een goed 
comfortniveau voor de huurders gewaarborgd wordt. 

De CSR Manager, lid van de Cel Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, rapporteert rechtstreeks aan de 
CEO. Hij heeft een zowel strategische (de MVO-strategie 
uitstippelen, de relaties met de betrokken partijen beheren) 
als operationele rol (de MVO-projecten coördineren en 
aansturen, het MVO-Actieplan beheren, optreden als intern 
adviseur van de andere afdelingen en de medewerkers 
aansporen om dingen te veranderen). 

Daarnaast is inzake human resources de Human Resources 
Officer (HRO) belast met de sensibilisering van alle teamleden 
om meer rekening te houden met de Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, het opvolgen van de lopende initiatieven 
en de verdere ontwikkeling van de sterke bedrijfscultuur 
bij Befimmo. Deze persoon werkt samen met de CSR 
Manager en interageert met de Cel Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid. 

Nog andere medewerkers hebben een specifieke ver-
antwoordelijkheid in het kader van het Milieumanagement-
systeem: General Counsel, Legal Manager, Chief Commercial 
Officer, Property Managers, Chief Investment Officer, internal 
audit, Project Managers, enz.

Raad van Bestuur

Strategische 
beslissingen en 

goedkeuring van 
budgetten

Ontwikkeling en 
opvolging van het 
MVO-Actieplan

Cel Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid

CSR Manager Human 
Resources

Technische 
Cel Milieu

General Counsel, 
Legal Manager, 

Chief Commercial Officer, 
Property Managers, 

Chief Investment 
Officer, internal audit, 

Project Managers, enz.

Implementatie van 
het MVO-Actieplan

1. Het MVO-Actieplan van 2017 is gedetailleerd op de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen).

HEM I CSRMCEO I CFO I COO
Directiecomité
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HET MILIEU 1 

VERVUILINGENERGIE CERTIFICATIEMOBILITEIT

Gezien de omvang van haar vastgoedactiviteit, wil Befimmo zich in de 
eerste plaats toeleggen op het milieuluik van haar Maatschappelijke Ver-
antwoordelijkheid. Ze beseft heel goed dat de waarde van een gebouw 
niet enkel meer afgemeten wordt aan zijn intrinsieke waarde, maar ook 
op basis van andere criteria die met duurzame ontwikkeling te maken 
hebben. Deze aanpak werd globaal bevestigd door de externe betrokken 
partijen die deze thematiek ook als de belangrijkste beschouwen en 

-34%
ELEKTRICITEIT (2008-2016)2

-33%
GAS (2008-2016)3

3.837 m2

ZONNEPANELEN
-65%

CO
2
e-UITSTOOT (2008-2016)4

MILIEURAPPORTERING 
Zoals hiervoor al gesteld, wil Befimmo vanaf nu en in de 
toekomst nog verder gaan in haar milieuverslaggeving. 
Ze onderzoekt de mogelijkheid om een erkende aanpak te 
volgen, die Befimmo de mogelijkheid biedt om doelstellingen 
op langere termijn (tot 2030) te bepalen voor de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen, overeenkomstig de 
aanbevelingen van de wetenschappers van het IPCC5. 
Zo levert ze haar bijdrage tot de beperking van de stijging van 
de gemiddelde wereldtemperatuur onder de 2°C, volgens de 
beslissing van de COP21. 

Ze is niet van plan om de doelstellingen die ze zich eer-
der stelde, te vernieuwen of te verlengen, maar wil wel de 
milieuprestatie van haar gebouwen actief blijven verbeteren. 
Befimmo zal  2017 benutten als overgangsjaar en jaar van 
denkoefeningen om de segmentering van haar portefeuille 
te bestuderen en te analyseren, om zo de vorderingen in de 
nieuwe doestellingen die ze de komende maanden zal vast-
leggen, beter te kunnen volgen, analyseren en vergelijken. 

1. Het gedetailleerd Actieplan 2017, met name het gedeelte over het Milieu, is te vinden op de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen). 
2. Portefeuille Befimmo (buiten Fedimmo), gemeenschappelijke oppervlaktes, specifiek verbruik (kWh/m²).
3. Portefeuille Befimmo (buiten Fedimmo), specifiek genormaliseerd verbruik (kWh/m²) graaddag.
4. Portefeuille Befimmo (buiten Fedimmo), uitstoot verbonden aan het direct en indirect specifiek energieverbruik. 
5. Intergouvernementeel panel van deskundigen die zich over de evolutie van het klimaat buigen. Het werd in 1988 opgericht door de World Meteorological Organization. 

wensen dat Befimmo op korte termijn werkt aan de prioriteiten die bij dit 
thema horen: energie, vervuiling, mobiliteit en certificatie.

De invoering, de opvolging en ook de controle van de concrete acties in 
verband met het milieu worden vooral beheerd door de Technische Cel 
Milieu (TCM), die uit 5 ervaren personen bestaat en verslag uitbrengt aan 
de MVO-cel. 

 G4-DMA   G4-35 

Sinds enkele jaren zet Befimmo zich in voor de strijd tegen klimaatverandering. Ze investeert duurzaam in haar gebouwen, stelt  zichzelf 
ambitieuze kwalitatieve en kwantitatieve doelen om haar milieu-impact te verkleinen en werkt stroomopwaarts samen met haar betrok-
ken partijen om de koolstofafdruk die aan haar activiteiten verbonden is, maximaal te verminderen. 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ENERGIEVERBRUIK (GAS, STOOKOLIE, WARMTENETWERK EN ELEKTRICITEIT), PRODUCTIE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE 
EN WATERVERBRUIK VAN DE HUURDERS EN DE CORPORATE ACTIVITEITEN.

RAPPORTERING VAN HET VERBRUIK 
Voor haar niet-financiële rapportering maakte Befimmo de 
keuze om de gegevens van de portefeuilles van Befimmo en 
van Fedimmo afzonderlijk mee te delen. De verbintenissen 
die Befimmo aanging op het vlak van duurzame ontwikkeling 
gelden voor haar hele portefeuille. Het beleid dat Befimmo 
op operationeel niveau hanteert, kan echter niet op dezelfde 
manier toegepast worden op de portefeuille van Fedimmo, die 
bijna uitsluitend aan de Regie der Gebouwen verhuurd is. 

Volgens de huurovereenkomsten die met de Regie der 
Gebouwen werden afgesloten, zijn de meeste terugkerende 
werken en ook het operationeel beheer van de gebouwen voor 
haar rekening. Zodoende oefent Befimmo maar een beperkte 
invloed uit op deze activiteiten. 

Niettemin belicht Befimmo geleidelijk de mogelijkheden om 
de milieuprestaties van de gebouwen te verbeteren, via een 
dialoog en geregeld overleg met de Regie der Gebouwen, om 
ze naargelang het geval, ook onmiddellijk in te voeren.  

Gezien Befimmo maar een beperkte armslag heeft wat de 
controle betreft, heeft ze maar moeilijk toegang tot de gege-
vens over het energieverbruik en de afvalproductie van de 
gebouwen van Fedimmo, wat de bepaling van kwantitatieve 
doelstellingen vrij willekeurig en weinig representatief maakt. 

In de meeste gevallen zijn de twee portefeuilles, naast 
de opgave van globale gegevens, opgedeeld per grootte 
[1 - 5.000 m²], [5.001 - 10.000 m²], [> 10.000 m²] van de 
gebouwen, wat een analyse vanuit een andere hoek en de 
benutting van bepaalde specifieke gegevens mogelijk maakt. 
De gedetailleerde en volledige tabellen, voor vier jaren van 
verslaggeving (2008 en 2014 tot 2016) staan op de website 
van de Vennootschap en de nodige Methodologie om de 
gegevens goed te interpreteren en te begrijpen, is te vinden op 
pagina 97 van dit Verslag. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN
BEHEER VAN DE VERBRUIKSGEGEVENS

Alle gegevens en informatie over het energieverbruik worden 
bekomen via (i) de netwerkbeheerders en energieleveranciers, 
(ii) de maintenancebedrijven, (iii) de telemonitoring van het 
verbruik en (iv) de interne beheerder. 

De telemonitoring beslaat vandaag 93% van de gebouwen 
van de portefeuille van Befimmo, en ook een klein deel van de 
gebouwen van de portefeuille van Fedimmo. De ingezamelde 
gegevens dekken meestal alle verbruik (water, gas en elektri-
citeit). Deze centralisering van de gegevens en de online toe-
gang in real time tot deze gegevens, maakt enerzijds mogelijk 
om eventuele storingen in de werking van de technische 
installaties op afstand te zien en zo onmiddellijk de nodige 
corrigerende acties te kunnen ondernemen en anderzijds, om 
de energieprestatie van elk gebouw te beoordelen en zo de te 
overwegen prioritaire toekomstige investeringen te bepalen. 

Wat het beheer van de gegevens van het elektriciteitsverbruik 
betreft, splitst Befimmo verder de privatieve en gemeenschap-
pelijke gegevens uit van de gebouwen waarvoor ze zelf het 
energieleveringscontract beheerst. Voor de gebouwen waar-
van Befimmo geen houder is van de bevoorradingscontracten, 
vraagt de Technische Cel Milieu de huurders rechtstreeks naar 
de nodige gegevens over het verbruik en/of de vernieuwing 
van de machtigingen om de gegevens te krijgen via de net-
werkbeheerders. Deze aanpak wordt ook stelselmatig toege-
past voor elke nieuwe huurder, met name bij de ondertekening 
van de huurovereenkomst. 

Daarnaast heeft Befimmo in 2016 het gebruik van statistische 
modellen gesystematiseerd, om anomalieën in het verbruik 
van elektriciteit, water en gas gerichter te kunnen opsporen. 
Deze modellen maken het mogelijk om vooruit te lopen op het 
toekomstige verbruik op basis van de energiesignatuur van het 
gebouw en van de werkingsuren. De modellen zijn relevan-
ter dan alarmen die afgaan wanneer een maximumdrempel 
overschreden wordt en maken mogelijk om zelfs uiterst gering 
oververbruik vergeleken met het totale verbruik te detecteren. 

In het kader van haar beleid van autoproductie van hernieuw-
bare energie en de toenemende dekking met fotovoltaïsche 
installaties, werkte Befimmo in 2016 ook een instrument uit om 
het productieniveau van haar installaties en hun rentabiliteit op 
grond van de werkelijke mate van bezonning te verifiëren. 

ENERGIE

http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
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In 2016 legde Befimmo ook de laatste hand aan een opvolging 
en gedetailleerde rapportering van het energieverbruik van 
haar gebouwen op driemaandelijkse basis, die ze gebruikt om 
haar prestatie-indicatoren te controleren en te volgen. 

 DOELSTELLING 2017 
Befimmo is zich bewust van het belang van de mate van nauwkeu-
righeid die de cijfergegevens die ze gebruikt en waarop ze haar 
resultaten en doelstellingen baseert, vereisen. Daarom zal ze zich 
vanaf 2017 verbinden tot de grondige bepaling van het onzeker-
heidsniveau dat verbonden is aan de onnauwkeurigheid van de 
meetmiddelen, de gedeeltelijke of foute overdracht van de informa-
tie, de parasietgegevens, de onnauwkeurigheid van omzettingsfac-
toren, leesfouten en ontbrekende gegevens die de energiemetingen 
en de besparingsberekeningen die ze maakt, kenmerken. 

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN  G4-EN31 

Befimmo wil haar gebouwen aantrekkelijk houden voor de 
huurders, om zo de hoogst mogelijke bezettingsgraad van 
haar portefeuille te garanderen. Daarom investeert ze voort-
durend in renovatie, herontwikkeling of de verbetering van 
de energie- en milieuprestaties van haar gebouwen. Op die 
manier wil ze de gebouwen upgraden of op een hoog presta-
tie- en kwaliteitsniveau houden.  

De gebouwen die Befimmo ontwerpt, zijn van hoge kwaliteit 
en overtreffen meestal de toepasselijke en geanticipeerde 
energieregelgeving om de passiefnorm (15 kwh/m² per jaar, 
nettoverwarmingsbehoefte) te benaderen of te behalen en te 
streven naar het concept van de Nearly Zero Energy Building 
(NZEB). Dankzij onder meer de zware investeringen in haar 
gebouwen met innovatieve technische installaties die sterk 
presteren en weinig energie vreten, gekoppeld aan hernieuw-
bare energiebronnen en een bewustmaking van de gebruikers, 
zet Befimmo gebouwen met een hoge milieukwaliteit in de 
markt. 

Aanvullend op het toegekende budget in het kader van de 
projecten voor de bouw en de herontwikkeling van haar 
gebouwen voor de duurzame optimalisering en de voor-
bereiding op de regelgevingen in verband met de verbetering 
van de milieuprestatie, voert Befimmo ook een specifiek 
meerjarig investeringsplan in voor de uitvoering van werken 
om de duurzame prestaties van de gebouwen in exploitatie 
te optimaliseren (vervanging van oude technische installaties 

door minder energievretend materiaal, invoering van nieuwe 
technologieën voor het beheer van de uitrusting, installatie van 
wateropvangsystemen, verbetering van de isolatie, plaatsing 
van zonnepanelen, warmtepompen, enz.). Deze leiden meestal 
tot een verbetering van de BREEAM In-Use certificatie van de 
gebouwen. In 2016 werd een budget van zowat 1,75 miljoen € 
besteed aan deze werken. 

  “Vooruitzichten en dividendprognose, op pagina 66”

 DOELSTELLINGEN 2017-2019
Befimmo wil deze initiatieven voortzetten en is van plan om naast 
de budgetten voor zware renovaties, een terugkerend budget te 
behouden voor de verbetering van de bestaande technische instal-
laties en de duurzame optimalisering van de milieuprestaties van 
de gebouwen. 

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN

(IN MILJOEN €) UITGEVOERD VOORUITZICHTEN

2016 2017 2018 2019

Totaal 1,75 1,98 1,51 1,04

Energie 1,31 1,16 1,17 0,63

Milieu 0,44 0,82 0,34 0,40

INVESTERINGSCRITERIA  G4-DMA 

Befimmo heeft belangstelling voor vastgoedprojecten die 
beantwoorden aan standaard investeringscriteria zoals de 
kwaliteit, de kritische omvang, de flexibiliteit, de huursituatie 
en de potentiële waardecreatie. Maar in naleving van haar 
MVO-beleid en in het kader van een proces voor voortdurende 
verbetering, bestudeert en analyseert ze bij het onderzoek van 
acquisitieprojecten ook de energieprestatie, de aspecten in 
verband met de bodem verontreiniging en de aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen, evenals kwesties inzake de mobiliteit, zoals 
ligging, bereikbaarheid, nabijheid van het openbaar vervoer, 
enz. 

  “Identiteit en strategie, op pagina 20”

1. EPRA: European Public Real Estate Association – www.epra.com.
2.  Befimmo deed een beroep op Deloitte voor de uitvoering van een opdracht van beperkt nazicht. De gegevens met het symbool V werden gecontroleerd in het kader van deze opdracht 

van beperkt nazicht. Het Verslag van Deloitte is te vinden op pagina 115 van dit hoofdstuk.
3. Afval van het vastgoed in aanbouw (werken) en in exploitatie. 
4. De volledige tabellen van de milieu-indicatoren van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo zijn gepubliceerd op de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu). 
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OVERZICHTSTABEL VAN DE PRESTATIE-INDICATOREN IN DUURZAME ONTWIKKELING VAN DE EPRA

Befimmo sluit zich aan bij de verdere standaardisering van de financiële verslaggeving, maar ook op het vlak van de 
verslaggeving omtrent Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom volgt ze de indicatoren die de EPRA1 publi-
ceerde in haar rapport “Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting (2de versie - september 2014)”.

EXTERNE 
CONTROLE2

EPRA SUSTAINABILITY 
PERFORMANCE 
MEASURES

GRI-G4 (CRESSD) 
INDICATOR

PORTEFEUILLE GEGEVENS 2016 PAGINA(‘S) 
JFV 20164

V Elec-Abs 
niet-genormaliseerd G4-EN3

Befimmo 48,7 GWh 

88

Fedimmo 17,1 GWh 

V Elec-LfL  
niet-genormaliseerd G4-EN3

Befimmo 2015 45,3 GWh 
Befimmo 2016 43,3 GWh 
Fedimmo 2015 15,5 GWh 
Fedimmo 2016 16,9 GWh 

V DH&C-Abs 
genormaliseerd G4-EN3 Befimmo 1,0 GWh 

89
V DH&C-LfL 

genormaliseerd G4-EN3
Befimmo 2015 1,0 GWh 
Befimmo 2016 1,4 GWh 

V Fuels-Abs 
genormaliseerd G4-EN3

Befimmo 35,9 GWh 
89

Fedimmo 27,4 GWh 

V Fuels-LfL 
genormaliseerd G4-EN3

Befimmo 2015 35,4 GWh 

-
Befimmo 2016 31,6 GWh 
Fedimmo 2015 29,8 GWh 
Fedimmo 2016 26,2 GWh 

V Energy-Int 
niet-genormaliseerd CRE1

Befimmo 167 kWh/m²
89

Fedimmo 150 kWh/m²

V GHG-Dir-Abs G4-EN15
Befimmo 7 111 t CO2e

93

Fedimmo 5 440 t CO2e

V GHG-Indir-Abs G4-EN16
Befimmo 531 t CO2e
Fedimmo 0 t CO2e

V GHG-Dir-LfL G4-EN15

Befimmo 2015 6 355 t CO2e
Befimmo 2016 6 258 t CO2e
Fedimmo 2015 5 349 t CO2e
Fedimmo 2016 5 181 t CO2e

V GHG-Indir-LfL G4-EN16

Befimmo 2015 484 t CO2e
Befimmo 2016 416 t CO2e
Fedimmo 2015 0 t CO2e
Fedimmo 2016 0 t CO2e

V GHG-Int CRE3
Befimmo 15 kg CO2/m²
Fedimmo 18 kg CO2/m²

V Water-Abs G4-EN8
Befimmo 154 217 m³

90

Fedimmo 83 343 m³

V Water-LfL G4-EN8

Befimmo 2015 126 956 m³
Befimmo 2016 123 117 m³
Fedimmo 2015 67 624 m³
Fedimmo 2016 79 707 m³

V Water-Int CRE2
Befimmo 265,53 l/m²
Fedimmo 266,88 l/m²

V Waste-Abs3 G4-EN23

Befimmo 

Gerecycleerd: 745 ton

91
92
93

Hergebruikt: 36 ton
Gecomposteerd: 4 ton

Verbrand: 674 ton
Ingegraven of gestort: 0 ton

Fedimmo

Gerecycleerd: 2 870 ton
Hergebruikt: 0 ton

Gecomposteerd: 0 ton
Verbrand: 748 ton

Ingegraven of gestort: 961 ton

V Waste-LfL3 G4-EN23

Befimmo 

Gerecycleerd 2015: 843 ton 

94

Gerecycleerd 2016: 745 ton
Hergebruikt 2015: 17 ton
Hergebruikt 2016: 36 ton

Gecomposteerd 2015: 0 ton
Gecomposteerd 2016: 4 ton 

Verbrand 2015: 797 ton
Verbrand 2016: 674 ton 

Ingegraven of gestort 2015: 33 ton
Ingegraven of gestort 2016: 0 ton 

Fedimmo

Gerecycleerd 2015: 108 ton 
Gerecycleerd 2016: 67 ton

Hergebruikt 2015: 0 ton 
Hergebruikt 2016: 0 ton

Gecomposteerd 2015: 0 ton
Gecomposteerd 2016: 0 ton

Verbrand 2015: 60 ton
Verbrand 2016: 66 ton

Ingegraven of gestort 2015: 0 ton
Ingegraven of gestort 2016: 0 ton

V Cert-Tot CRE8 Befimmo  
& Fedimmo

BREEAM Design | Outstanding | 1 gebouw

95
96

BREEAM Design | Excellent | 6 gebouwen
BREEAM Design | Very Good | 9 gebouwen

BREEAM Design | Good | 1 gebouw
BREEAM In-Use (Asset) | Very Good | 5 gebouwen

BREEAM In-Use (Asset) | Good | 54 gebouwen
BREEAM In-Use (Asset) | Pass | 6 gebouwen

BREEAM In-Use (Asset) | Niet gecertificeerd | 51 gebouwen
BREEAM In-Use (Management) | Very Good | 2 gebouwen

BREEAM In-Use (Management) | Good | 2 gebouwen
BREEAM In-Use (Management) | Pass | 50 gebouwen

BREEAM In-Use (Management) | Acceptable | 8 gebouwen

Best Practices Recommendations on
Sustainability Reporting

European Public Real Estate Association

REPORTING

2nd EDITION

September 2014
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INDIRECT ENERGIEVERBRUIK (GWh EN KWh/m²) 
 DH&C-Abs   DH&C-LfL   ELEC-Abs    ELEC-LfL   
 G4-EN3   G4-EN4   G4-EN5   G4-EN6   G4-EN7 

De specifieke gegevens die in de grafiek hierna staan, betref-
fen het verbruik van de elektriciteit die aangekocht wordt via 
de distributienetten (94% groene energie1) en/of zelf gepro-
duceerd wordt via de installatie van zonnepanelen en warm-
tekrachtkoppeling. Deze autoproductie is opgenomen in de 
gemeenschappelijke specifieke gegevens (kWh/m²). 

Het gebouw Axento in Luxemburg, dat in 2009 werd 
gebouwd, wordt verwarmd via een warmtenetwerk waarvan 
de gegevens niet opgenomen zijn in deze grafiek2.

Het specifiek gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik van de 
Befimmo-portefeuille verminderde van 51,3 kWh/m² in 2013 
naar 42,9 kWh/m² in 2016 en overtreft zo de doelstelling van 
een vermindering met -2,5% per jaar, gedurende drie jaar van 
2013 tot 2016. Na deze periode ligt de vermindering inder-
daad op -16%, wat meer is dan het einddoel. Deze daling is 
vooral toe te schrijven aan maatregelen voor energieverbete-
ringen. 

Ook het specifiek privatief elektriciteitsverbruik van de por-
tefeuille van Befimmo daalde van 70,7 kWh/m² in 2013 naar 
52,5 kWh/m² in 2016 en gaat ook over de doelstelling van 
een daling met -1% per jaar, gedurende drie jaar van 2013 tot 
2016. Na het verstrijken van de periode komt de vermindering 
inderdaad op -26%, ook weer meer dan het einddoel. Deze 
prestatie is enerzijds vooral te verklaren (i) door het vertrek in 
2015 van een huurder die over een datacenter beschikte dat 
ingrijpende aircomaatregelen noodzaakte, en (ii) anderzijds 
door de forse vermindering van het privatieve verbruik van 
twee grote gebouwen in de portefeuille. 

De privatieve gegevens van het specifieke verbruik van een 
fitnesscentrum met binnenzwembad zijn niet opgenomen in 
de berekening, met het oog op een zekere samenhang en om 
representatief te blijven voor het verbruik van kantoren. 

De doelstelling voor de verhoging bij gelijke perimeter [LfL] van 
het totaalpercentage voor het gebruik van groene energie in 
de portefeuille van 94% naar 97% tussen 2015 en 2016, door 
voorrang te geven aan de levering van groene energie voor 
de privé-oppervlaktes, werd niet gehaald. Toch zal er in 2017 
verder gewerkt worden aan de sensibilisering van de betrokken 
huurders. De doelstelling van de vermindering met -5% van het 
privatief individueel specifiek elektriciteitsverbruik (kWh/m2), bij 
gelijke perimeter [LfL] op een jaar, van de huurders van de porte-
feuille van Befimmo, die zich aansluiten bij en actief meewerken 
aan het ontwerp van de Milieusamenwerkingsovereenkomst, zal 
ook verder nagestreefd worden. 

INDIRECT SPECIFIEK VERBRUIK (KWh/m²)  
[PORTEFEUILLE BEFIMMO], ZONDER WARMTENETWERK
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Tot slot werd ook de doelstelling voor de vermindering van het 
totaal gemeenschappelijk bruto elektriciteitsverbruik van de 
portefeuille van Befimmo, bij gelijke perimeter [LfL], van -1% over 
de periode 2015-2016, ruim overschreden en ligt op een totale 
vermindering van -3%.

De volledige tabellen van het absolute en specifieke indirecte 
verbruik van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo zijn gepu-
bliceerd op de website van Befimmo. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

 DOELSTELLINGEN
Zonder de doelstellingen die ze zich eerder stelde, te vernieuwen of 
te verlengen, maar wel met het voornemen om de milieuprestatie 
van haar gebouwen actief te blijven verbeteren, zal Befimmo vanaf 
2017 een volledige denkoefening opzetten rond de herbepaling van 
nieuwe doelstellingen op lange termijn voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen (overeenkomstig de aanbevelingen van 
de wetenschappers van het IPCC3). Zo levert ze haar bijdrage tot de 
beperking van de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur 
onder de 2°C, volgens de beslissing van de COP21. 

ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN BEFIMMO CORPORATE (MWh EN KWh/PP4)  

 G4-EN3   G4-EN5 

In 2016 werd tijdens de inrichtingswerken aan de “corporate” 
oppervlaktes, in het kader van het SWOW5-project, bijzondere 
aandacht besteed aan de nieuwe elektriciteitsinstallaties om 
het verbruik zo laag mogelijk te houden en de positieve effec-
ten en ervaring van de goede milieuwerkwijzen die ze ontwik-
kelt, in stand te houden. 

Tijdens deze grootscheepse werken, die enkele maanden 
duurden, heeft Befimmo haar team tijdelijk verhuisd naar één 
van haar andere gebouwen. Zodoende was haar energiever-
bruik voor 2016 over twee locaties gespreid, waarvan voor 
één ook rekening is gehouden met de benodigde elektrische 
energie (2,6 MWh) voor de uitvoering van de werken. Na aftrek 
hiervan, komt de totale vermindering van het elektriciteits-
verbruik voor 2016 op -3,4% (185,7 MWh) ten opzichte 
van 2015 (192,3 MWh). 

 DOELSTELLING 2017
In 2017 zal Befimmo het privatief elektriciteitsverbruik van haar nieuwe 
oppervlaktes monitoren, om zeker te stellen dat bepaalde nieuwe 
maatregelen (LED-verlichting, uitbesteding van een deel van de IT-in-
frastructuur, enz.), die ingevoerd werden bij de herinrichting van haar 
corporateruimtes, efficiënt zijn.  

1.  Groene energie: energie die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare 
energiebronnen. 

2.  De tabel met de verbruiksgegevens van het gebouw Axento staat op de website van 
Befimmo (www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu).  

3.  Intergouvernementeel panel van deskundigen die zich over de evolutie van het klimaat 
buigen. Het werd in 1988 opgericht door de World Meteorological Organization.

4.  PP: Per Persoon, dus de som van de VTE’s (Voltijdse Equivalenten) en de leden 
van het Directiecomité. 

5. SWOW: Smart Ways Of Working.

http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
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DIRECT ENERGIEVERBRUIK (KWh/m²)  Fuels-Abs   G4-EN3   G4-EN4   G4-EN5 

De specifieke gegevens die opgenomen zijn in de grafiek 
hierna betreffen het genormaliseerd en brutoverbruik van aard-
gas van alle bovengrondse oppervlaktes van de portefeuille 
van Befimmo. 

De verbruiksgegevens van de verwarming zijn genormaliseerd 
op basis van de invloed van de buitentemperatuur via de 
methode van de graaddagen 16,5/16,5. Deze maakt mogelijk 
om het verbruik van gebouwen over verschillende jaren te 
vergelijken, onafhankelijjk van de invloed van het klimaat. De 
graaddagen voor België zijn deze die berekend worden in het 
observatorium van Ukkel. 

Eind 2016, na afloop van de periode van drie jaar die als 
doelstelling werd bepaald voor Befimmo om het genormali-
seerd specifiek direct verbruik met -9% te verminderen, is al 
een vermindering van -17,8% van het verbruik te noteren. Dit 
gaat inderdaad van 83,1 kWh/m² in 2013 naar 68,4 kWh/m² 
in 2016. 

DIRECT SPECIFIEK ENERGIEVERBRUIK (KWh/m²)  
[PORTEFEUILLE BEFIMMO] 
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Bij gelijke perimeter [LfL] verminderde ook het gas verbruik van 
de portefeuille van Befimmo met -10,7% over de periode 
2015-2016, of 3,80 GWh, wat neerkomt op het gemiddeld 
jaarlijks verbruik van 300 Brusselse gezinnen6.

De volledige tabellen van het absoluut en specifiek direct 
energieverbruik van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo zijn 
gepubliceerd op de website van Befimmo. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

 DOELSTELLINGEN
Zonder de doelstellingen die ze zich eerder stelde, te vernieuwen of 
te verlengen, maar wel met het voornemen om de milieuprestatie 
van haar gebouwen actief te blijven verbeteren, zal Befimmo vanaf 
2017 een volledige denkoefening opzetten rond de herbepaling van 
nieuwe doelstellingen op lange termijn voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen (overeenkomstig de aanbevelingen van 
de wetenschappers van het IPCC3). Zo levert ze haar bijdrage tot de 
beperking van de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur 
onder de 2°C, volgens de beslissing van de COP21. 

TOTAAL EN SPECIFIEK ENERGIEVERBRUIK (GWh EN KWh/m²)  G4-EN3   G4-EN4   G4-EN5   CRESS-CR1   ENERGY-INT 

De absolute en specifieke gegevens (genormaliseerd en 
niet-genormaliseerd7) in de tabel hierna betreffen de totale 
gekochte en/of geproduceerde energie voor de privatieve 
en gemeenschappelijke delen van de gebouwen van de 
portefeuille van Befimmo. 

De volledige tabellen van het totale absolute en specifieke 
energieverbruik van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo zijn 
gepubliceerd op de website van Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

PORTEFEUILLE BEFIMMO  
(ZONDER FEDIMMO)

EENHEDEN 2014 2015 2016 2016
1 -  

5 000 m²
5 001 -  

10 000 m²
> 10 000 m²

Totale oppervlakte van de portefeuille m² 533 650 571 720 564 883 86 104 68 298 410 481

Totaal GWh 88,1 91,0 87,6 13,5 9,1 65,0
Totaal (niet-genormaliseerd) kWh/m² 163,7 172,2 167,0 130,5 166,9 174,6

Totaal (genormaliseerd graad/dag) kWh/m² 177,6 175,7 163,3 127,0 162,8 171,0

6. www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-het-gemiddeld-verbruik-voor-gas-en-elektriciteit-in-brussel/273/
7. Niet-genormaliseerde gegevens: niet-gecorrigeerde gegevens op grond van de invloed van de buitentemperatuur met de methode van de graaddagen 16,5/16,5.

http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
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FINANCIËLE BESPARINGEN DOOR DE ENERGIEBESPARINGEN  
 G4-EN6 

De gegevens in de tabel hierna betreffen de directe financiële 
impact voor Befimmo en haar huurders (i) van de maatregelen 
voor de werkelijke vermindering van het energieverbruik (buiten 
eventuele winst uit de groene certificaten van de autoproduc-
tie) en (ii) van een nauwgezetter beheer van de technische 

installaties van de portefeuille in de boekjaren 2015 en 2016. 
Deze financiële besparingen worden berekend op basis 
van de gemiddelde kostprijs per kWh volgens het energie-
leveringscontract1. 

Hoewel ook het privatief elektriciteitsverbruik verminderde, 
werd deze daling niet opgenomen in de financiële besparingen 
die hierna worden toegelicht.

PORTEFEUILLE BEFIMMO  
(ZONDER FEDIMMO)  

PERIMETER ENERGIE 
(KWh)

FINANCIËLE 
BESPARING (€) 

(JAARBASIS)

Like-for-Like [LfL] 
- 
2014-2015

Totale besparing 1 955 456 134 828 €

waarvan elektriciteitsvermindering van de gemeenschappelijke delen 78%  311 594 36 862 €
waarvan autoproductie [zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen]  324 983 38 445 €

waarvan gasvermindering (warmtenetwerk inbegrepen) 84% 1 318 879 59 521 €

Like-for-Like [LfL] 
- 
2015-2016

Totale besparing 5 464 447 263 686 €

waarvan elektriciteitsvermindering van de gemeenschappelijke delen 80%  617 835 V 56 223 € V
waarvan autoproductie [zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen]  439 459 V 39 991 € V

waarvan gasvermindering (warmtenetwerk inbegrepen) 83% 4 407 153 V 167 472 € V

WATERVERBRUIK (liter/m²)  
 Water-Abs   Water-Int   Water-LfL   G4-EN8   G4-EN10   CRESS-CRE2 

Befimmo meent dat zij als verantwoordelijk eigenaar niet 
anders kan dan zeer alert te zijn voor het goed beheer en de 
vrijwaring van de natuurlijke hulpbronnen en het waterverbruik 
van haar portefeuille. Voor elk van haar gebouwen gebruikt 
ze toestellen die weinig verbruiken en voorziet desgevallend 
in systemen om lekken op te sporen en een telemonitoring. 
Daarnaast bestudeert ze in haar projecten ook de haalbaar-
heid van de installatie van wateropvangsystemen. 

Befimmo meent dat zij als verantwoordelijke eigenaar aan-
dacht moet hebben voor het goed beheer en de vrijwaring 
van de natuurlijke hulpbronnen en dus ook voor het water-
verbruik in haar portefeuille. Ze doet er dus alles aan om 
haar huurders te sensibiliseren voor en aan te moedigen 
tot een rationeel watergebruik. Ze stelt ze daarvoor toes-
tellen ter beschikking die weinig verbruiken en analyseert de 
mogelijke installatie van wateropvangsystemen (regenwater-
tank, recuperatie van grijs water) in haar renovatieprojecten.
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

De gegevens van de gebouwen van Befimmo die in de grafiek 
hierna opgenomen zijn, betreffen het specifieke verbruik (liter/m²) 
van stadswater dat afkomstig is van het distributienet, van 
wateropvangsystemen (regenwatertank, recuperatie van grijs 
water) en de winning van grondwater.

SPECIFIEK WATERVERBRUIK (liter/m²)  
[PORTEFEUILLE BEFIMMO2]
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Het specifiek waterverbruik (liter/m²) van 2016 ligt -9% lager 
dan in 2015 en gaat van 290 l/m² naar 266 l/m². Daarnaast is 
eind 2016, in de helft van de periode van twee jaar met de 
doelstelling om 2% van de totale behoeften aan water te 
voldoen met recuperatiesystemen, al vast te stellen dat 
Befimmo haar doelstelling al haalde en zelfs overschreed, met 
een dekking van 2,5% van haar behoeften, bij gelijke perimeter 
[LfL], ten opzichte van 2014, of ±17.000 m³ wat overeenkomt 
met 5 olympische zwembaden. 

De volledige tabellen van het absoluut en het specifiek water-
verbruik van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo zijn 
gepubliceerd op de website van Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

 DOELSTELLING 
Zonder de doelstellingen die ze zich eerder stelde, te vernieuwen of 
te verlengen, maar wel met het voornemen om de milieuprestatie 
van haar gebouwen actief te blijven verbeteren, zal Befimmo vanaf  
2017 een volledige denkoefening opzetten rond de herbepaling van 
nieuwe doelstellingen op lange termijn. 

1.  De gemiddelde prijzen voor de berekening van de financiële besparingen komen voor de jaren 2014 tot 2015, respectievelijk op 118 €/MWh (BTW inb.) V voor de elektriciteit, op 45 €/MWh 
(BTW inb.) V voor gas en 91 €/MWh (BTW inb.) V voor elektriciteit en 38 €/MWh (BTW inb.) V voor gas voor de jaren 2015-2016. De transportkosten zijn in deze prijzen inbegrepen. 

2. Buiten de gegevens van een fitness gelegen in een gebouw van de portefeuille. 

http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
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UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN (IN KOOLSTOFEQUIVALENT) EN AFVALBEHEER.

VERVUILING

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN 
AUTOPRODUCTIE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (MWh) 
EN PRODUCTIE-OPPERVLAKTE (m²)  G4-EN3 

Zonnepanelen (m²)

De huidige totale dekking met zonnepanelen voor de porte-
feuilles van Befimmo en Fedimmo bedraagt 3.837 geïnstal-
leerde m², tegen 1.895 m² eind 2013. 

 OPPERVLAKTE       AUTOPRODUCTIE
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 DOELSTELLING 
Gezien de lopende en toekomstige renovatie- en bouwprojecten, 
zal de totale oppervlakte van de zonnepanelen nog toenemen, 
naarmate de werken vorderen. 

Warmtekrachtkoppeling

Momenteel zijn er twee warmtekrachtkoppelingssystemen in 
de portefeuille van Befimmo, waarvan één in een gebouw met 
een binnenzwembad. Deze twee gebouwen hebben inderdaad 
zeer grote warmtebehoeften die de plaatsing van een dergelijk 
systeem verantwoorden.

In 2015 werden twee studies uitgevoerd met betrekking 
tot de haalbaarheid van de plaatsing van bijkomende 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties in andere gebouwen van 
de Befimmo-portefeuille. Deze systemen werden nog niet in 
gebruik genomen en zullen bijkomend onderzocht worden. 

 DOELSTELLING
Op basis van de analyse van de verbruiksgegevens van de porte-
feuille zijn er momenteel geen andere rendabele mogelijkheden 
voor de plaatsing van warmtekrachtkoppelingssystemen in de 
portefeuille. De situatie zal echter doorlopend opnieuw beoor-
deeld worden in de hele portefeuille, deze van de portefeuille van 
Fedimmo inbegrepen.

Autoproductie van energie - elektriciteit

De doelstelling inzake de autoproductie van energie 
(zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling), die in 2016 werd 
bepaald en erin bestaat dat 2% van de elektriciteitsbehoeften, 
bij gelijke perimeter, [LfL], van de gemeenschappelijke 
oppervlaktes van de portefeuille van Befimmo (buiten 
Fedimmo) worden gedekt tegen eind 2017, ten opzichte 
van de referentieperiode 2014, werd praktisch gehaald 
(dekking van 1,88%). De autoproductie van elektriciteit 
bedraagt 372 MWh, wat het jaarlijks gemiddeld verbruik van 
106 gezinnen3 evenaart. 

RAPPORTERING
TOTAAL AFVAL PER TYPE (TON) 
 G4-EN23   Waste-Abs   Waste-LfL 

Befimmo heeft de grootste aandacht voor het beheer van het 
afval van haar bouwwerken en gaat over het algemeen verder 
dan de toepasselijke regelgeving ter zake. Nog voor de werken 
starten, organiseert ze geregeld stelselmatig de afbraak van 
bouwmaterialen van die in aanmerking komen voor hergebruik 
bij andere bouwwerken. 

Daarnaast vereisen haar aannemingscontracten en het 
BREEAM-certificatieniveau dat haar aannemers zeer 
nauwgezet zijn in het beheer en de traceerbaarheid van 
het afval van de bouwwerken. Het arbeiderspersoneel en 
alle betrokken partijen bij het project worden ingezet en 
gesensibiliseerd voor het sorteren van afval. Er worden 
afvalbeheerplannen opgesteld door gespecialiseerde 
studiebureaus en ook worden milieucoördinatoren aangesteld, 
naast de BREEAM-coördinator, om toe te zien op de goede 
naleving van het afvalkanaal. Ook wordt voor elke bouwplaats 
een nauwkeurige rapportering ingevoerd. 

Befimmo beperkt het gebruik van fossiele energie en de natuur-
lijke hulpbronnen om de nodige elektriciteit te leveren voor de 
werking van haar gebouwen (i) met investeringen in systemen 
voor de autoproductie van energie, zoals zonnepanelen en 
warmtekrachtkoppeling en (ii) door haar huurders toegang te 
verlenen tot een leveringscontract van groene elektriciteit met 
een label van garantie van oorsprong (LGO). 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

3. www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-het-gemiddeld-verbruik-voor-gas-en-elektriciteit-in-brussel/273/
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1. Gevaarlijk afval is afval dat een specifiek gevaar inhoudt voor de mens of het milieu. Deze afvalstoffen zijn vastgelegd en opgelijst in de regionale regelgeving. 

De gegevens in de tabel hierna betreffen de hoeveelheden 
gevaarlijke afvalstoffen1 en niet-gevaarlijke afvalstoffen in alle 
categorieën (papier-karton, plastic, glas, hout, aarde, puin, 
metalen en ander gemengd afval). 

Het afval dat afkomstig is van de werken omvat alle afval dat 
verband houdt met de grote bouw- en/of renovatieprojecten 
waarvan 100% gerapporteerd wordt. De informatie over het 
deel afval dat aan deze projecten verbonden is, wordt sinds 
2013 stelselmatig ingezameld. 

In 2016 bedroeg het percentage gerecycleerd afval voor de 
gebouwen in exploitatie waarvoor Befimmo zelf de verwijdering 
organiseert 59%. 

Daarnaast werkte Befimmo in 2016 verder samen, in het kader 
van het project voor kringloopeconomie met de VZW Rotor, 
voor bepaalde bouwplaatsen, die een recuperatiepotentieel 
inhouden. Zo kon meer dan 36 ton materiaal worden verwij-
derd en hergebruikt voor verschillende projecten. Dit brengt 
het totaal aantal bouwelementen dat Rotor recupereerde op 
meer dan 105 ton sinds het initiatief in 2013 startte. 

In het kader van de SWOW en van de herinrichting van haar 
“corporate” oppervlaktes werkte Befimmo ook samen met 
de vzw Hu.Bu om haar oud kantoormateriaal over te nemen. 
Op deze manier kon nog eens 4 ton materiaal nuttig worden 
besteed. 

TOTAAL AFVAL PER TYPE (TON)

PORTEFEUILLE BEFIMMO (ZONDER FEDIMMO) EENHEDEN 2014 2015 2016 2016

1 -  
5 000 M²

5 001 -  
10 000 M² >10 000 M²

Totale oppervlakte portefeuille m² 533 650 571 720 564 883 86 104 68 298 410 481

Rapporteringsperimeter % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal verbonden aan de werken ton 664 2 078 90 1 46 43

waarvan niet-gevaarlijk ton 658 2 078 89 1 46 43

waarvan gevaarlijk ton 6 0 0 0 0 0

Rapporteringsperimeter % 83% 70% 58% 18% 66% 66%

Totaal verbonden aan de gebouwen 
in exploitatie

ton 1 994 1 992 1 370  251  297  821

waarvan niet-gevaarlijk ton 1 994 1 990 1 368  251  296  820

waarvan gevaarlijk ton 0 2 2 0 1 1

Totaal ton 2 658 4 070 1 460 252 343 864

De forse vermindering van de afvalproductie in 2016 ten 
opzichte van 2015 is het gevolg van een verkleining van de 
verslagperimeter. In 2016 werden inderdaad de afvalgegevens 
van 3 grote gebouwen van de portefeuille niet verwerkt. 

De volledige tabellen van de afvalstoffen per type van de porte-
feuilles Befimmo en Fedimmo zijn gepubliceerd op de website 
van Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

VERWERKING VAN HET AFVAL VERBONDEN AAN DE GEBOUWEN 
IN EXPLOITATIE (%)    
 G4-EN23 

In 2014 sloot Befimmo een contract met een externe con-
sultant voor het management en het beheer van het afval dat 
gegenereerd wordt door haar gebouwen in exploitatie die 
ze zelf operationeel beheert. In het kader van deze opdracht 
verbond de dienstverlener zich tot de optimale beheersing van 
de kosten voor de verwerking van het afval, onder meer door 
de overdracht van de hoeveelheid valoriseerbaar afval in de 
categorie “gemengde afvalstoffen” naar de valorisatiekanalen 
te vergemakkelijken. In 2016 dekte het contract 21% van de 
oppervlakte van de portefeuille van Befimmo en maakte moge-
lijk om het  afvalrecyclagepercentage bij gelijke perimeter [LfL] 
op 59% te houden, onder meer door de huurders en schoon-
maakbedrijven van de gemeenschappelijke en privatieve 
ruimtes te blijven sensibiliseren. 

http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
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De gegevens in de grafieken hierna tonen de verdeling van het 
totale afval naargelang het type van verwerking. Het percen-
tage voor elke verwerking wordt in hoeveelheid uitgedrukt per 
inzamelaar, type en categorie van afval. 

AFVALVERWERKING (%) [PORTEFEUILLE BEFIMMO]

54%
Gerecycleerd afval

46%
Verbrand afval

AFVALVERWERKING (%) [PORTEFEUILLE BEFIMMO  
WAARVOOR ZE ZELF DE VERWIJDERING ORGANISEERT]

59%
Gerecycleerd afval

41%
Verbrand afval

De volledige tabellen van de afvalverwerking van de portefeuil-
les van Befimmo en Fedimmo zijn gepubliceerd op de website 
van Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU

 DOELSTELLING 2017
Befimmo zal de opdracht van de externe consultant, betreffende de 
optimalisatie van de kosten en de verwerking van het afval in 2017, 
laten doorlopen, met de handhaving van de doelstelling van 65% 
gerecycleerd afval die in 2016 werd bepaald. 

Anderzijds moet het recyclagepercentage voor 6 gebouwen met 
half-ondergrondse afvalbeheersystemen  nog verbeterd worden. 
Befimmo zal de interventieperimeter van de huidige dienst verlener 
optrekken tot 38% van de oppervlakte van de portefeuille van 
Befimmo.

Om deze laatste te motiveren om zijn prestatie te verbeteren, zal 
Befimmo een deel van de kosten voor de verbranding van het 
niet-gevaloriseerd afval terugbetalen, op alles wat boven de door 
het contract bepaalde 50% recyclagepercentage gaat. 

En tot slot zal ook het systeem voor de verwerking van de informa-
tie in verband met het afval verbeterd worden, om de traceerbaar-
heid ervan te optimaliseren. 

SPECIFIEKE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN (BKG),  
NIET-GENORMALISEERD, VERBONDEN AAN DE ENERGIE (Kg CO

2
e/m²)   

 CRESS-CRE3   GHG-Dir-Abs   GHG-Dir-LfL   GHG-Int   
 GHG-Indir-Abs   GHG-Indir-LfL   G4-EN15   G4-EN16   G4-EN17   
 G4-EN18   G4-EN19 

De niet-genormaliseerde specifieke uitstootgegevens 
(kg CO2e/m²) betreffen de uitstoot van broeikasgassen verbon-
den aan het energieverbruik van de gebouwen van Befimmo 
(elektriciteit, gas, warmtenet en stookolie).

De vermindering van de uitstoot van CO2e die verbonden is 
aan energie (-65%) tussen 2008 en 2016 van de portefeuille 
van Befimmo  is onder meer te verklaren door (i) de energie-
besparende maatregelen die tussen 2008 en 2016 werden 
genomen, (ii) een verhoging van de levering van groene ener-
gie, verbonden aan de privatieve elektriciteitscontracten van de 
huurders, en (iii) een nauwgezetter beheer van de technische 
installaties (Green Adviser, telemonitoring, enz.).

Hoewel 2016 kouder was, ligt de directe specifieke niet-
genormaliseerde uitstoot, bij gelijke perimeter, lager. 

De volledige tabellen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) 
van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo zijn gepubliceerd op 
de website van Befimmo.

WWW.BEFIMMO.BE/NL/MVO/PRIORITEITEN/MILIEU
 

CO
2
e-UITSTOOT VERBONDEN AAN DE EIGEN ACTIVITEITEN 

VAN BEFIMMO “CORPORATE”   G4-EN15   G4-EN17 

De uitstoot van CO2e verbonden aan de eigen activiteiten van 
Befimmo “corporate”, dit wil zeggen de bureautica-activiteiten 
van haar medewerkers, werden beoordeeld volgens de metho-
dologie van de “Koolstofbalans”2. De operationele perimeter 
dekt de verplaatsingen met bedrijfswagens, de professionele 
verplaatsingen met het vliegtuig en de trein, het gebruik van 
papier en ook het gebruik van het gebouw (verwarming en 
elektriciteit), zetel van het bedrijf. 

2. Methodologie die uitgewerkt werd door het ADEME (het Franse agentschap voor milieu en energiebeheersing - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu
http://www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu


BLUE TOWER 
BRUSSEL LOUIZAWIJK

94 BEHEERSVERSLAG

CO2e-UITSTOOT VERBONDEN AAN DE EIGEN ACTIVITEITEN VAN BEFIMMO (TON CO2e, Kg CO2e/m² EN TON CO2e/PP) 

EENHEDEN 2014 2015 2016

"Corporate" oppervlakte Befimmo m² 2 150 2 150 2 150 V

# personen (PP) # 68 69 72 V

Totale uitstoot verbonden aan directe energie t CO2e 241 264 265 V

Waarvan totale uitstoot verwarming t CO2e 15 18 34 V

Uitstoot PP (verwarming) t CO2e 0,2 0,3 0,5 V

Uitstoot per m² (verwarming) kg CO2e/m² 6,9 8,6 n.v.t.1 V

Totaal verwarming [LfL] % n.v.t.1 n.v.t.1 n.v.t.1 V

Waarvan uitstoot dieselwagens2 t CO2e 215 228 225 V

Waarvan uitstoot benzinewagens2 t CO2e 11 18 6 V

Totale uitstoot verbonden aan indirecte energie t CO2e 36 38 42 V

Uitstoot PP t CO2e 36 38 22 V

Uitstoot per m² kg CO2e/m² 16,7 17,5 n.v.t.1 V

Totaal elektriciteit [LfL] % n.v.t.1 n.v.t.1 n.v.t.1 V

Totale uitstoot verbonden aan reizen, papierverbruik t CO2e 8 14 73 V

Vliegreizen korte afstand t CO2e 0,6 6,9 2,6 V

Vliegreizen lange afstand t CO2e 3,7 3,9 67,3 V

Hogesnelheidstrein t CO2e 0,5 0,2 0,3 V

Papierverbruik t CO2e 3,0 3,0 2,8 V

Waarvan uitstoot van niet-Befimmo wagens t CO2e 0,0 0,0 0,5 V

Sinds enkele jaren sensibiliseert Befimmo haar team voor 
een goed afvalbeheer (corporate) met allerlei concrete acties. 
Daar hoort ook de vermindering van het papierverbruik per 
medewerker bij. Dit gemiddeld papierverbruik bedroeg 53 kg/
medewerker in 2013 en nam af tot 47 kg/medewerker in 2015 
en 42 kg/medewerker in 2016, wat neerkomt op een vermin-
dering van -20,7% in 2016 ten opzichte van 20133.

1. De gegevens 2016 zijn niet beschikbaar omwille van het tijdelijke gebruik van het Triomf-gebouw tijdens de renovatiewerken in het Goemaere-gebouw. 
2. De tabel van de uitstootfactoren betreffende de transportmiddelen is te vinden in de Methodologie op pagina’s 97 en 98.
3. De omzettingsfactor die toegepast werd voor de berekening van de uitstoot van CO2e verbonden aan het verbruik van papier bedraagt 0,919 kg CO2e/kg papier (Bron: Koolstofbalans V7.6).
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BEREIKBAARHEID VAN DE GEBOUWEN EN BELEID VOOR DE PROFESSIONELE EN DE PRIVÉ-VERPLAATSINGEN. 

MOBILITEIT

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN 
CO

2
e-UITSTOOT VERBONDEN AAN HET VERVOER VAN BEFIMMO 

CORPORATE (TON CO
2
e)   G4-EN15   G4-EN30   GHG-Dir-Abs 

Befimmo drong het gemiddeld globaal uitstootpercentage per 
voertuig (CO2e/km) van haar wagenpark met -1,62% terug in 
2016, vergeleken met 2015. Deze vermindering is het gevolg 
van de toepassing van een geüpdatete car policy op de 
nieuwe of vervangen voertuigen. 

De absolute vermindering van de CO2e-uitstoot verbonden 
aan de voertuigen, van 246 ton in 2015 naar 231 ton in 2016, 
of -6%, is vooral te verklaren door een daling van de uitstoot 
verbonden aan de voertuigen van het wagenpark. 

Elektrisch voertuig 

Na een aantal analyses besliste Befimmo in 2014 om een 
elektrische poolingwagen op te nemen in haar wagenpark voor 
verplaatsingen in de stad. Het team maakt geregeld gebruik 
van dit voertuig. 

 DOELSTELLING
Befimmo is van plan om haar sensibiliseringsbeleid van het team 
voort te zetten. Ze wil een mobiliteitsplan opmaken om de duur-
zame mobiliteit aan te moedigen (aansporen om te carpoolen, om 
het openbaar vervoer te gebruiken, of voor wie sportiever aange-
legd is, de fiets, enz.). 

AUDIT VAN HET BEHEER VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE ACTIVITEITEN  
(METHODOLOGIE, COMMUNICATIE, TRANSPARANTIE) DOOR EEN EXTERN CERTIFICATOR. 

CERTIFICATIE

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN
MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM, ISO 14001 GECERTIFICEERD  G4-PR3 

In 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem 
(MMS) in op basis van de norm ISO 14001. Deze laatste 
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.  

In 2016 legde Befimmo zich toe op de afronding van de 
ontwikkeling, de vereenvoudiging en de verbetering van haar 
Milieu managementsysteem en bevestigde haar verbintenis 
door haar certificatie met succes te vernieuwen, volgens de 
nieuwe meer uitgebreide versie van de norm ISO14001 (2015).

 DOELSTELLING
Befimmo is nu klaar en overtuigd van het belang om haar Milieu-
managementsysteem aan te vullen en te versterken met een goed 
presterend en geloofwaardig instrument voor het energiebeheer. 
Vanaf 2017 zal ze dus haar bestaande procedures aanpassen en 
verder ontwikkelen volgens de structuur van de ISO 50001-norm.

BREEAM DESIGN EN POST CONSTRUCTION  
 G4-PR3   Cert-Tot   CRESS-CRE8 

Befimmo volgt en hanteert sinds 2010 voor al haar gebou-
wen in portefeuille, zowel in exploitatie als in aanbouw/reno-
vatie de eerste wereldwijde methode voor de beoordeling 
van de milieuprestatie en de duurzaamheid van gebouwen 
die werd opgesteld door het BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method). Daarnaast schenkt ze in de ontwerp-
fase van haar projecten bijzondere aandacht aan de toekom-
stige tevredenheid van de gebruikers en bewoners van haar 
gebouwen en wil ze hen binden door hen goed gelegen, 
flexibele ruimtes van kwaliteit die sterk presteren op het vlak 
van milieumanagement, ruimtegebruik, enz. aan te bieden.  
Het hoge BREEAM-certificatieniveau en de kwaliteitscriteria 
die ze nastreeft in haar ontwikkelingen houden rekening met 
alle overwegingen en vereisten inzake de gezondheid en het 
welzijn van de personen. Tot slot vergewist ze er zich voor, 
tijdens en na de werken en ook in de hele exploitatiefase 
(BREEAM In-Use) van haar gebouwen, dat deze criteria 
worden gehandhaafd of verbeterd. 
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De grafiek hierna toont de BREEAM Design certificaties 
die sinds 2010 werden bekomen voor alle gebouwen in 
renovatie en/of in aanbouw van de portefeuilles Befimmo en 
Fedimmo. Al deze projecten samen betreffen 17 gebouwen1 
voor een totale oppervlakte van 245.088 m².

BREEAM DESIGN EN POST CONSTRUCTION

Very GoodGood Excellent Outstanding

V 
1 gebouw 
4 623 m² 

2%

V 
9 gebouwen 
38 118 m² 

16%

V 
6 gebouwen 
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61%

V 
1 gebouw 
53 500 m² 

22%

BREEAM IN-USE  G4-PR3   Cert-Tot   CRESS-CRE8 

BREEAM In-Use Asset (# activa)

De grafiek hierna toont de BREEAM In-Use (Asset) certificaties 
die bekomen werden voor gebouwen in exploitatie van de 
portefeuilles van Befimmo en Fedimmo2. Het betreft in totaal 
65 gebouwen voor een totale oppervlakte van 524.695 m² (of 
59% van de geconsolideerde portefeuille). 

BREEAM IN-USE ASSET 

Very GoodGoodPass

V 
6 gebouwen 
 66 886 m² 

13%

V 
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85%

V 
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2%

In 2016 maakten de milieuverbeteringsmaatregelen in 
19 gebouwen van de portefeuille van Befimmo het mogelijk 
om hun BREEAM In-Use certificatie (Asset) te verbeteren. Eind 
2016 hadden nog maar zes gebouwen van de portefeuille van 
Befimmo, waarvan een werd verkocht, nog een certificaat van 
het niveau Pass, terwijl twee gebouwen, waarvan 1 nieuwe 
aankoop, nog geen certificatie hadden. 

BREEAM In-Use certificaten van Befimmo (# activa)

De grafiek hierna toont de BREEAM In-Use (Management) 
certificaties die bekomen werden voor gebouwen in exploi-
tatie van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo3. Het 
betreft in totaal 62 gebouwen voor een totale oppervlakte van 
446.592 m² (of 50% van de geconsolideerde portefeuille).

    

 DOELSTELLING
In 2017 zal Befimmo haar doelstelling voor de verbetering van 
de score van haar portefeuille (PASS naar GOOD) afwerken, 
met de certificatie van drie extra gebouwen. Na een kosten-
batenbeoordeling zal de score (PASS) van 2 gebouwen niet 
opgetrokken worden. 

Daarnaast zal ze tegen eind 2017 al haar certificaties op niveau 
brengen, op basis van een portfoliogerichte aanpak. Deze globale 
aanpak van administratieve vereenvoudiging is een primeur voor 
een portefeuille van een dergelijke omvang als deze van Befimmo. 
Als deze ervaring positief is, zal ze ook uitgebreid worden om de 
BREEAM In-Use Management certificaten op niveau te brengen.

De score van de gerenoveerde gebouwen wordt desgevallend geval 
per geval herzien na voltooiing van de werken. 

BREEAM IN-USE CERTIFICATEN VAN BEFIMMO (# ACTIVA)
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Sinds 2015, heeft Befimmo een dialoog aangeknoopt met het 
BRE (Building Research Establishment, het organisme voor 
onderzoek in de bouw) om de certificatie van al haar gebou-
wen te herbeoordelen volgens een portfoliogerichte aanpak, 
wat spoort met de overwogen aanpak om de BREEAM In-Use 
Asset certificaties op niveau te brengen.

BREEAM IN-USE MANAGEMENT

PassAcceptable Good Very good
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 DOELSTELLING
In 2017 zal Befimmo verder stappen zetten voor de verbetering van 
de BREEAM In-Use Management certificatie volgens een globale 
aanpak.  

1. De projecten WTC IV en Quatuor (in afwachting van certificaat) inbegrepen.
2. Voor de portefeuille van Fedimmo zijn slechts twee gebouwen gecertificeerd. 
3. Voor de portefeuille van Fedimmo is slechts één gebouw gecertificeerd. 
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DIRECTE ENERGIE (GAS EN STOOKOLIE), INDIRECTE ENERGIE (ELEKTRICITEIT EN WARMTENETWERK), 
WATER, UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN. 

METHODOLOGIE  G4-22 

De methode die in 2016 werd gehanteerd, was dezelfde als 
in 2015. 

ALGEMENE OPMERKINGEN
Bepaalde bijkomende – volledige of gedeeltelijke – historische 
gegevens die bekomen werden nadat het laatste Jaarlijks 
Financieel Verslag verscheen, werden – na controle – bij de 
al gepubliceerde  gegevens opgenomen. Dit kan eventuele 
verschillen met de vorige publicaties verklaren.  

Er werden ook enkele kleine aanpassingen gedaan aan de 
gegevens, om de kwaliteit en de juistheid van de geconsoli-
deerde gegevens van de extra-financiële rapportering te verbe-
teren, namelijk: 

  de controle en de update van de omzettingsfactoren die 
nodig zijn voor de berekening van de CO2e-uitstoot en ook 
de aanpassing van de omzettingsfactoren 2014 die in het 
kader van de reporting over het afval worden gebruikt; 

  de controle van de juistheid en de update van de tarief-
gegevens van de energieleveringscontracten die gebruikt 
worden voor de berekening van de financiële besparingen 
dankzij de energiebezuiniging; 

  de wijziging – eventuele aanpassing van bepaalde opper-
vlaktes, na werken en/of hermetingen. 

 

INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS VAN DE 
TABELLEN VAN DE MILIEURAPPORTERING 
In de meeste gevallen werd de beschikbare informatie 
afzonderlijk verwerkt voor de portefeuilles van Befimmo en 
Fedimmo. Deze twee entiteiten werden ook opgedeeld per 
omvang van de gebouwen van de portefeuille. 

PORTEFEUILLE BEFIMMO TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE

2014 2015 2016

Gebouw 1 - 5 000 m² 84 644 84 644 86 104

Gebouw 5 001 - 10 000 m² 75 012 75 012 68 298

Gebouw >10 000 m² 373 994 412 064 410 481

Totaal (m²) 533 650 571 720 564 883

PORTEFEUILLE FEDIMMO TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE

2014 2015 2016

Gebouw 1 - 5 000 m² 103 151 91 949 91 949

Gebouw 5 001 - 10 000 m² 70 367 70 367 70 367

Gebouw >10 000 m² 205 800 205 800 163 343

Totaal (m²) 379 318 368 116 325 659

RAPPORTERINGSPERIMETER

De rapporteringsperimeter wordt uitgedrukt in percentage en 
wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de opper-
vlakte waarop de bekomen gegevens betrekking hebben en 
de totale oppervlakte van de portefeuille voor de aangemerkte 
periode. Deze wordt rechtstreeks beïnvloed bij verkoop en/of 
aankoop. 

De oppervlaktes die boven elke tabel worden vermeld, komen 
overeen met de oppervlaktes op 31 december 2016. 

DE BEREKENING BIJ GELIJKBLIJVENDE PERIMETER

De berekening, bij gelijke perimeter (Like-for-Like [LfL]), wordt 
uitgedrukt in percentage verschil van jaar tot jaar. Dit geeft 
onder meer een beeld van de evolutie in de tijd van een 
indicator. Door de uitsluiting van de variaties die aan perimeter-
wijzigingen te wijten zijn (grote renovatie, aankoop en verkoop), 
is het mogelijk om de bekomen resultaten te analyseren, te 
vergelijken en te verklaren ten opzichte van de vooropgestelde 
doelstellingen. De berekening bij geljike perimeter houdt wel 
geen rekening met de schommelingen in de bezetting van de 
gebouwen.
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DE BEREKENING VAN HET SPECIFIEK VERBRUIK (KWh/m² EN liter/m²)

Met het oog op een zekere samenhang in het specifiek ver-
bruik en om te garanderen dat het wel degelijk representatief 
is, worden bepaalde gebouwen uit de perimeter uitgesloten, 
maar dan enkel voor de berekening van het specifiek verbruik. 
Dat is het geval: 

  van de gebouwen die werken en/of een renovatie onder-
gaan;

  van de gebouwen voor een andere bestemming dan kanto-
ren (voor 2016 is enkel een deel van een gebouw betrok-
ken, dat een binnenzwembad/fitnessruimte huisvest); 

  van de gebouwen met onvolledige verbruiksgegevens;

  van de gebouwen met een gemiddelde jaarlijkse bezetting 
van minder dan 50%1 (berekend op basis van de maande-
lijkse bezettingshistoriek). 

Voor de berekening van de sterkte van de uitstoot van de 
broeikasgassen  G4-EN18  worden uit de rapporterings-
perimeter uitgesloten: 

  alle gebouwen waar werken lopen, en die tijdens het jaar 
werden gekocht en/of verkocht; 

  de gebouwen met een bezettingsgraad van minder dan 
50%;

  de gebouwen waarvoor de verbruiksgegevens gedeeltelijk 
zijn en/of ontbreken. 

De bekomen uitstootwaarden zijn de teller die gedeeld wordt 
door de totale oppervlaktes van de gebouwen die deel uit-
maken van de perimeter. 

DE UITSTOOTFACTOREN

Daarnaast worden de berekeningen van de CO2e-uitstoot 
herzien en aangepast, de historische gegevens inbegrepen, 
naargelang de nieuwe informatie die de huurders meedelen 
over hun contracten voor de levering van privatieve energie. 

Voor de berekening van de CO2e-uitstoot die verbonden is 
aan het privatief verbruik van niet-groene elektriciteit van haar 
huurders had Befimmo tot 2014 de gewoonte om standaard 
de gemiddelde uitstootfactor verbonden aan de niet-groene 
elektriciteit toe te passen, die haar eigen energieleverancier 
meedeelde. 

Vanaf nu, gezien ze het GHG-protocol en zijn aanbevelingen 
volgt, zal ze voor de berekening van de uitstoot die verbonden 
is aan de elektriciteit de factor van het IEA (International Energy 
Agency) toepassen. 

CO2-UITSTOOTFACTOREN (g CO2e/MWh)

TYPE 2013 2014 2015 2016

Gas2 188 188 188 188

Niet-groene elektriciteit 
België3

196 196 196 199

Niet-groene elektriciteit 
Luxemburg3

387 387 387 306

Groene elektriciteit 0 0 0 0

Warmtenetwerk4 43 43 43 43

CO2-UITSTOOTFACTOREN (Kg CO2e/liter) (Kg CO2e/km)

TYPE 2013 2014 2015 2016 EENHEDEN

Diesel 2,662 2,662 2,662 2,511 kg CO2e/liter

Benzine 2,425 2,425 2,425 2,264 kg CO2e/liter

Vliegtuig (korte vlucht)
economy

0,233 0,233 0,233 0,233 kg CO2e/km

Vliegtuig (lange vlucht)
economy

0,202 0,202 0,202 0,202 kg CO2e/km

Vliegtuig (korte vlucht)
business

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,468 kg CO2e/km

Vliegtuig (lange vlucht)
business

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,477 kg CO2e/km

Trein 0,048 0,048 0,048 0,048 kg CO2e/km

NIET VAN TOEPASSING

De vermelding “n.v.t.” op sommige plaatsen in de tabellen van 
de gegevensanalyse betekent “niet van toepassing”. 

Deze vermelding geldt: 

  wanneer een gebouw niet tot de portefeuille behoort op de 
datum van de verslaggeving;

 wanneer de gegevens niet beschikbaar zijn; 

  voor de perimeter in verband met de productie van her-
nieuwbare energie, die niet gemeten wordt. 

Algemeen,

  wordt in de enkele gevallen waarin het gemeenschappelijk 
en het privatief verbruik niet afzonderlijk kon bekomen wor-
den, de hypothese van de verdeling voor 40/60 gemeen-
schappelijke en privatieve oppervlaktes die in 2012 werd 
gehanteerd, bevestigd en behouden voor de jaren 2013 
tot 2016;

  worden de gegevens van privatief elektriciteitsverbruik 
die rechtstreeks afkomstig zijn van informatie die ontvan-
gen werd van de huurders die beschikken over een eigen 
regiemeter en eigen energiecontracten die echter niet nader 
bepaald zijn, als “niet-groene” energie verwerkt. Wanneer 
het type leveringscontract bekend is, worden enkel de als 
“100% groene” contracten als groen beschouwd en krijgen 
een CO2e-uitstootpercentage van nul toegepast.

1.  Op basis van de langlopende huurovereenkomsten met de Regie der Gebouwen, wordt de bezettingsgraad van de gebouwen van Fedimmo op 100% gelegd. Het kan in bepaalde bijzondere 
gevallen echter gebeuren dat dit percentage niet de werkelijke bezetting van het gebouw weergeeft dat de vermelde cijfers in die enkele gevallen niet representatief zijn. 

2. Bron: Engie Electrabel.
3. Bron: IEA (International Energy Agency).
4. Bron: Luxemburg stad.
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5. Het gedetailleerde Actieplan 2016 en met name het deel in verband met het Team, is te vinden op de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen).
6. In 2016 werd een Directiecomité opgericht, waarvan de leden hun mandaat als zelfstandigen uitoefenen, ze zijn dus niet meer inbegrepen in deze gegevens. 

HET TEAM 5 

De betrokkenheid van het team van Befimmo bij de Maatschappe-
lijke Verantwoordelijkheid is doorslaggevend voor het succes van 
haar globale strategie. De bewustmaking en de deelname van de 
werknemers aan de denkoefeningen en ook hun dagelijkse bijdrage 
zijn onontbeerlijk om de doelstellingen te halen.  

Door het een aangenaam werkkader te bieden, stimuleert Befimmo 
de creativiteit en de motivatie van haar team en maakt dat het zich 
nog sterker inzet voor de Vennootschap.

Een persoon op de afdeling human resources heeft de opdracht om, 
samen met de CSR Manager, het hele team te sensibiliseren voor 
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2016
VESTIGING VAN HET TEAM  
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SOCIALE INDICATOREN 
 G4-LA1   G4-LA2   G4-LA6   G4-9   G4-10   G4-11 

Op 31 december 2016 bestond het team uit 70 mensen 
(57% mannen en 43% vrouwen). Ze hebben allemaal6 het sta-
tuut van bediende. Ook hebben ze allemaal, op één uitzonde-
ring na, een contract van onbepaalde duur. 

Befimmo doet ook occasioneel een beroep op uitzendkrachten. 

Op diezelfde datum was 87% van de medewerkers van 
Befimmo voltijds in dienst en 13% deeltijds (tijdskredieten 
inbegrepen). Alle deeltijdse medewerkers krijgen 
dezelfde extralegale voordelen. Deze 13% bestaat op 
31 december 2016 uitsluitend uit vrouwen. 

13%
Deeltijds | Vrouw

30%
Voltijds | Vrouw

57%
Voltijds | Man

VERDELING VOLTIJDS EN DEELTIJDS 

de MVO-thema’s en om de initiatieven ter zake op te volgen en de 
sterke bedrijfscultuur bij Befimmo verder te ontwikkelen. 

Er werden drie basiswaarden bepaald in het kader van een aantal 
enquêtes bij het team en bij de Raad van Bestuur van Befimmo. 
Deze waarden kenmerken de identiteit van Befimmo en zijn 
Engagement, Teamgeest en Professionalisme. 

De belangrijkste prioriteiten die samen met de betrokken partijen 
bij deze thematiek werden bepaald, zijn welzijn, ethiek en dialoog. 

 G4-DMA   G4-35 

WELZIJN ETHIEK DIALOOG



GOEMAERE  
BRUSSEL 

GEDECENTRALISEERD

100 BEHEERSVERSLAG
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Binnen het team heeft 56% van de leden een universitair 
diploma en heeft 31% van die universitairen ook een diploma 
van het postuniversitair type. 

De gemiddelde leeftijd van het team van Befimmo (buiten de 
Raad van Bestuur en het Directiecomité) is 41 jaar. Tijdens 
boekjaar 2016 onthaalde Befimmo zes nieuwe medewerkers, 
drie vrouwen en drie mannen, en nam ze van vier afscheid, 
twee vrouwen en twee mannen. 

# GEMIDDELDE LEEFTIJD

Aankomsten

Mannen 3
29

Vrouwen 3

Vertrekken1

Mannen 2
43

Vrouwen 2

Het absenteïsme2 bedraagt 1,9% van het totaal aantal gepres-
teerde uren, onder het gemiddeld percentage van 2,6%3 voor 
alle Belgische bedrijven, alle sectoren door elkaar. 

Befimmo valt onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité 
voor Bedienden, ook Paritair Comité 200 genoemd, dat voor 
alle teamleden geldt. 

De Vennootschap past marktconforme vergoedingen toe die 
heel wat hoger liggen dan de verplichte minimale loon schalen. 
Het loonpakket van de medewerkers van Befimmo bevat 
onder meer een extralegaal4 pensioen van het type “Defined 
Contributions”. Daarnaast krijgen de medewerkers ook een 
volledige dekking op het vlak van gezondheidszorg. 

In 2016 organiseerde Befimmo voor het eerst sociale verkie-
zingen. De procedure mondde uit in de vaststelling dat er geen 
kandidaten waren. 

1. Waarvan 1 ontslag, 2 vrijwillige vertrekken en 1 vertrek op pensioen.
2. Absenteïsme: verhouding tussen het aantal uren ziekte van korte duur (<30 dagen) en het totaal aantal gepresteerde uren. 
3.  Bron: “Ziekteverzuim 2016”, SDWorx.
4.  Meer gedetailleerde informatie is gepubliceerd in de toelichting “Personeelsbeloningen” op pagina 178.
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Befimmo stelt alles in het werk om een verantwoordelijke 
werkgever te zijn, die zich bekommert om het welzijn van 
zijn medewerkers, door ze werk van kwaliteit te garanderen 
dat de economie stimuleert zonder nadelige gevolgen op het 
milieu, terwijl  tegelijk de drie basiswaarden  van de Vennoot-
schap worden nageleefd en verder uitgebouwd: Professiona-
lisme, Engagement, Teamgeest. 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

EVENWICHT TUSSEN BEROEPSLEVEN EN PRIVÉ-LEVEN, GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MEDEWERKER,  
WERKOMGEVING EN -SFEER. 

WELZIJN  G4-56 

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN
Befimmo hecht bijzonder belang aan het welzijn van haar 
werknemers, wat borg staat voor hun betrokkenheid bij het 
leven van de Vennootschap. Ze is van plan om verder te wer-
ken aan de voortdurende verbetering van deze thema’s. 

WERKOMGEVING - SWOW

In het kader van de structurele evolutie van de werkwijzen, 
en meer specifiek het gebruik van de kantoren die meer en 
meer een plek zullen worden waar leden van een team elkaar 
ontmoeten en van gedachten wisselen, heeft Befimmo in 2015 
een project op stapel gezet om ‘Smart Ways of Working’ in 
te voeren voor haar medewerkers. Dit kreeg concreet vorm 
in 2016. Ze biedt hen vandaag een gloednieuwe geavan-
ceerde werkomgeving om zo goed mogelijk te voldoen aan 
hun behoeften. Dit open, flexibel werkkader met veel lichtinval 
is aangepast aan de moderne technologieën en stimuleert 
de creativiteit van en de uitwisseling tussen haar medewer-
kers. Befimmo heeft van in het begin haar mede werkers 
willen betrekken bij deze evolutie en peilde onder meer bij de 
teamleden naar de criteria, die volgens hen het succes van het 
SWOW-project van Befimmo zouden garanderen. Zodoende 
werd de klemtoon gelegd op open werkruimtes, op samen-
werking, op de ergonomie, de akoestiek, de informatica en 
vlotte verplaatsingen en verbindingen. 

Buiten de fysieke omvorming van het werkkader houden de 
Smart Ways of Working ook een wijziging van filosofie in de 
werkorganisatie in. Er werden een reeks workshops georgani-
seerd om de verantwoordelijken van de teams te begeleiden 
bij het beheer van deze verandering: flexibel werken, res-
ponsabilisering, lee f regels binnen de gedeelde werkruimtes, 
zijn onderwerpen die aan bod kwamen om iedereen in staat te 
stellen om de verandering in hun eigen team in goede banen 
te leiden, om de overgang constructief en vlot te doen verlo-
pen en om de mogelijkheden tot uitwisselingen en commu-
nicatie waarover ze in het kader van de SWOW beschikken, 
maximaal te benutten.

WELZIJN EN PREVENTIE VAN DE PSYCHOSOCIALE RISICO’S

In 2016 ging Befimmo, in het kader van de preventie van de 
psychosociale risico’s, verder met de organisatie van opleidings-
sessies in Mindfulness, waar alle medewerkers konden aan 
deelnemen. Deze discipline biedt iedereen de kans om zich te 
concentreren op het huidig moment, om zo stress te verminde-
ren of beter te leren beheren en burn-out te voorkomen. 

Befimmo verwerkte ook verder de lessen die ze leerde uit de 
tevredenheidsenquête die in 2015 bij het team werd uitge-
voerd. Een dergelijke enquête wordt om de twee jaar opge-
zet, zodanig dat de volgende eind 2017 zal plaatsvinden. De 
feedback van het team over de werkomgeving was bijzonder 
doorslaggevend in de denkoefening rond de inrichting van 
de nieuwe kantoren van Befimmo (met name op het vlak van 
ergonomie, geluidsisolatie, IT-uitrusting).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Befimmo telt in haar team een preventieadviseur van niveau 1, 
die in de loop van het jaar een studie uitvoerde van de risico’s 
die aan de kantooractiviteiten verbonden zijn. 

In het kader van de preventie van de psychosociale risico’s 
heeft Befimmo ook een vertrouwenspersoon in haar midden. 
In de loop van het boekjaar 2016 werd geen enkele klacht 
neergelegd die met het werk te maken had. 

Het team telt ook drie EHBO-ers, voor wie Befimmo jaarlijks 
bijscholing organiseert. 

In het voorbije boekjaar registreerde Befimmo twee arbeidson-
gevallen en geen enkele beroepsziekte. In het ene geval gaat 
het om een ongeval op de weg naar het werk en in het andere 
om een ongeval in de lokalen van Befimmo.  
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COMITÉ B+ EN SOCIALE ACTIES

Het Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief van het 
personeel en met steun van het Directiecomité. Het zette 
sindsdien verder acties op voor de organisatie van sportieve, 
culturele, feestelijke, familiale en liefdadigheidsactiviteiten. In 
2016 zette het Comité B+ zijn vrijwilligersactie voort in het 
kader van het partnerschap dat in 2011 al met het Rode Kruis 
was aangegaan (lokale entiteit van Oudergem). 

Gezien het grote succes in de vorige jaren organiseerde het 
Comité weer bloedinzamelingen in de lokalen van het gebouw 
Goemaere en bood de andere huurders van het gebouw de 
kans om deel te nemen aan de actie. Deze bloedinzamelingen 
zullen ook de volgende jaren nog plaatsvinden. Verscheidene 
personeelsleden werkten ook mee aan de Veertiendaagse van 
het Rode Kruis. Ze droegen bij tot de verkoop van pleisters en 
zelfklevers van de lokale sectie van Oudergem. De opbrengst 
gaat naar de oprichting van een sociale kruidenierswinkel. 

Zo vonden er in het jaar ook twee kledinginzamelingen plaats, 
voor de ‘Vestiboutique’ die het Rode Kruis van Oudergem 
inrichtte. Ook die opbrengsten gaan naar hun sociale kruide-
nierswinkel. 

De grootste sportievelingen deden mee aan de 20 km van 
Brussel onder de vlag van “Run for Parkinson”. Tot slot werden 
de medewerkers, vlak vóór de eindejaarsfeesten uitgenodigd 
om pakjes met lekkers samen te stellen die uitgedeeld werden 
aan de daklozen in Brussel. 

Buiten de maatschappelijke actie van het Comité B+ heeft 
Befimmo beslist om partner te worden van Be.face. Be.face 
is een beweging van verantwoordelijke bedrijven die tot doel 
heeft om bruggen te slaan tussen de behoeften van de ver-
enigingswereld en de middelen van de bedrijfswereld. Deze 
kunnen bestaan uit tijd, uit activiteiten of materiaal. Via Be.face 
herhaalde Befimmo in 2016 haar actie van de hertoewijzing 
van het budget dat gewoonlijk aan het sinterklaasfeest voor 
het team besteed wordt, aan sinterklaaspakjes voor een feest 
dat het OCMW organiseerde voor de kansarme kinderen en 
senioren van de gemeente. 

 DOELSTELLING 
Het Comité B+ wil zijn maatschappelijke werking verderzetten in 
2017. De deelnemers zijn duidelijk erg gemotiveerd en daarom 
zullen de meeste voornoemde operaties herhaald worden. Van haar 
kant zal de Vennootschap de initiatieven van het Comité B+ blijven 
ondersteunen, in het kader van de liefdadigheidsactiviteiten die het 
aan het team aanbiedt. 

EVALUATIE EN OPLEIDING  G4-LA9   G4-LA10   G4-LA11 

Befimmo gelooft vast dat de ontwikkeling van haar medewer-
kers ze aanspoort om vooruit te gaan en hun competenties 
verder uit te bouwen. Daarom zette ze haar beleid ter zake ook 
in 2016 verder. 

Naast de taalopleidingen en de individuele opleidingen, heeft 
Befimmo de organisatie van de opleiding in Mindfulness, aan-
geboden aan alle personeel, vernieuwd.

De nieuwe medewerkers kregen opleidingsmodules in de 
ISO 14001-certificatie om ze te sensibiliseren voor het milieu-
beleid van de vennootschap. Daarnaast werden er sessies 
rond de update van het documentair beheersysteem van het 
MMS (Milieumanagementsysteem) gegeven aan de betrokken 
afdelingen. Ook vonden er opleidingen plaats over de updates 
van het EPB (milieubeleid van het gebouw) en de BREE-
AM-certificatie, voor de operationele afdelingen. 

Befimmo trok eens te meer partij van de nieuwe as ‘ontwikke-
ling’ van haar beoordelingsproces om, van in het begin van het 
jaar, de verschillende opleidingsbehoeften in kaart te brengen, 
met het oog op meer samenhang en efficiëntie in de organisa-
tie van die opleidingen. 

In het voorbije boekjaar registreerde Befimmo een gemiddelde 
van 34,5 uren opleiding, voor een gemiddeld budget van 
1.540 € per medewerker in 2016, waarvan bijna de helft voor 
taalcursussen. 

Op het vlak van ontwikkeling en om alert te blijven voor de 
verwachtingen van haar team, legt Befimmo ook interne 
communicatiekanalen aan, om de medewerkers op de hoogte 
te brengen van vacatures binnen de Vennootschap. In 2016 
werden de kandidaturen van 7 personen die intern voor een 
vacature solliciteerden, in aanmerking genomen. Zij kregen dus 
nieuwe uitdagingen, terwijl ze toch hun relatie met Befimmo 
verderzetten. 

OPLEIDINGSUREN (BUITEN DE TAALOPLEIDINGEN) VERDEELD OP BASIS 
VAN DE 3 PIJLERS, EN PER CATEGORIE (2016)
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ETHISCHE WERKWIJZEN IN HET BEHEER VAN DE HUMAN RESOURCES EN DE AANWERVING.

ETHIEK  G4-LA16 

Befimmo stelt zich op als een Vennootschap die openstaat voor diversiteit, met respect voor ieders identiteit.  
In het boekjaar 2016 werd geen enkele klacht in verband met de tewerkstelling ingediend. 

SOCIALE INDICATOREN   G4-10 

SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN EN VERDELING VAN DE MEDEWERKERS VOLGENS GESLACHT (31 DECEMBER 2016)  G4-LA12  
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GEREGELD IN DIALOOG GAAN MET HET TEAM.

DIALOOG

Befimmo spande zich verder in om de communicatiestromen 
in het team te versterken en te diversifiëren. 

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN 
SENSIBILISERING VAN HET TEAM

De waarde “engagement” bij Befimmo blijkt onder meer uit een 
voortdurende belangstelling van het team voor het bedrijf, zijn 
strategie en zijn activiteiten. 

Om nog beter in te spelen op de vraag van het team naar 
communicatie werd op het einde van het jaar een vernieuwd 

intranet ingehuldigd, toen het team zijn heringerichte kantoren 
in gebruik nam. 

Het intranet is het intern communicatiekanaal van Befimmo, 
zowel formeel als informeel. De nieuwe versie van het intranet 
heeft een verbeterde zoekfunctie, is meer user-friendly en biedt 
meer interactiemogelijkheden. 

Befimmo organiseerde ook verder interne “breakfast presen-
tations”, door leden van het team of van de afdelingen, over 
verschillende onderwerpen, om zo bepaalde luiken van de 
activiteit van de Vennootschap in de kijker te plaatsen.  

Befimmo is zich sterk bewust van het potentieel van haar 
team en werkt verder om zijn creativiteit aan te wenden voor 
welbepaalde thema’s, om suggesties aan te moedigen, om uit 
te nodigen tot dialoog, om zijn mening te geven. 
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1. Het Actieplan 2017, met name het gedeelte over de huurders, is te vinden op de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen).

DE HUURDERS1

WERKOMGEVING DIALOOG GEZONDHEID & 
VEILIGHEID

In 20 jaar tijd ondergingen de werkwijzen een evolutie. Vandaag 
besteedt Befimmo nog meer dan vroeger bijzondere aandacht aan de 
tevredenheid van de huurders en gebruikers van haar vastgoedporte-
feuille. 

Ze wil haar huurders binden met een aanbod van ruimtes van kwaliteit, 
die goed gelegen en flexibel zijn, die sterk presteren op gebied van 
milieubeheer en ruimtegebruik, veiligheid, kosten en bereikbaarheid. 
Het blijft uiteraard noodzakelijk om oppervlaktes van kwaliteit aan te 
bieden, maar dat volstaat vandaag niet meer. Befimmo moet nu verder 
gaan in de relatie met haar huurders, met een ruimer gamma van geïn-
tegreerde diensten om ze meer gebruikscomfort te kunnen bieden. Dat 
gebeurt met een volledige en proactieve aanpak die ze kan hanteren 
dankzij de multidisciplinaire competenties van haar team. 

Befimmo beheert de relatie met haar huurders proactief. Haar 
commercieel team bouwt met die huurders een vertrouwensrelatie 

DIENSTEN 
PERSOONLIJKE EN VOLLEDIGE DIENSTEN 

TER BESCHIKKING VAN DE HUURDERS

HELPSITE EN EXTRANET
NIEUWE COMMUNICATIETOOLS 

IN 2016-2017

94,8%
BEZETTINGS- 

GRAAD

op, die op geregelde dialoog steunt. Via deze vertrouwensrelatie 
ziet Befimmo er op toe om haar klanten te binden en de bezettings-
graad in haar portefeuille hoog te houden. 

Ze beschikt over een team van gemotiveerde en multidisciplinaire 
professionals (commerciële medewerkers, technici, gespeciali-
seerde ingenieurs, beheerders, enz.). Zij rapporteren aan de Chief 
Operating Officer (COO), die de opdracht heeft om de huurdersge-
richte aanpak nog te versterken. 

De tevredenheid, de werkomgeving, de dialoog tussen eigenaar en 
huurder en ook de veiligheid en de gezondheid van de huurders 
zijn prioriteiten voor Befimmo en zijn ook doorslaggevend in de 
ogen van al haar betrokken partijen. In deze optiek voerde Befimmo 
concrete acties door die ze in de komende maanden en jaren nog 
verder wil ontwikkelen en verbeteren. 

 G4-DMA   G4-35 



1. Specifieke website: www.ikarospark.be.
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De werkwijzen veranderen, en meer specifiek het gebruik van 
de kantoren evolueert in de loop van de tijd naar ruimtes voor 
uitwisselingen en ontmoetingen tussen de leden van een team. 
Daaruit volgt natuurlijk dat er minder m² kantooroppervlakte nodig 
is, maar ook een grotere selectiviteit op het vlak van de kwaliteit 
en de flexibiliteit van de oppervlaktes die in aanmerking komen.   

DIENSTEN

Om in te spelen op die trend, ziet Befimmo er op toe om haar 
huurders persoonlijke en volledige diensten aan te bieden, 
om zo hun dagelijks leven gemakkelijker te maken, met de 
verbetering van de bestaande activiteiten en het uitwerken van 
nieuwe activiteiten.  

1.  Property Management: Het team van property managers 
is verantwoordelijk voor de exploitatie en de technische 
maintenance van de gebouwen in portefeuille. Het beheert 
de gebouwen en verbetert tegelijk de tevredenheid en het 
comfort van de huurders, met wie het een geregelde en 
transparante relatie opbouwt om zo maximaal hun verwach-
tingen te kunnen inlossen. 

2.  Space planning & Project Management: Het team biedt 
gebruiksklare oplossingen aan, door begeleiding van de 
huidige en potentiële huurders, zowel bij de opzet als bij de 
concrete uitvoering van hun vastgoedproject. 

3.  Environmental support: Het milieuteam is gespeciali-
seerd in energiebeheer en milieu. Zijn hoofdopdracht is de 
prestatie van de portefeuille te verbeteren en de huurders te 
begeleiden en te sensibiliseren om onder meer hun energie-
verbruik en hun afvalproductie te verminderen. 

4.  Facility Management : Befimmo bestudeert en wil in 
de komende maanden een nieuw aanbod uitwerken op 
het gebied van facility management, met een gamma van 
diensten onder meer op het vlak van bewaking, veiligheid, 
schoonmaak, privatieve technische maintenance, de bestel-
ling van diverse benodigdheden, enz., kwestie van ze het 
leven vereenvoudigen. 

WWW.BEFIMMO.BE/NL/HUURDERSZONE

UITRUSTING

Ook en nog altijd om haar huurders te binden, stelt Befimmo 
alles in het werk om haar gebouwen uit te rusten zoals het 
hoort. Daarom stelt ze de huurders geleidelijk en naargelang 
de kenmerken van de gebouwen (huursituatie, ligging, enz.), 
gemeenschappelijke en goed uitgeruste vergaderzalen ter 
beschikking, en ook co-workingruimtes, restaurants en/of 
een cateringdienst, kinderopvang, een fitnesscentrum, fiets-
stallingen met lockers en elektrische laadpalen, en elektrische 
laadpalen voor auto’s. 

In deze evolutie van de werkwijzen heeft Befimmo, als pro-
actief eigenaar, al verschillende projecten uitgevoerd, onder 
meer op haar site Ikaros Business Park1 in de Brusselse rand, 
die uitgerust is met de meest gevorderde middelen op het vlak 
van efficiëntie en werkcomfort en die al haar huurders een kin-
deropvang, een restaurant, een fitnessruimte, enz., aanbiedt. 
Een ander voorbeeld is de inrichting van gemeenschappelijke 
vergaderruimtes op de benedenverdieping van de Blue Tower 
en het Triomf-gebouw. Deze vergaderzalen zijn ideaal gelegen 
en uitgerust met de laatste audiovisuele technologieën, en 
worden voor aantrekkelijke prijzen aangeboden aan de huur-
ders van de portefeuille, maar ook aan alle andere bedrijven 
die een zaal willen huren voor één of meer meetings. 

Door Maatschappelijke Verantwoordelijkheid op te nemen in 
haar globale strategie, wil Befimmo waarde creëren voor al 
haar betrokken partijen (haar huurders, de steden en bewo-
ners, de gemeenschappen in de nabijheid van haar gebou-
wen, enz.). Ze wil zich opwerpen als een verantwoordelijke 
eigenaar, aan de hand van een proactief beheer van haar 
portefeuille en door de kwaliteit van deze portefeuille in stand 
te houden, terwijl ze er tegelijk aan werkt om haar gebouwen 
beter toegankelijk te maken. Een doelstelling is onder meer 
om de punten van zorg op het vlak van milieu, mobiliteit en 
diensten maximaal te integreren, teneinde de verwachtingen 
van haar huurders zo goed mogelijk in te lossen. 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

DE HUURDERS FLEXIBELE GEBOUWEN VAN KWALITEIT AANBIEDEN, DIE AANGEPAST  
ZIJN AAN HUN WERKING EN ZO BEANTWOORDEN AAN HUN VERWACHTINGEN.

WERKOMGEVING 

Space planning 
& Project 

Management

Property 
Management

Facility 
Management

Environmental 
Support

NIEUW

http://www.befimmo.be/nl/huurderszone
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BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN  
EEN MILIEUSAMENWERKINGSOVEREENKOMST   G4-EN27 

Befimmo stelt haar huurders een milieusamenwerkingsover-
eenkomst voor, verbonden aan elke huurovereenkomst. Na 
een bezoek aan de privatieve ruimtes, stelt de Technische Cel 
Milieu (TCM) de bewoners een reeks maatregelen voor om de 
milieuprestatie van hun privatieve installaties aan te sluiten op 
de BREEAM-normen die Befimmo hanteert. Op basis van een 
gedetailleerde analyse van het privatief verbruik en van een 
interne benchmarking, stelt de TCM ook maatregelen voor 
om het energieverbruik en de afvalproductie terug te dringen. 
Daarnaast biedt ze begeleiding, telemonitoring en een gede-
tailleerde rapportering aan van de milieugegevens gelinkt aan 
de gehuurde oppervlakte. 

De milieusamenwerkingsovereenkomst wordt aangeboden aan 
de nieuwe huurders, maar wordt ook geleidelijk voorgelegd 
aan alle bestaande huurders. 

 DOORLOPENDE DOELSTELLING
Befimmo wil alle huurders ontmoeten, met hen praten en ze 
sensibiliseren, via de milieusamenwerkingsovereenkomst. Ook 
wil Befimmo de positieve impact van haar aanpak meten door de 
besparingen en de verbeteringen die resulteren uit deze nauwe 
samenwerking met haar huurders in kaart te brengen. 

Ze zal een aantal bestaande huurders blijven benaderen, prioritair 
op basis van hun privatief elektriciteitsverbruik dat ze zal voor-
stellen om te verminderen. Tegelijk zal ze haar medewerking en 
diensten aanbieden aan nieuwe huurders. 

GEREGELD IN DIALOOG GAAN MET DE (HUIDIGE EN POTENTIËLE) HUURDERS.

DIALOOG 

FROISSART 
BRUSSEL 

LEOPOLDWIJK

FOUNTAIN PLAZA  
BRUSSEL RAND
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BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN  
EN DOELSTELLINGEN
Het spreekt vanzelf dat Befimmo verder inzet op de naleving 
van de veiligheid op de bouwplaatsen en gezonde gebouwen 
ter beschikking wil stellen die onberispelijk zijn op vlak van 
veiligheid. Tevens ziet Befimmo er op toe dat alle wettelijke 
controles plaatsvinden en dat gepast gereageerd wordt op de 
eventuele opmerkingen en/of inbreuken die blijken uit de rap-
porten van de inspecteurs die haar portefeuille onderzoeken. 

Een property manager vervult, deeltijds, de rol van Risk 
Coordinator. Hij is, onder meer, verantwoordelijk voor de door-
lopende opvolging van de kwaliteit en van de risico’s die aan 
het operationeel, technisch en administratief beheer van de 
gebouwen verbonden zijn, en ook voor de renovatie- en verbe-
teringsprojecten die het property management er eventueel 
uitvoert.

INCIDENTEN   G4-PR2   G4-PR9 

In het boekjaar 2016 werd geen enkel groot incident gemeld. 

RESPONSABILISERING IN VERBAND MET DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE HUURDERS. 

VEILIGHEID & GEZONDHEID

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN BUILDING USER GUIDE  G4-EN27 

De Building User Guide is een gids voor de huurders van een 
gebouw met het oog op de goede werking van de installaties 
en de verkleining van de milieu-afdruk. Momenteel is een Buil-
ding User Guide opgemaakt en overgemaakt voor een tiental 
gebouwen. Er werd ook een lijst van prioritaire gebouwen 
opgesteld om de andere Building User Guides op te maken en 
aan de huurders te overhandigen. 

 DOELSTELLING 2017-2019
De doelstelling is de Building User Guides af te ronden en te over-
handigen voor alle Befimmo-gebouwen die het Property Manage-
ment beheert. Het gaat in totaal om 49 gebouwen. 18 Building 
User Guides zullen worden opgemaakt en overhandigd in 2017, 
19 in 2018 en de rest in 2019. 

Het property management zal dit document overmaken aan de 
nieuwe huurders en ook aan de bestaande huurders. 

HELPSITE  G4-EN27 

De Helpsite is een sterk presterend instrument dat betrekking 
heeft op alle aspecten van het beheer van de exploitatie van 
de gebouwen, met de planning, de uitvoering en de opvolging 

van de diensten van de property manager. Deze online en col-
laboratieve applicatie – die sinds het eerste halfjaar van 2016 
ter beschikking staat van alle huurders van de portefeuille 
van Befimmo – biedt een beveiligde externe toegang voor de 
huurders (en leveranciers). 

De Helpsite maakt mogelijk om het beheer van het property 
management te optimaliseren en om de huurders een goede 
opvolging van de vragen die ze indienen, te garanderen. 

AANLEG EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN COMMUNICATIEPLATFORM   
 G4-EN27 

Befimmo wil de dialoog met haar huurders verbeteren door 
ze een communicatieplatform ter beschikking te stellen, van 
het type extranet, om er de documenten van het property 
management, de Building User Guide en de milieusamen-
werkingsovereenkomst op te plaatsen, maar ook om privatieve 
informatie uit te wisselen. 

 DOELSTELLING 2017
Dit platform, dat momenteel in uitvoering is, zal op het eind van het 
eerste halfjaar van 2017 ter beschikking van de huurders worden 
gesteld. 
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GOVERNANCE1

Befimmo leeft de wettelijke voorschriften na die voor haar bestuur gel-
den en stelde een eigen ethische code op die de waarden voorschrijft 
die voorop moeten staan in de relaties die ze met al haar betrokken 
partijen heeft. 

Op het vlak van governance past Befimmo de Belgische Corporate 
Governance Code toe, die haar referentiecode is, en besteedt bijzon-
dere aandacht aan de evoluties op dit gebied. 

Wat de preventie van belangenconflicten en marktmisbruik betreft, is 
Befimmo enerzijds onderworpen aan de wettelijke bepalingen die voor 
haar gelden als beursgenoteerde vennootschap en Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (GVV) en, anderzijds, aan de bijkomende regels 
die ze in haar corporate-governancecharter bepaalde. Befimmo gaat 
dus verder dan de wetgeving wanneer ze dit relevant acht. 

De General Counsel & Secretary General (lid van het Directiecomité) 
staat in voor de update en de naleving van de ethische code en van het 
governancecharter. Ze oefent ook de functie uit van Compliance Officer 

en ziet in deze hoedanigheid toe op de naleving van de interne regels 
en procedures om de risico’s van marktmisbruik te voorkomen.

 “Corporate-governanceverklaring, op pagina 117”

Befimmo besteedt ook bijzondere aandacht aan de betrouwbaar-
heid van het rapporteringsproces en ook aan de nauwgezetheid, de 
juistheid en de transparantie van de financiële en extra-financiële 
mededelingen. 

In het besef dat een groot deel van haar milieu- maar ook maat-
schappelijke impact stroomopwaarts van haar waardeketen te 
vinden is, wil Befimmo verder gaan dan haar verantwoordelijkheid 
die verbonden is aan haar eigen activiteit en haar leveranciers 
sensibiliseren aan de hand van een verantwoordelijk beheer van 
haar waardeketen. 

De belangrijkste prioriteiten die bij dit thema horen, zijn de dialoog 
en de communicatie met de betrokken partijen, de ethiek, de 
compliance en de waardeketen. 

 G4-DMA   G4-35   G4-46   G4-57 

VERANTWOORDELIJKE 
WAARDEKETEN 

DIALOOG & 
COMMUNICATIE

COMPLIANCEETHIEK

LEADERSHIP A- EPRA GOLD AWARDGREEN STAR 82%

1. Het Actieplan 2017, met name het deel met betrekking tot de Governance, is te vinden op de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen).
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BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN
Befimmo hanteert al enkele jaren een aanpak van verantwoor-
delijke onderneming, die ze wil uitbreiden voorbij haar eigen 
activiteiten. Om deze doelstelling te halen, startte Befimmo met 
een aanpak om de milieuprestatie van haar bevoorradingsketen 
te verbeteren, met volgende doelstellingen: 

1.  Verbeteren en updaten van de bestaande voorwaar-
den voor duurzame aankopen. Deze laatste zo snel 
mogelijk meedelen aan de projectmanagers en aan de 
externe betrokken partijen, om ze te kunnen opvolgen en te 
doen naleven. 

2.  Op corporate niveau, de duurzame eigenschappen 
van de kantoorbenodigdheden analyseren (met het 
ecolabel), andere dan papier, en haar aankoopbeleid in deze 
zin te oriënteren en algemeen, een beleid van “duurzame” 
corporate aankopen hebben. 

Om deze doelstelling te halen, voerde Befimmo in 2016 een 
grondige analyse van haar waardeketen uit. Deze maakte het 
mogelijk de Kraljic-matrix1 op te maken voor elke grote familie van 
aankopen “Corporate”, “Beheer” en “Bouwwerken” (zie schema 
hierna). 

VERANTWOORDELIJK BEHEER VAN DE WAARDEKETEN, BELEID VAN DUURZAME AANKOPEN EN DIALOOG  
MET DE LEVERANCIERS.

VERANTWOORDELIJKE WAARDEKETEN    G4-SO10   G4-LA14   G4-LA15   G4-EN32   G4-EN33   G4-HR10   G4-HR11 

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN 
EN DOELSTELLINGEN 
DIALOOG  G4-26 

Befimmo gaat doorlopend in dialoog met al haar interne 
en externe betrokken partijen, om haar positionering als 
verantwoordelijke onderneming en eigenaar voortdurend te 
verbeteren. 

 DOELSTELLING 
De doelstelling van Befimmo is doorlopend de geregelde dialoog met al 
haar betrokken partijen te verbeteren, door dynamiek te brengen in de 
communicatietools en ze aan te passen aan elke betrokken partij (web-
site voor investeerders en huurders, intranet voor het team, presenta-
ties, verslagen,  Helpsite en extranet voor de huurders, enz.) maar ook 
door verder te antwoorden op de vragenlijsten (CDP, GRESB, enz.) van de 
institutionele investeerders. 

 “CDP, GRESB”

TRANSPARANTE COMMUNICATIE  G4-32   G4-PR7 

Befimmo besteedt ook bijzondere aandacht aan de betrouw-
baarheid van het rapporteringsproces en aan de nauwgezet-
heid, juistheid en transparantie van de financiële en extra-fi-
nanciële berichtgeving. 

Sinds enkele jaren volgt Befimmo de tendens om niet alleen 
de financiële verslaggeving te standaardiseren, maar ook de 
rapportering inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. 
Daarom sloot ze zich aan bij de indicatoren die de EPRA publi-
ceert en eveneens bij de richtlijnen van het GRI-G4 (“Compli-
ance” - Basiscriteria) en van de vastgoedsector GRI-CRESS 
voor haar hele Verslag. 

ERKENNINGEN  G4-15 

Op het vlak van verslaggeving werden in het boekjaar 2016 
volgende erkenningen en prijzen behaald:  

  Befimmo kreeg de “EPRA Gold Award Financial Repor-
ting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 2015 en voor de 
tweede keer de “EPRA Gold Award Sustainability Report” 
voor haar MVO-verslag; 

  Befimmo behaalde de score van 82%, wat overeenkomt 
met het “Green Star” statuut van GRESB; 

  Befimmo verbeterde alweer haar CDP-score met het statuut 
van “Leadership A-” voor de CDP-vragenlijst 2016.

 DOELSTELLING
De online communicatie voortzetten en voortdurend verbeteren, 
volgens de vigerende referentienormen.

IN DIALOOG GAAN MET DE PERSONEN EN ENTITEITEN DIE INVLOED ONDERGAAN VAN DE ACTIVITEITEN VAN 
DE VENNOOTSCHAP EN TRANSPARANT COMMUNICEREN OVER DE GENOMEN INITIATIEVEN EN OVER HUN OPVOLGING. 

DIALOOG & COMMUNICATIE

1.  De Kraljic-matrix werd opgemaakt om elke categorie van aankopen te positioneren volgens twee dimensies: (i) het beoordeelde risico op basis van de positie van de koper ten opzichte van zijn 
leverancier en het kritisch belang van het product/de dienst en (ii) de omvang de uitgaven voor het product/de dienst.
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VOORAFGAANDE RESULTATEN VAN DEZE EERSTE ANALYSE, MET INBEGRIP VAN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN  
(“CORE” EN “CORPORATE”) DIE AAN DE ACTIVITEITEN VAN BEFIMMO VERBONDEN ZIJN

RI
SI

CO

UITGAVEN

Hoog

Laag Hoog

Hoog 

Matig 

Laag

Milieu-
impact

Maatschappelijke 
impact

CRITICAL

LEVERAGE

Bouwwerven 

Beheer

Corporate

Corporate
Corporate

Beheer

Bouwwerven

Bouwwerven

ROUTINE

BOTTLENECK

% van de uitgaven 
van het segment

7%

41%

89%

28%

3%

59%

66%

8%

Eind 2016 werd een eerste workshop voor een tiental interne 
en externe betrokken partijen (studiebureaus, architecten, 
aannemingsbedrijven, certificatie-organismen) georganiseerd 
om van gedachten te wisselen over de voordelen en nadelen 
van de systemen voor de beoordeling van de milieuprestatie 
van een bouw- of renovatieproject. Hierin werden twee fasen 
onderscheiden: 

1.  Bij het ontwerp van het project, om de projectmanager 
en de architect het middel te geven om het constructief 
systeem te beoordelen, op basis van zijn milieuprestatie.  

2.  Bij de uitvoering van het project, om de projectleider het 
middel te geven om de leverancier van materialen te 
selecteren op basis van zijn milieuprestatie.

GEÏDENTIFICEERDE BEOORDELINGSSYSTEMEN

Gekwantificeerde aanpak volgens de EN 15804-norm
   EPD geverifieerd of niet
  Vergelijking enkel mogelijk bij identieke functie (noodzaak om rekening te houden met 
de verwerkte hoeveelheden en, desgevallend, met de thermische prestatie van het 
product)

  Behoefte om een instrument te gebruiken voor het hele gebouw: MMG-Tool, Elodie, enz.

Al dan niet in het bezit van een erkend keurmerk: 
   FSC/PEFC
   Blaue Engel
   NF Environnement
   Nordic Swan
   Nature Plus
   Europees Ecolabel

Naleving van criteria die Befimmo bepaalt: 
   % hernieuwbaar of gerecycleerd materiaal
   % gebruik van hernieuwbare energie voor de productie
 Afwezigheid van giftige stoffen
 Afbreekbaarheid en bestaan van een recyclagekanaal 

RE
LE

VA
NT

IE

MOEILIJKHEIDSGRAAD UITVOERING  

Deze eerste workshop maakte mogelijk twee benaderingen 
naar voren te schuiven die in 2017 zullen bestudeerd en uitge-
test worden op nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

  Inzake de keuze van de constructieve systemen, zal 
Befimmo de mogelijkheid bestuderen om de methode van 
de levenscyclusanalyse in te voeren, als aanvulling van de 
BREEAM, om de milieu-impact van de voorgestelde construc-
tieve systemen in het ontwerpstadium te kwantificeren, op 
basis van de werkzaamheden van de 3 Belgische Gewesten 
(MMG-tool) en het vervolg op de normen EN 15804. 

  Inzake de keuze van de materialen, zal Befimmo, 
de mogelijkheid bestuderen om de bestaande labels te 
gebruiken (NF Environnement, Ecolabel Blaue Engel, enz.) 
of om specifieke criteria uit te werken of de uitsluiting van 
bepaalde materialen te bepalen op basis van hun milieu-
prestatie. 

 DOELSTELLINGEN
Befimmo wil in 2017 operationele criteria bepalen voor de 
duurzame aankopen van materialen/leveranciers voor de sub-
categorieën van de familie “Bouwwerken”, die als “Leverage” 
gerangschikt staan in de Kraljic-matrix. Deze doelstelling moet 
geleidelijk worden gehaald in een periode van 3 tot 5 jaar met een 
aanpak waar alle betrokken partijen aan meewerken, namelijk: de 
interne teams van Befimmo, de architecten en studiebureaus en de 
aannemers/leveranciers.

PRIORITEIT
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BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN
ETHISCHE CODE, DEALING CODE EN GOVERNANCHECHARTER   G4-SO4 

De dealing code, die de risico’s op de handel met voorkennis 
en marktmisbruik moet voorkomen, werd in 2016 bijgewerkt, 
overeenkomstig de nieuwe Europese Verordening betreffende 
marktmisbruik (“Market Abuse Regulation”)1 en werd gepubli-
ceerd op de intranetsite van de Vennootschap voor het hele 
team. Deze publicatie werd gevolgd door een informatiesessie 
die de General Counsel organiseerde om het team te sensi-
biliseren voor de inhoud van het document. Deze code wordt 
goedgekeurd en getekend door elke medewerker van het 
team. Daarnaast krijgt en tekent elke nieuwe medewerker voor 
goedkeuring de dealing code wanneer hij in dienst komt van 
Befimmo, tijdens een individuele opleiding die ook door de 
General Counsel wordt georganiseerd.

 DOELSTELLING 
De dealing code en de ethische code die op de website van de Ven-
nootschap staan, zullen voortdurend opnieuw onderzocht worden 
om te bepalen of een update nodig is. 

BEWUSTMAKING VAN DE MAINTENANCEBEDRIJVEN  G4-EN27 

Befimmo beseft dat de verbetering van de kwaliteit en de 
milieu- en energieprestatie van haar gebouwen ook berust op 
de doorlopende dialoog met de maintenanceteams die op het 
terrein de technische installaties van haar gebouwen onder-
houden en goed doen werken.

 DOELSTELLING
Alle maintenancebedrijven opleiden en sensibiliseren voor MVO. 
Een addendum “Duurzame ontwikkeling en energieprestaties” toe-
voegen aan de bestaande contracten en energieprestatiecontracten 
uitwerken voor de nieuwe contracten. 

VOORKOMEN VAN DE RISICO’S OP CORRUPTIE, ANTICONCURREREND GEDRAG, BELANGENCONFLICTEN, 
REPUTATIESCHADE EN SENSIBILISEREN VOOR ETHIEK EN DE NALEVING VAN DE WETTEN. 

ETHIEK  G4-56   G4-57 

1. Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik, die op 3 juli 2016 in werking trad. 
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COMPLIANCE MET DE VIGERENDE WETGEVING EN PROACTIVITEIT NAAR DE OVERHEID TOE.

COMPLIANCE

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN
ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPB) EN EPB-CERTIFICATIE 
VERWARMING-KLIMAATREGELING  G4-EN29 

Onderstaande grafiek schetst de situatie van de energieprestatie-
certificaten “Kantoren en diensten” van de gebouwen van de 
Befimmo-portefeuille in Brussel, vergeleken met de gegevens 

van Leefmilieu Brussel voor 5 miljoen m² gebouwen met een cer-
tificaat “Kantoren en diensten”. De gebouwen van de portefeuille 
van Befimmo vertegenwoordigen 5% van de totale oppervlakte 
gecertificeerde gebouwen en zijn verspreid over de klassen B 
(62-155 kWh/m²) en C (156-248 kWh/m²). 

VERDELING VAN DE KANTOORGEBOUWEN VAN BEFIMMO TEN OPZICHTE VAN HET BRUSSELS GEMIDDELDE (#m²)

(KWh/m²/jaar) 1 tot 31 32 tot 61 62 tot 93 94 tot 124 125 tot 155 156 tot 186 187 tot 217 218 tot 248 249 tot 279 280 tot 310 311 tot 341 342 tot 372 373 tot 403 404 tot 434 435 tot 527 > 5270
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  BRUSSELS GEMIDDELDE       BEFIMMO-KANTOREN

In Vlaanderen zijn de certificaten “Openbaar gebouw” groten-
deels beschikbaar en hangen ze uit. Voor Wallonië is de ver-
plichting om ze uit te hangen gepland vanaf 2019. Het gebouw 
Axento in Luxemburg beschikt ook over een certificaat.

 DOELSTELLING 2017
Bij grote werken ziet Befimmo toe op de update van de certificaten, 
zoals voordien gebeurde naar aanleiding van de renovatiewerken 
in een aantal gebouwen. In 2017 zal Befimmo ook op basis van alle 
maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie die sinds 
2011 werden ingevoerd (datum van aflevering van de certificaten) 
in de portefeuille in exploitatie in Brussel, beoordelen of een update 
van de energieprestatiecertificaten relevant is voor bepaalde strate-
gische gebouwen. 

Hoewel ze theoretisch zijn, worden de gegevens van de certificaten 
ook vergeleken met de werkelijke specifieke verbruikscijfers. 

INTERNE AUDITS EN ANALYSE VAN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN 
VOOR DE EXPLOITATIE VAN DE MILIEUVERGUNNINGEN

In 2013 nam Befimmo zelf het initiatief om audits te organi-
seren om na te gaan of de voorschriften in verband met de 
milieuvergunningen waarvan ze houder is en die in exploitatie 
zijn, werden nageleefd. Het doel van deze aanpak is zeker te 
stellen dat haar verplichtingen goed worden nagekomen, maar 
ook om vooruit te lopen op de acties die moeten onderno-
men worden ten opzichte van de nieuwe voorschriften (van 
toepassing voor de recentste vergunningen), in het kader van 
de vernieuwing en/of verlenging van bepaalde vergunningen 
die vervallen. 

Eind 2016 dekken de uitgevoerde audits 65% van de milieu-
vergunningen van de portefeuille van Befimmo (buiten 
Fedimmo).

 DOELSTELLINGEN 2017
De doorgelichte vergunningen verder in overeenstemming brengen 
en dit proces afronden. Het saldo van de milieuvergunningen waar-
van Befimmo houder is, doorlichten. 
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ALGEMENE INFORMATIE  G4-32 

Contactpersoon & 
Bijkomende inlichtingen 

 G4-31  

Emilie Delacroix - CSR Manager 
e.delacroix@befimmo.be - +32 2 679 38 63

FAQ Maatschappelijke Verantwoordelijkheid  
Veel externe betrokken partijen hebben belangstelling voor haar aanpak inzake Maatschappelijke Verantwoordelijk-
heid. Om hier zo duidelijk mogelijk op in te gaan en deze informatie aan alle betrokken partijen tegelijk te verschaf-
fen, stelde Befimmo een lijst met veelgestelde vragen rond Maatschappelijke Verantwoordelijkheid op (Frequently 
Asked Questions). Dit document is beschikbaar op de website van Befimmo: www.befimmo.be en wordt aange-
vuld met de nieuwe belangrijke gegevens en de belangrijkste vragen die de betrokken partijen stellen. 

Verwijzing naar de 
externe normen 

Sinds vele jaren volgt Befimmo een tendens om de financiële verslaggeving te standaardiseren, maar ook de rap-
portering inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom sloot ze zich aan bij de indicatoren die de EPRA 
publiceert, maar ook bij de richtlijnen van het GRI-G4 (“Conformiteit” - Basiscriteria) en van de vastgoedsector 
GRI-CRESS. 

De samenvattende tabel van alle EPRA-indicatoren is te vinden op pagina 87 van dit Verslag, terwijl de index van 
de GRI-inhoud gepubliceerd wordt op de website van de Vennootschap  
www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/2016/gri_nl_2016.pdf.

Rapporteringsperiode  

 G4-28   G4-29   G4-30 
Dit Verslag belicht de activiteiten tijdens het boekjaar 2016. Het volgt op het Jaarlijks Financieel Verslag van 
2016. De perimeter loopt tot 31 december 2016. 

Rapporteringsperimeter 
en wijzigingen sinds 
1 januari 2016 

 G4-13   G4-22   G4-23 

Volgende gebeurtenissen wijzigden de perimeter van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2016: 
 de overdracht van de gebouwen Chênée en Jean Dubrucq in Brussel;
 de opname in de portefeuille, naarmate de werken vorderden, van het Gateway-gebouw.

Wat de activiteiten in duurzame ontwikkeling betreft, wordt aangenomen dat de rapporteringsperimeter 
de activiteiten van Befimmo NV en van haar dochterondernemingen, namelijk Fedimmo NV, Meirfree NV, 
Vitalfree NV, Axento SA en Beway NV omvat. De verbintenissen die Befimmo op het vlak van duurzame 
ontwikkeling aanging, zijn van toepassing voor heel haar portefeuille. Wel dient opgemerkt dat het beleid dat 
Befimmo op operationeel niveau hanteert, niet op dezelfde manier kan toegepast worden voor Fedimmo. 

De activiteiten die opgenomen zijn in het Milieumanagementsysteem (MMS) zijn activiteiten die Befimmo 
rechtstreeks controleert. In een eerste fase worden de operationele aspecten van het MMS uitgewerkt 
voor de gemeenschappelijke delen van de gebouwen. Dit sluit niet uit dat er activiteiten worden ingevoerd 
voor aspecten waar Befimmo minder rechtstreeks invloed op uitoefent, zoals het beheer van de privatieve 
gedeeltes door de huurders. 

Externe controle 

 G4-33 
Befimmo heeft een beroep gedaan op Deloitte voor de uitvoering van een opdracht van beperkt nazicht. De 
gegevens met het symbool V werden gecontroleerd in het kader van deze opdracht voor beperkt nazicht. 
Het Verslag van Deloitte is te vinden op pagina 115 van dit hoofdstuk.

Content Index Service 

 GRI-G4 
In het kader van haar GRI-G4 verslaggeving heeft Befimmo een beroep gedaan op de Content Index Ser-
vice bij het GRI voor hulp om de GRI-inhoudsopgave nog nauwkeuriger te maken en ook af te stemmen op 
de GRI-G4-32 standaard. Het doel van deze dienst is meer transparantie in de GRI-verslaggeving. 

Methodologie De methodologie voor de rapportering wordt beschreven op de pagina’s 97 tot 98 van dit Verslag.

BIJKOMENDE INFORMATIE 
De website van Befimmo www.befimmo.be geeft bijkomende informatie die een nuttige aanvulling is van het hoofdstuk 
“Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” van dit Jaarlijks Financieel Verslag. Deze informatie betreft: 

  de indextabel van de GRI-inhoud; 
 de interactie met de betrokken partijen; 
 de analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen; 
 het MVO-beleid (maart 2016); 
  het hoofdstuk “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” van de vorige Jaarlijkse Financiële Verslagen en ook het huidige Verslag; 
  vroegere Jaarlijkse Financiële Verslagen; 
  het ISO 14001 certificaat; 
  de BREEAM-certificaten; 
  MVO-Actieplannen; 
  antwoorden op de vragen van externe betrokken partijen; 
  de vragenlijst voor de externe betrokken partijen. 

 Een begrippenlijst wordt ter beschikking gesteld van de lezer op pagina 202 van dit Verslag, om dit hoofdstuk vlotter leesbaar te maken. 

http://www.befimmo.be/nl
http://www.befimmo.be/nl


 Befimmo - Jaarlijks Financieel Verslag 2016 115

VERSLAG BEPERKTE NAZICHT

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE HET BEPERKTE NAZICHT VAN GESELECTEERDE 
MILIEUPRESTATIE-INDICATOREN GEPUBLICEERD IN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 
VAN BEFIMMO NV PER 31 DECEMBER 2016

Aan de Raad van bestuur

In onze bevoegdheid van commissaris van de vennootschap en 
ingevolge uw opdracht hebben we beoordelings-werkzaamhe-
den uitgevoerd gericht op het verkrijgen van een beperkte mate 
van zekerheid met betrekking tot de geselecteerde milieupres-
tatie-indicatoren (“de Gegevens”) gepubliceerd in het Jaarlijks 
Financieel Verslag van Befimmo NV voor het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2016 (“het Jaarlijks Financieel Verslag”). De 
milieuprestatie-indicatoren zijn gedefinieerd volgens de richtlijnen 
van het “Global Reporting Initiative” GRI G4, EPRA Best Practice 
Recommendations (BPR) (2e versie, september 2014) en GHG 
protocol guidelines scope I, II, III. Deze Gegevens zijn geselec-
teerd door Befimmo NV en zijn aangeduid met het symbool V in 
de tabellen1 zoals weergegeven op pagina’s 87 t.e.m. 96 van het 
Jaarlijks Financieel Verslag. 

De draagwijdte van onze werkzaamheden is beperkt tot deze 
Gegevens met betrekking tot het jaar 2016 en omvatten de mili-
euprestatie-indicatoren van de gebouwen van Befimmo NV met 
inbegrip van Fedimmo NV, Axento NV en Beway NV. Het beperkte 
nazicht werd uitgevoerd op basis van de gegevens aangeleverd 
door Befimmo NV en meegenomen in de scope van het Jaarlijks 
Financieel Verslag. De onderstaande verklaring is bijgevolg enkel 
van toepassing op deze Gegevens en de overige indicatoren en 
informatie opgenomen in het hoofdstuk “Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen” van het Jaarlijks Financieel Verslag zijn geen 
onderdeel van de beoordelingsopdracht.

VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van bestuur van Befimmo NV is verantwoordelijk voor de 
Gegevens en de referenties naar deze Gegevens gepubliceerd in 
het Jaarlijks Financieel Verslag, alsook voor de verklaring dat de 
rapportering in overeenstemming is met de richtlijnen van het “Global 
Reporting Initiative” GRI G4, de EPRA Best Practice Recommenda-
tions (BPR) (2e versie, september 2014) en GHG protocol guidelines 
scope I, II, III, zoals beschreven in het hoofdstuk “Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen” van het Jaarlijks Financieel Verslag. 

Deze verantwoordelijkheid omvat het kiezen en toepassen van 
gepaste meetmethoden ter voorbereiding van de Gegevens, de 
betrouwbaarheid van de onderliggende informatie en het gebruik 
van assumpties en redelijke schattingen. Bovendien omvat de 
verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur ook het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem 
en procedures relevant voor het opmaken van de Gegevens.

De door de Raad van bestuur gemaakte keuzes, de reikwijdte van 
het hoofdstuk “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” van 
het Jaarlijks Financieel Verslag en de verslaggevingsgrondslagen, 
inclusief de inherente specifieke beperkingen die de betrouwbaar-
heid van de in het verslag opgenomen informatie kunnen beïn-
vloeden, zijn uiteengezet op bladzijdes 97 en 98 van het Jaarlijks 
Financieel Verslag. 

AARD EN OMVANG VAN DE OPDRACHT
Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het uitdrukken van een 
onafhankelijk oordeel over de Gegevens op basis van ons beperkte 
nazicht. Ons verslag is opgesteld in overeenstemming met de voor-
waarden opgenomen in de opdrachtbrief.

Onze werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig de Internatio-
nal Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 “Assurance 
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information”.

Onze procedures zijn gericht op het verkrijgen van een beperkte mate 
van zekerheid dat de Gegevens geen afwijkingen bevatten in alle van 
materieel belang zijnde opzichten. Deze werkzaamheden zijn minder 
in diepgang dan bij een beoordelingsopdracht gericht op het uitdruk-
ken van een redelijke mate van zekerheid.

Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit: 

  Het verkrijgen van inzicht in de opzet en de werking van de syste-
men en methoden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van 
de gegevens, de classificatie, consolidatie en validatie van deze 
gegevens en het beoordelen van de effectieve werking van deze 
systemen gebruikt voor de bepaling van de milieuprestatie-indi-
catoren van 2016, aangeduid met een symbool V in de tabellen 
zoals weergegeven op pagina’s 87 t.e.m. 96 van het Jaarlijks 
Financieel Verslag;

  Het afnemen van interviews met verantwoordelijke personen;

  Het onderzoeken op steekproefbasis van interne en externe 
informatiebronnen om de betrouwbaarheid van de gegevens te 
toetsen en het uitvoeren van controles op de consolidatie van 
deze gegevens.

VERKLARING
Op basis van ons beperkte nazicht zoals beschreven in dit 
rapport kwamen er geen elementen of feiten aan onze aandacht 
welke ons doen geloven dat de Gegevens m.b.t. Befimmo NV 
aangeduid met het symbool V in de tabellen1 zoals weergegeven 
op pagina’s 87 t.e.m. 96 van het Jaarlijks Financieel Verslag, in 
alle van materieel belang zijnde opzichten, niet zijn opgesteld in 
overeenstemming met de GRI G4 richtlijnen, EPRA BPR (2e ver-
sie, september 2014) en GHG protocol guidelines scope I, II, III.

Zaventem, 20 maart 2017

De Commissaris

DELOITTE  
Reviseurs d’Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par  
Rik Neckebroeck

1. De volledige en gedetailleerde tabellen zijn gepubliceerd op de website van Befimmo (www.befimmo.be).

http://www.befimmo.be/nl
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ANALYSE VAN DE VERWACHTINGEN  
VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
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COMMUNICATIE MET DE EXTERNE 
EN INTERNE BETROKKEN PARTIJEN
 G4-16   G4-18   G4-24   G4-26 

EXTERNE BETROKKEN PARTIJEN
 NIVEAU EXTERNE BETROKKEN 

PARTIJEN
ACTIVITEITEN

OPENBARE  
SECTOR 

Europese Unie > Opvolgen van de nieuwe wetgeving.

Brussel: BIM/IBGE
Leefmilieu Brussel |  
Bruxelles 
Environnement
Wallonië: DGARNE 
Direction Générale 
Opérationnelle 
Agriculture,  
Ressources Naturelles 
et Environnement1

Vlaanderen: LNE 
Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie2

Befimmo ziet er op toe om goede relaties te hebben en te handhaven met het BIM. 
> Opvolgen van regionale wetgeving.
> Wisselwerking tijdens de ontwerpfase van grote renovaties.
> Deelname aan wedstrijden voor voorbeeldgebouwen.

In 2016 heeft Befimmo in haar juridisch team een medewerkster opgenomen die (deels) instaat voor de update van het 
reglementair register en de bewaking van de regelgeving.

VERENIGINGEN, 
VZW’S, ENZ.

BRE
Building Research 
Establishment

BRE werkte de “BREEAM” uit (BRE Environmental Assessment Method), een standaard en een methode voor de 
milieubeoordeling en een scoresysteem voor gebouwen, die wereldwijd erkend zijn. 
Sinds de start in 1990 kregen meer dan 500.000 gebouwen een BREEAM-certificaat en vonden meer dan 2 miljoen BREEAM-
beoordelingen plaats. Befimmo volgt en hanteert de BREEAM-certificatie sinds 2010, voor haar hele portefeuille, zowel in 
exploitatie als in aanbouw/renovatie. Eind 2016 zijn 65 gebouwen voor een totale oppervlakte van 524.695 m² gecertificeerd 
(wat neerkomt op 59% van de geconsolideerde portefeuille). 

The Shift 
Belgisch netwerk 
voor duurzaamheid.
The Shift werd in 
juni 2015 opgericht 
door de vroegere 
netwerken voor 
duurzame ontwikkeling 
KAURI en Business & 
Society Belgium

Befimmo neemt als actief lid geregeld deel aan informatievergaderingen en werkgroepen die The Shift organiseert.

ROTOR vzw In 2016 werkte Befimmo verder samen met de vzw Rotor in het kader van het kringloopeconomieproject, om materiaal 
te recupereren op sommige bouwplaatsen. Zo kon meer dan 36 ton materiaal worden verwijderd en hergebruikt in verschillende 
projecten. 

Be.face Be.face is een beweging van verantwoordelijke bedrijven die tot doel heeft om bruggen te slaan tussen de behoeften van 
de verenigingswereld en de middelen van de bedrijfswereld. Deze kunnen bestaan uit tijd, activiteiten of materiaal. Via 
Be.face kwam Befimmo in contact met het OCMW van haar gemeente en besliste om het budget dat gewoonlijk aan het 
Sinterklaasfeest voor het team besteed wordt, te benutten voor Sinterklaaspakjes om uit te delen aan kansarme kinderen en 
senioren van de gemeente tijdens een feest dat het OCMW organiseerde.

Hu.Bu Befimmo startte ook samenwerking in kringloopeconomie voor een aantal van haar oppervlaktes met een potentieel 
voor de recuperatie en het hergebruik van materiaal dat de huurders bij hun vertrek “achterlieten”. Het gaat onder meer om 
kantoormeubilair, stoelen, IT-materiaal, enz. Hu.Bu verkoopt dit materiaal dan voor een symbolische prijs door aan vzw’s, 
scholen die het nodig hebben. In het kader van de SWOW en van de herinrichting van haar “corporate” oppervlaktes, werkte 
Befimmo ook met Hu.Bu samen voor de overname van haar eigen oud kantoormateriaal. Zo kon nog eens meer dan vier ton 
extra materiaal nuttig toegepast worden.

1. http://environnement.wallonie.be/administration/orgdgarne.htm
2. www.lne.be
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 NIVEAU EXTERNE BETROKKEN 
PARTIJEN

SECTOR-
VERENIGINGEN

BVS
Beroepsvereniging 
van de 
Vastgoedsector1

ACTIVITEITEN

Befimmo blijft zich sterk inzetten in haar relatie met de BVS. Ook in 2016 hebben de BVS en Befimmo opnieuw actief 
samengewerkt, via de werkgroepen, om de regionale en federale voorschriften inzake vastgoed te integreren. 
In het boekjaar 2016 werden vooral volgende onderwerpen behandeld: het BWRO, het BWLKE, het PLAGE, de GSV, het 
beheer van vervuilde bodem, de hervorming van de vastgoedfiscaliteit, de GVV’s, de preventie van brand en ontploffing in 
parkeergarages, de meetcode, enz.
De CEO maakt deel uit van de raad van bestuur van de BVS.
De CFO werkt ook mee aan de Werkgroep Fiscaliteit van de BVS: uitwisseling in de vastgoedsector betreffende de impact van 
de (nieuwe) fiscale regelgeving, bepaling van de standpunten van de sector ter zake. 
Sinds begin 2017 zijn de COO en de CFO medevoorzitter van de Werkgroep Beleggers van de BVS, die zich toelegt op 
dossiers met een specifiek belang voor de leden-beleggers. 

RICS
Royal Institution of 
Chartered Surveyors2

Het RICS is een onafhankelijk organisme zonder winstoogmerk met bijna 100.000 gekwalificeerde leden in zowat 140 landen. 
Het RICS legt hoge normen vast op het gebied van competentie en integriteit, organiseert opleidingen en specifieke studies en 
assisteert zijn leden om hun strategie in duurzame ontwikkeling aan te scherpen.
De CEO is fellow member van het RICS.

EPRA 
European Public Real 
Estate Association3

Gesterkt door meer dan 200 actieve leden is de EPRA de stem van het Europees beursgenoteerd vastgoed en vertegenwoordigt 
250 miljard € onroerende activa. 
De EPRA werkt goede werkwijzen uit op het gebied van boekhouding, informatie en deugdelijk bestuur van een onderneming. 
Ze levert kwalitatieve informatie aan beleggers en publiceert de rapporteringsnormen op financieel en milieuniveau waar Befimmo 
jaarlijks op antwoordt.
De Secretary General en de CFO nemen deel aan het Tax & Regulatory Committee, een werkgroep rond regelgevingskwesties: 
uitwisseling over de Europese regelgeving in voorbereiding, verdediging van de positie van de sector ten opzichte van 
regelgevingsprojecten. 
Begin 2017 werd de CFO lid van het Reporting & Accounting Committee, een werking die onder meer kwesties behandelt in 
verband met de standaardisering van de financiële prestatie-indicatoren en boekhoudkundige aangelegenheden. 
Eind 2016 kreeg Befimmo de “EPRA Gold Award Financial Reporting” en de “EPRA Gold Award Sustainability Reporting” voor 
haar Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 

HUURDERS Privé-huurders 

 G4-PR5 
Befimmo wil haar huurders uitnodigen om zich aan te sluiten bij haar aanpak voor duurzamere ontwikkeling. In dat opzicht stelt ze 
zesmaandelijkse vergaderingen voor tussen de huurder, het Property Management en de commerciële dienst van Befimmo om 
de huurder te informeren over het gebouw dat hij betrekt, over de technische werking van dat gebouw en over de invloed en de 
rol die elke partij heeft in de zorg voor het milieu. Nieuwe huurders krijgen stelselmatig een Milieusamenwerkingsovereenkomst en 
een Buiding User Guide aangeboden, evenals de bestaande huurders. 
Befimmo wil ook “afterworks” organiseren in haar portefeuille, om alle huurders van een zelfde gebouw samen te brengen in een 
aangename sfeer. De bedoeling van dergelijke evenementen is de relaties en de uitwisselingen tussen huurders te bevorderen.  
Er is een eerste “afterwork” gepland voor begin 2017, in het Goemaere-gebouw.

Openbare huurders 
Regie der Gebouwen

 G4-PR5 

De Regie der Gebouwen is de belangrijkste huurder van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo.
In 2016 werd verschillende keren contact opgenomen met de Regie der Gebouwen, met name in het kader van de rapportering 
en om gegevens over het energieverbruik en de afvalproductie van de gebouwen van de Fedimmo-portefeuille te bekomen. 

ANALISTEN 
BELEGGERS 
AANDEEL- 
HOUDERS 

Befimmo beantwoordt specifieke vragen over Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van betrokken partijen. De antwoorden op deze vragenlijsten worden 
via de website van de Vennootschap ter beschikking van de andere betrokken partijen gesteld: www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen. 
Daarnaast zet Befimmo geregeld haar aanpak uiteen tijdens roadshows en op conferenties die rond dit thema worden georganiseerd. 
Algemene feedback van de analisten / beleggers
Algemeen worden als sterke punten van de onderneming beschouwd: strategie en analyse; rapportering, bekendmaking en externe communicatie; 
milieu-aspecten; monitoring; certificatie.
Het belangrijkste verder te ontwikkelen punt is de relatie met de huurklant.
Evaluatievragenlijst
Om nog rechtstreekser in contact te komen met de externe betrokken partijen, hebben deze ook de mogelijkheid om de aanpak in duurzame ontwikkeling 
van Befimmo te beoordelen, opmerkingen te maken en suggesties te doen voor verbetering. Dit kan met het invullen van een “Vragenlijst Externe 
Betrokken Partijen” die beschikbaar is op de website: www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen. In 2016 werd geen enkele opmerking genoteerd in het 
feedbackformulier dat beschikbaar is op de website.

Carbon Disclosure 
Project4 

In het voorbije boekjaar beantwoordde Befimmo de vragenlijst van het CDP.
Befimmo werkte mee aan de verslaggeving over de koolstofemissies die verbonden zijn aan haar activiteiten en beantwoordde 
daarvoor de vragenlijst van het “Carbon Disclosure Project”. Dit project is bedoeld om een wereldwijde gegevensbank aan 
te leggen van de broeikasgassen die bedrijven uitstoten. Deze organisatie treedt op in naam van vele investeerders die meer 
dan US$ 100 triljoen activa vertegenwoordigen. 
In december 2016 kreeg Befimmo haar score voor de CDP-vragenlijst 2016. Deze is nog beter dan de vorige jaren. 
Ze behaalde het statuut Leadership A-. De forse vooruitgang van de score van Befimmo de voorbije jaren toont de kwaliteit van 
haar verslaggeving aan de beleggers aan.

GRESB 
Global Real Estate 
Sustainability 
Benchmark5

De 200 leden van de GRESB zijn institutionele beleggers, waarvan 58 pensioenfondsen. In het voorbije boekjaar beantwoordde 
Befimmo ook de vragenlijst van de GRESB. 
Dankzij de acties die ze de voorbije jaren ondernam, verhoogde Befimmo haar score en verbeterde ze haar zwakke punt dat in het 
begin blootgelegd werd. Het gaat om de betrokkenheid van het Management bij het MVO-beleid en de sociale factoren. Ze kreeg 
trouwens het “Green Star” statuut (70%) in 2012, dat ze de jaren nadien behield, om in 2016 een score van 82% te halen, een 
stuk boven het gemiddelde van de vastgoedsector. Ook al staat Befimmo op een hoger niveau dan haar concurrenten, toch heeft 
ze nog aandachtspunten te behandelen, zoals de analyse van haar waardeketen, de prestatie-indicatoren en het engagement van 
de betrokken partijen. 
Befimmo is officieel lid van de GRESB, zodat ze in de toekomst vlotter toegang zal hebben tot informatie, kan deelnemen aan 
opleidingen en ook verkozen kan worden om in comités te zetelen en aan werkgroepen kan meewerken.

GRI 
Global Reporting 
Initiative

Sinds 1 januari 2015 is Befimmo lid van de GRI Gold Community. “Working separately and on isolated efforts is not an option; 
by working together, we can build on our common goal - a more sustainable, secure, and stable economy and world. The GRI 
GOLD Community is a program, offering organizations around the world a unique opportunity to join a collaborative, global multi-
stakeholder network to do exactly this.” (www.globalreporting.org).
Befimmo sluit zich nu al enkele jaren aan bij de standaardiseringstrend, niet enkel in de financiële rapportering, maar ook in 
de verslaggeving op het vlak van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, met de toepassing van de indicatoren die de EPRA 
publiceert, maar ook van de richtlijnen van het GRI-G4 (“Conformiteit” - Basiscriteria) en van de vastgoedsector GRI-CRESS voor 
haar hele Verslag. 
In 2017 wil Befimmo nog verder gaan in haar beleid en haar verslaggeving inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, en zo 
onder meer overstappen van het GRI-G4 naar de GRI Standards, wat een update van haar materialiteitsmatrix en een grondige 
herziening van haar MVO-beleid inhoudt. 

1. www.upsi-bvs.be
2. www.rics.org
3. www.epra.com
4. https://www.cdp.net/en
5. www.gresb.com
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 NIVEAU EXTERNE BETROKKEN 
PARTIJEN

ARCHITECTEN | 
STUDIEBUREAUS 

Allerlei bureaus die bij 
de grote renovaties 
betrokken zijn 

ACTIVITEITEN

Overleg vanaf de ontwerpfase om de effecten en mogelijkheden bij grote renovaties te identificeren. 

BEHEERDERS VAN 
GEBOUWEN

BNP Paribas Fortis, 
Enige huurders

Geregelde vergaderingen om te bekijken waar het beter kan, zowel strategisch als operationeel.

ONDERAANNEMERS | 
LEVERANCIERS

Property Management / 
maintenancebedrijven

Via geregeld overleg, zowel strategisch als operationeel, met het Property Management, kan bepaald worden wat voorrang 
moet krijgen op het vlak van de vermindering van de milieu-impact. Het Property Management neemt het op zijn beurt op zich 
om de maintenancebedrijven te sensibiliseren, want het is hun belangrijkste gesprekspartner. Het Property Management heeft 
ook een belangrijke rol in de bewustmaking van de huurders en wordt jaarlijks doorgelicht door en op initiatief van Befimmo. 

Leveranciers Befimmo werkt al enkele jaren volgens een aanpak als verantwoordelijke onderneming, die ze tot verder dan haar eigen activiteiten 
wil uitbreiden. Om dit doel te halen, startte Befimmo met de verbetering van de milieuprestatie van haar waardeketen, met volgende 
doelstellingen: 
1.  De bestaande voorwaarden voor duurzame aankopen verbeteren en updaten. Deze laatste zo snel mogelijk meedelen aan de

projectbeheerders en aan de externe betrokken partijen, om zeker te stellen dat ze worden gevolgd en nageleefd.
2.  op corporateniveau, de duurzame eigenschappen van de kantoorbenodigdheden analyseren (merken met ecolabels), andere dan

papier, en haar aankoopbeleid in die zin aansturen, en in het algemeen een beleid van “duurzame” corporate aankopen hebben.
Om deze doelstelling te halen, voerde Befimmo in 2016 een grondige analyse van haar waardeketen uit, wat mogelijk maakte om 
de Kraljic-matrix op te stellen voor elke grote familie “Aankopen”, “Beheer” en “Bouwwerken”. 
Eind 2016 organiseerde Befimmo, in het kader van haar streven om de milieuprestatie van haar waardeketen te verbeteren, een 
eerste workshop voor een tiental interne en externe betrokken partijen (studiebureaus, architecten, algemene aannemersbedrijven, 
certificatie-organismen), om van gedachten te wisselen over de voordelen en nadelen van systemen voor de beoordeling van de 
milieuprestatie van een bouw- of renovatieproject.

INTERNE BETROKKEN PARTIJEN  G4-43

 NIVEAU INTERNE BETROKKEN 
PARTIJEN

ACTIVITEITEN

RAAD VAN  
BESTUUR 

Bestuurders Ook de Bestuurders van Befimmo nemen deel aan de opmaak en de goedkeuring van de budgetten en aan de belangrijke 
beslissingen op het gebied van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, met name tijdens de strategische raden en tijdens 
driemaandelijks geplande vergaderingen bij de publicatie van de resultaten.

MANAGEMENT Directie De leden van het Directiecomité zijn aanwezig in vakverenigingen die actief zijn op hun expertisegebied. Zo werkt de Secretary General 
mee aan de Werkgroep van de beursgenoteerde vennootschappen (FEB) (kwesties van governance en financiële regelgevingen) en 
aan het Instituut voor Bedrijfsjuristen. 
Bovendien zijn de CFO evenals de Secretary General lid van de Beroepsvereniging van de GVV’s, de “BE-REIT Association”, die in 
december 2015 werd opgericht (bespreking van verschillende boekhoudkundige en fiscale regelgevingszaken die van invloed zijn op de 
sector). De CFO is de Voorzitter en de Secretary General het Head of Legal & Regulatory Committee. 
Strategisch bestaat de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (CMV) uit 5 personen, waarvan er 3 Directeur zijn: de Chief 
Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer (CFO), de Chief Operating Officer (COO), het Head of Environmental Management 
(HEM) en de CSR Manager (CSRM). Deze Cel komt om de drie maanden samen en staat in voor de ontwikkeling en de opvolging van 
het MVO-Actieplan, voor de vrijmaking van de gepaste middelen en neemt actief deel aan de jaarlijkse Directieherziening van het 
Milieumanagementsysteem ISO 14001.

TEAM VAN  
BEFIMMO

Alle medewerkers Vandaag maakt de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Befimmo deel uit van haar dagelijks beheer. Meer en meer 
medewerkers van het team van Befimmo zijn van ver of van nabij, naargelang hun eigen competentiegebied, betrokken bij 
deze strategie en zijn zich heel goed bewust van de grote impact van de vastgoedsector op het leefmilieu. Ieder jaar worden 
verschillende uiteenzettingen georganiseerd om het team te informeren over en te doen meewerken aan thema’s die met MVO 
verband houden, zoals de mobiliteit, de vermindering van het energieverbruik, enz. 

POTENTIËLE 
KANDIDATEN

Studenten Befimmo heeft dit jaar verschillende keren positief geantwoord op projectoproepen en andere vragen van studenten en 
universiteiten. 
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INDEX VAN DE GRI-INHOUD
ALGEMENE INFORMATIE-ELEMENTEN  G4-32 

ALGEMENE INFORMATIE-
ELEMENTEN

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) | WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN) EXTERNE CONTROLE1

STRATEGIE EN ANALYSE
G4 - 1 12: Brief aan de aandeelhouders

Geen externe controle77: Maatschappelijke Verantwoordelijkheid - Benoît De Blieck, CEO, over de positionering van Befimmo
78: Maatschappelijke Verantwoordelijkheid - Inleiding

G4 - 2 2: Belangrijkste risico's verbonden aan de vastgoedportefeuille 

Geen externe controle
8: Belangrijkste risico's verbonden aan de regelgeving
9: Belangrijkste operationele risico's
20: Identiteit en strategie

ORGANISATIEPROFIEL
G4 - 3 143: Structuur en organisatie

Geen externe controle
194: Identificatie

G4 - 4 20: Identiteit en strategie
Geen externe controle

29: Vastgoedportefeuille
G4 - 5 194: Identificatie Geen externe controle
G4 - 6 20: Identiteit en strategie 

Geen externe controle
35: Geografische situatie van de Befimmo-portefeuille: België en Luxemburg

G4 - 7 193: Algemene inlichtingen Geen externe controle
G4 - 8 20: Identiteit en strategie

Geen externe controle
32: Huurders
35: Geografische situatie van de Befimmo-portefeuille: België en Luxemburg
36: Gebouwen uit de geconsolideerde portefeuille van Befimmo

G4 - 9 33: Aanschaffingswaarde en verzekerde waarde van de gebouwen van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo Geen externe controle, behalve 
“Geconsolideerd overzicht van 
de financiële staat” 
Externe controle
(JFV 2016 - Verslag van de 
Commissaris - pagina 186)

36: Gebouwen uit de geconsolideerde portefeuille van Befimmo
99: CSR - Het team - Sociale indicatoren
147: Geconsolideerd overzicht van de financiële staat

G4 - 10 99: CSR - Het team - Sociale indicatoren
Geen externe controle

103: CSR - Het team - Ethiek - Sociale indicatoren
G4 - 11 99: CSR - Het team - Sociale indicatoren Geen externe controle
G4 - 12 82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix

www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen  
www.befimmo.be/nl/mvo | MVO | Materialiteitsmatrix

Geen externe controle

G4 - 13 23: Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2016
Geen externe controle

114: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperimeter en wijzigingen sinds 1 januari 2016

1.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks 
Financieel Verslag 2016. 
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ALGEMENE INFORMATIE-
ELEMENTEN

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) | WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN) EXTERNE CONTROLE1

G4 - 14 78: CSR - Inleiding - 4 pijlers | 14 prioriteiten
www.befimmo.be/nl/mvo | RSE | Een beleid van “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” (maart 2016) Geen externe controle

G4 - 15 110: CSR - Erkenningen
Geen externe controle

118: Corporate-governanceverklaring | Principes
G4 - 16 www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen Geen externe controle

GEÏDENTIFICEERDE RELEVANTE ASPECTEN EN PERIMETERS 
G4 - 17 83: CSR - Interne organisatie

Geen externe controle
143: Structuur en organisatie

G4 - 18 78: CSR - Inleiding - 4 pijlers | 14 prioriteiten

Geen externe controle
82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
www.befimmo.be/nl/mvo | RSE | Een beleid van “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” (maart 2016)
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen
www.befimmo.be/nl/mvo | MVO | Materialiteitsmatrix

G4 - 19 78: CSR - Inleiding - 4 pijlers | 14 prioriteiten Geen externe controle
G4 - 20 78: CSR - 4 pijlers | 14 prioriteiten

Geen externe controle
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen 

G4 - 21 78: CSR - 4 pijlers | 14 prioriteiten
Geen externe controle

www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen 
G4 - 22 97: CSR - Methodologie

Geen externe controle
114: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperimeter en wijzigingen sinds 1 januari 2016

G4 - 23 78: CSR - Inleiding - 4 pijlers | 14 prioriteiten

Geen externe controle
82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
www.befimmo.be/nl/mvo | RSE | Een beleid van “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” (maart 2016)
www.befimmo.be/nl/mvo | MVO | Materialiteitsmatrix
114: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperimeter en wijzigingen sinds 1 januari 2016

BETROKKENHEID VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
G4 - 24 82: CSR - Betrokken partijen en materialiteitsmatrix

Geen externe controle www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen 
www.befimmo.be/nl/mvo | MVO | Materialiteitsmatrix

G4 - 25 82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix Geen externe controle 
G4 - 26 82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix 

Geen externe controle 
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen 
www.befimmo.be/nl/mvo | MVO | Materialiteitsmatrix
110: CSR - Governance - Dialoog

G4 - 27 www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen
Geen externe controle 

www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO | Actieplan 2017

PROFIEL VAN HET VERSLAG 
G4 - 28 114: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperiode Geen externe controle 
G4 - 29 114: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperiode Geen externe controle 
G4 - 30 114: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperiode Geen externe controle 
G4 - 31 114: CSR - Algemene informatie - Contactpersoon & bijkomende inlichtingen

Geen externe controle 
223: Contact

G4 - 32 www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/gri-rapportering | MVO | Index van de GRI-inhoud 2016 
Geen externe controle 110: CSR - Governance - Transparante communicatie

114: CSR - Algemene informatie
G4 - 33 114: CSR - Algemene informatie - Externe controle Geen externe controle 

1.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks 
Financieel Verslag 2016. 
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ALGEMENE INFORMATIE-
ELEMENTEN

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) | WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN) EXTERNE CONTROLE1

GOVERNANCE
G4 - 34 83: CSR - Interne organisatie

Geen externe controle
118: Structuur van het beheer

G4 - 35 83: CSR - Interne organisatie
Geen externe controle78, 82, 99, 105, 109: MVO - Invoering van de 4 grote pijlers Milieu, Team, Huurders en Governance 

125: Activiteit van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2016
G4 - 36 83: CSR - Interne organisatie Geen externe controle
G4 - 37 82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix Geen externe controle
G4 - 38 117: Corporate-governanceverklaring Geen externe controle
G4 - 39 117: Corporate-governanceverklaring 

Geen externe controle
124: Verkiezing en rol van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

G4 - 40 124: Procedure voor de benoeming en de hernieuwing van de Bestuurders Geen externe controle
G4 - 41 137: Regels ter preventie van belangenconflicten 

Geen externe controle
138: Aanvullende regels, bepaald in het corporate-governancecharter van Befimmo

G4 - 42 83: CSR - Interne organisatie
Geen externe controle

125: Activiteit van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2016
G4 - 43 82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix

Geen externe controle
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen - Raad van Bestuur en Management

G4 - 44 83: CSR - Interne organisatie
Geen externe controle

126: Zelfevaluatie
G4 - 45 82: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix

Geen externe controle127: Auditcomité - Werking en activiteit tijdens het boekjaar 2016
135: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen

G4 - 46 109: CSR - Governance - Inleiding
Geen externe controle127: Auditcomité - Werking en activiteit tijdens het boekjaar 2016

135: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen
G4 - 47 135: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen Geen externe controle
G4 - 48 83: CSR - Interne organisatie Geen externe controle
G4 - 49 83: CSR - Interne organisatie Geen externe controle
G4 - 50 www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO | MVO-Actieplan 2017 Geen externe controle
G4 - 51 127: Benoemings- en Remuneratiecomité 

Geen externe controle
130: Remuneratieverslag 

G4 - 52 127: Benoemings- en Remuneratiecomité 
Geen externe controle

130: Remuneratieverslag 
G4 - 53 127: Benoemings- en Remuneratiecomité Geen externe controle

ETHIEK EN INTEGRITEIT 
G4 - 56 21: Onze waarden

Geen externe controle
135: Ethiek
101: CSR - Team - Welzijn
112: CSR - Governance - Ethiek

G4 - 57 109: CSR - Governance - Inleiding

Geen externe controle
112: CSR - Governance - Ethiek
137: Regels ter preventie van belangenconflicten 
140: Rol van de Compliance Officer

G4 - 58 9: Operationeel risico
Geen externe controle137: Regels ter preventie van belangenconflicten 

140: Rol van de Compliance Officer

1.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks 
Financieel Verslag 2016. 
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DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

CATEGORIE ECONOMIE
ENERGIEPRESTATIE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's:  
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen 
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EC1 52: Financiële resultaten Externe controle (JFV 2016 - 
Verslag van de Commissaris 
- pagina 186)

Waardecreatie

146: Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat 

G4 - EC2 178: Personeelsbeloningen Externe controle (JFV 2016 - 
Verslag van de Commissaris 
- pagina 186)

Waardecreatie

G4 - EC3 178: Personeelsbeloningen Externe controle (JFV 2016 - 
Verslag van de Commissaris 
- pagina 186)

Team

CATEGORIE MILIEU
ENERGIE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's:  
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen 
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO | 
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN3 88: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie 
Milieu | Vervuiling88: Energieverbruik Befimmo corporate (MWh en kWh/PP)3

89: Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)3

89: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)3

91: Autoproductie van hernieuwbare energie (MWh) en productie-oppervlakte (m²)3

G4 - EN4 88: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
89: Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)3

89: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)3

G4 - EN5 88: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
88: Energieverbruik Befimmo corporate (MWh en kWh/PP)3

89: Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)3

89: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)3

G4 - EN6 88: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
90: Financiële besparingen door de energiebesparingen

G4 - EN7 88: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie

SPECIFIEKE INFORMATIE-ELEMENTEN

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016. 
3. De gedetailleerde en volledige tabellen, die 4 jaren van reporting omvatten (2008 en 2014 tot 2016) werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu.
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DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

WATER

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN8 90: Waterverbruik (liter/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
G4 - EN10 90: Waterverbruik (liter/m²)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
UITSTOOT

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN15 80: Vermindering van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten tot in 2018 Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling 
Milieu | Mobiliteit93: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd 

verbonden aan de energie (kg CO2e/m²)3

93: CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van 
Befimmo “corporate” (ton CO2e, kg CO2e/m² en ton CO2e/PP)
95: CO2e-uitstoot verbonden aan het vervoer van Befimmo “corporate”  
(ton CO2e) 

G4 - EN16 80: Vermindering van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten tot in 2018 Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling
93: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd 
verbonden aan de energie (kg CO2e/m²)3

G4 - EN17 80: Vermindering van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten tot in 2018 Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling
93: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd 
verbonden aan de energie (kg CO2e/m²)3

93: CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van 
Befimmo “corporate” (ton CO2e, kg CO2e/m² en ton CO2e/PP)

G4 - EN18 80: Vermindering van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten tot in 2018 Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling
93: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd 
verbonden aan de energie (kg CO2e/m²) 3 
98: Methodologie - De berekening van het specifiek verbruik (kWh/m² en 
leter/m²)

G4 - EN19 80: Vermindering van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten tot in 2018 Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling
93: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd 
verbonden aan de energie (kg CO2e/m²)3

AFVALWATER EN AFVAL

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN23 91: Totaal afval per type (ton)3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling
92: Verwerking van het afval verbonden aan gebouwen in exploitatie (%)3

G4 - EN26 Het afvoerwater wordt in de openbare riolen geloosd. Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016. 
3. De gedetailleerde en volledige tabellen, die 4 jaren van reporting omvatten (2008 en 2014 tot 2016) werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu.



6 BEFIMMO - ONLINE BIJLAGEN VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 - INDEX VAN DE GRI-INHOUD

DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

PRODUCTEN EN DIENSTEN

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN27 107: Huurders - Terbeschikkingstelling van een 
milieusamenwerkingsovereenkomst

Geen controle Huurders | Dialoog 
Governance | Ethiek

108: Huurders - Terbeschikkingstelling van een Building User Guide
108: Huurders - Helpsite
108: Huurders - Aanleg en terbeschikkingstelling van een 
communicatieplatform
112: Governance - Bewustmaking van de maintenancebedrijven 

COMPLIANCE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN29 113: Energieprestatiecertificaten (EPB) en EPB-certificatie verwarming-
klimaatregeling

Geen controle Governance | 
Compliance

TRANSPORT

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN30 95: CO2e-uitstoot verbonden aan het vervoer van Befimmo corporate  
(ton CO2e) 

Aanzienlijke milieu-impact door 
productentransport, transport 
van andere goederen en stoffen 
die gebruikt worden door de 
organisatie in het kader van haar 
activiteit. 

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Er werd beslist om een haalbaarheidsstudie uit te voeren 
naar de realisatie van een koolstofbalans voor een 
deel of de volledige portefeuille en de conclusies ervan 
te publiceren in het volgende Jaarlijks Financieel Verslag, 
in het deel MVO.

Geen controle Milieu | Mobiliteit

ALGEMEEN

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN31 80: Gerealiseerde investeringen sinds 2008 in de portefeuille in exploitatie en 
in de renovatieprojecten

Geen controle Milieu | Energie

86: Meerjarig investeringsplan 

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016. 
3. De gedetailleerde en volledige tabellen, die 4 jaren van reporting omvatten (2008 en 2014 tot 2016) werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu.



7 BEFIMMO - ONLINE BIJLAGEN VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 - INDEX VAN DE GRI-INHOUD

DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

MILIEU-EVALUATIE VAN DE LEVERANCIERS 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema’s: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - EN32 110: Verantwoordelijke waardeketen Percentage van nieuwe 
leveranciers, gecontroleerd met 
behulp van milieucriteria.

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-
matrix te kunnen opstellen voor elke grote familie van 
“Corporate-”, “Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. 
Befimmo wil in 2017 operationele criteria bepalen voor 
de duurzame aankopen van materialen/leveranciers voor 
de subcategorieën van de familie “Bouwwerken”, die als 
“Leverage” gerangschikt staan in de Kraljic-matrix. Deze 
doelstelling moet geleidelijk worden gehaald in een periode 
van 3 tot 5 jaar met een aanpak waar alle betrokken 
partijen aan meewerken, namelijk: de interne teams 
van Befimmo, de architecten en studiebureaus en de  
aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

G4 - EN33 110: Verantwoordelijke waardeketen Aanzienlijke, reële en potentiële 
negatieve impact op het milieu in 
de waardeketen en de genomen 
maatregelen. 

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-matrix 
te kunnen opstellen voor elke grote familie van aankopen 
“Corporate-”, “Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. 
Befimmo wil in 2017 operationele criteria bepalen voor 
de duurzame aankopen van materialen/leveranciers voor 
de subcategorieën van de familie «Bouwwerken», die als 
«Leverage» gerangschikt staan in de Kraljic-matrix. Deze 
doelstelling moet geleidelijk worden gehaald in een periode 
van 3 tot 5 jaar met een aanpak waar alle betrokken 
partijen aan meewerken, namelijk: de interne teams 
van Befimmo, de architecten en studiebureaus en de  
aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

CATEGORIE SOCIAAL
SUBCATEGORIE: WERKWIJZEN INZAKE TEWERKSTELLING EN WAARDIG WERK 
TEWERKSTELLING

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - LA1 99: Het team - Sociale indicatoren Rotatiegraad van het personeel. De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo publiceert haar ziekteverzuim evenals het jaarlijks 
aantal vertrekken uit en aankomsten in de Vennootschap. 
Niettemin zou Befimmo kunnen beslissen om de 
rotatiegraad te berekenen en deze publiceren in haar 
volgend Jaarlijks Financieel Verslag 2017.

Geen controle Team

G4 - LA2 99: Het team - Sociale indicatoren Geen controle Team

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.
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DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - LA6 99: Het team - Sociale indicatoren Geen controle Team | Welzijn
OPLEIDING EN SCHOLING

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - LA9 102: Het team - Evaluatie en opleiding Geen controle Team | Evaluatie  
en opleiding

G4 - LA10 102: Het team - Evaluatie en opleiding Geen controle Team | Evaluatie  
en opleiding

G4 - LA11 102: Het team - Evaluatie en opleiding Geen controle Team | Evaluatie  
en opleiding

DIVERSITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - LA12 103: Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de werknemers 
volgens geslacht en volgens leeftijd (op 31 december 2016)

Geen controle Team | Ethiek

EVALUATIE VAN DE WERKWIJZEN INZAKE TEWERKSTELLING BIJ DE LEVERANCIERS 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Vérification externe (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - LA14 110: Verantwoordelijke waardeketen Percentage van nieuwe 
leveranciers, gecontroleerd met 
behulp van criteria verbonden 
met gebruiksgewoontes.

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-
matrix te kunnen opstellen voor elke grote groep van 
“Corporate-”, “Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. In 
2017 wenst Befimmo operationele criteria op te stellen 
voor duurzame aankopen van materiaal/leveranciers voor 
de subcategorieën van de groep “Bouwwerken” die onder 
“Leverage” geklasseerd staat in de Kraljic-matrix. Deze 
doestelling moet op progressieve wijze behaald worden 
over een periode van 3 tot 5 jaar volgens een participatieve 
aanpak van alle betrokken partijen: de interne teams van 
Befimmo, de architecten en de studiebureaus evenals de 
aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.



9 BEFIMMO - ONLINE BIJLAGEN VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 - INDEX VAN DE GRI-INHOUD

DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

G4 - LA15 110: Verantwoordelijke waardeketen Aanzienlijke, reële en potentiële 
negatieve impact op de 
gebruiksgewoontes in de 
waardeketen en de genomen 
maatregelen. 

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-
matrix te kunnen opstellen voor elke grote familie van 
“Corporate-”, “Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. 
Befimmo wil in 2017 operationele criteria bepalen voor 
de duurzame aankopen van materialen/leveranciers voor 
de subcategorieën van de familie “Bouwwerken”, die als 
“Leverage” gerangschikt staan in de Kraljic-matrix. Deze 
doelstelling moet geleidelijk worden gehaald in een periode 
van 3 tot 5 jaar met een aanpak waar alle betrokken 
partijen aan meewerken, namelijk: de interne teams 
van Befimmo, de architecten en studiebureaus en de  
aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

MECHANISMEN VOOR DE BEHANDELING VAN BEZWAREN IN VERBAND MET DE WERKWIJZEN INZAKE TEWERKSTELLING 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - LA16 103: Het team | Ethiek Geen controle Team | Ethiek
SUBCATEGORIE: RECHTEN VAN DE MENS 
NON-DISCRIMINATIE 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - HR3 Er was geen enkel geval van discriminatie tijdens het voorbije boekjaar. Geen controle Governance | Ethiek
EVALUATIE VAN DE NALEVING VAN DE MENSENRECHTEN BIJ DE LEVERANCIERS 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - HR10 110: Verantwoordelijke waardeketen Percentage van nieuwe 
leveranciers, gecontroleerd met 
behulp van criteria verbonden 
met mensenrechten.

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-
matrix te kunnen opstellen voor elke grote familie van 
“Corporate-”, “Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. 
Befimmo wil in 2017 operationele criteria bepalen voor 
de duurzame aankopen van materialen/leveranciers voor 
de subcategorieën van de familie “Bouwwerken”, die als 
«Leverage» gerangschikt staan in de Kraljic-matrix. Deze 
doelstelling moet geleidelijk worden gehaald in een periode 
van 3 tot 5 jaar met een aanpak waar alle betrokken 
partijen aan meewerken, namelijk: de interne teams 
van Befimmo, de architecten en studiebureaus en de  
aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.



10 BEFIMMO - ONLINE BIJLAGEN VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 - INDEX VAN DE GRI-INHOUD

DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

G4 - HR11 110: Verantwoordelijke waardeketen Aanzienlijke, reële en 
potentiële negatieve impact 
op de mensenrechten in de 
waardeketen en de genomen 
maatregelen. 

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-
matrix te kunnen opstellen voor elke grote familie van 
“Corporate-”, “Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. 
Befimmo wil in 2017 operationele criteria bepalen voor 
de duurzame aankopen van materialen/leveranciers voor 
de subcategorieën van de familie “Bouwwerken”, die als 
“Leverage” gerangschikt staan in de Kraljic-matrix. Deze 
doelstelling moet geleidelijk worden gehaald in een periode 
van 3 tot 5 jaar met een aanpak waar alle betrokken 
partijen aan meewerken, namelijk: de interne teams 
van Befimmo, de architecten en studiebureaus en de  
aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

SUBCATEGORIE: MAATSCHAPPIJ 
STRIJD TEGEN CORRUPTIE 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - SO4 112: Ethische code, dealing code en governancecharter Geen controle Governance | Ethiek
G4 - SO5 Er was tijdens het voorbije boekjaar geen enkel incident van corruptie. Geen controle Governance | Ethiek
ANTICONCURREREND GEDRAG 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - SO7 Er waren in het voorbije boekjaar geen rechtsvorderingen wegens 
anticoncurrerend gedrag, inbreuken op de antitrustwetten en monopolistische 
werkwijzen.

Geen controle Governance | Ethiek

COMPLIANCE

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - SO8 Er waren geen boetes tijdens het voorbije boekjaar. Geen controle Governance | 
Compliance

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.
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DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN DE LEVERANCIERS OP DE MAATSCHAPPIJ 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO | MVO-
Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - SO10 110: Verantwoordelijke waardeketen Aanzienlijke, reële en potentiële 
negatieve impact op de 
Vennootschap in de waardeketen 
en de genomen maatregelen. 

De informatie is op heden niet 
beschikbaar. 

Befimmo is in de loop van het tweede halfjaar 2015 met 
een grondige analyse van haar waardeketen gestart en 
ze is hiermee doorgegaan in 2016 om zo de Kraljic-matrix 
te kunnen opstellen voor elke grote familie van “Corporate-”, 
“Beheer-” en “Bouwwerk-” aankopen. Befimmo wil in 2017 
operationele criteria bepalen voor de duurzame aankopen 
van materialen/leveranciers voor de subcategorieën van 
de familie “Bouwwerken”, die als “Leverage” gerangschikt 
staan in de Kraljic-matrix. Deze doelstelling moet geleidelijk 
worden gehaald in een periode van 3 tot 5 jaar met een 
aanpak waar alle betrokken partijen aan meewerken, 
namelijk: de interne teams van Befimmo, de architecten en 
studiebureaus en de  aannemers/leveranciers.

Geen controle Governance | 
Verantwoordelijke 
waardeketen

MECHANISMEN VOOR DE BEHANDELING VAN BEZWAREN INZAKE DE IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - SO11 Er was in het voorbije boekjaar geen enkele rechtsvordering verbonden met 
de maatschappelijke impact.

Geen controle Governance | Ethiek

SUBCATEGORIE: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE CONSUMENTEN 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - PR2 108: Veiligheid & Gezondheid - Incidenten Geen controle Huurders | Veiligheid 
& Gezondheid

ETIKETTERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN 

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - PR3 95: Milieumanagementsysteem, ISO 14001 gecertificeerd Geen controle Milieu | Certificatie
95: BREEAM Design en Post Construction
96: BREEAM In-Use 

G4 - PR5 www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met 
de externe en interne betrokken partijen 

Resultaat van de 
tevredenheidsenquête van 
de klanten.

De informatie is op heden 
niet beschikbaar. 

De one-to-one gesprekken met een beperkt 
aantal huurders worden jaarlijks uitgevoerd. 
De tevredenheidsenquêtes zullen op hun beurt uitgevoerd 
worden van zodra het Extranet, dat voorbestemd is voor 
de huurders, afgerond wordt (2017).

Geen controle Huurders |  
Dialoog Governance |  
Dialoog & 
Communicatie

www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de 
verwachtingen van de betrokken partijen

MARKETINGCOMMUNICATIE 

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.
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DMA EN 
INDICA
TOREN1 

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 (PAGINA’S) |  
WWW.BEFIMMO.BE (LINKEN)

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[A] ONTBREKENDE  
INFORMATIE

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[B] REDENEN

GEEN BEKENDMAKING  
VAN INFORMATIE  
[C] UITLEG

EXTERNE CONTROLE2 GROTE THEMA’S | 
PRIORITEITEN 
VAN BEFIMMO

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - PR7 110: Transparante communicatie 
Er waren in het voorbije boekjaar geen incidenten van niet-overeenstemming 
met de regelgeving betreffende marketingcommunicatie.

Geen controle Governance |  
Dialoog & 
Communicatie  
Mileu | Certificatie

CONFORMITEIT

G4 - DMA 78, 82, 84, 99, 105, 109: CSR - Invoering van de 4 grote thema's: Milieu, 
Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de 
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo

Externe controle (pagina 115)

86: Investeringscriteria
www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/mvo-actieplannen | MVO |  
MVO-Actieplan 2017: uitvoering, impact, doelstellingen

G4 - PR9 108: Veiligheid & Gezondheid - Incidenten Geen controle Huurders |  
Veiligheid & 
Gezondheid

SECTORSPECIFIEK 
CONSTRUCTION & REAL ESTATE SECTOR SUPPLEMENT (CRESS)

CRE1 89: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²) 3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
CRE2 90: Waterverbruik (liter/m²) 3 Externe controle (pagina 115) Milieu | Energie
CRE3 93: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd 

verbonden aan de energie (kg CO2e/m²) 3
Externe controle (pagina 115) Milieu | Vervuiling

CRE8 95: BREEAM Design en Post Construction Externe controle (pagina 115) Milieu | Certificatie
96: BREEAM In-Use

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: www.globalreporting.org.
2.  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016. 
3. De gedetailleerde en volledige tabellen, die 4 jaren van reporting omvatten (2008 en 2014 tot 2016) werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.befimmo.be/nl/mvo/prioriteiten/milieu.
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CSR ACTION PLAN 2017
 G4-DMA   G4-27   G4-50 

 = 0%      = 25%      = 50%      = 75%      = 100%     = ONGOING OBJECTIVE

ENVIRONMENT
ISSUES raised by stakeholders: Climate change, use of natural resources, energy consumption, renovation/construction, maintenance of portfolio.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) position itself as a benchmark in terms of reducing energy consumption (gas and electricity) of all the buildings in its portfolio, (ii) anticipate future 
regulatory requirements and find a balance between cost and energy efficiency in its investment projects, (iii) maintain all of its operational portfolio in line with standards, (iv) lead by example in the energy 
management of its “corporate” premises, (v) strive to cut water consumption in operational buildings and analyse opportunities for reducing consumption in all its renovation and/or construction projects.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES

ELECTRICITY Befimmo is constantly seeking ways to reduce its 
environmental footprint and improve its performance. 
Furthermore, In 2016, when refurbishing the “corporate” 
premises within the framework of the SWOW project, 
special attention was paid to the new electrical installations 
to keep consumption as low as possible and to maintain 
the benefit and experience of the good environmental 
practices that it is developing. 
However, when carrying out this major works, which lasted 
five months, Befimmo temporarily moved its team into 
one of its buildings. Its energy consumption in 2016 is 
therefore spread over two sites, one of which also includes 
the electricity needed for carrying out the works. Net of 
the latter, the reduction in total electricity consumption 
is only -3.4% in 2016 (185.7 MWh) in relation to 2015 
(192.3 MWh).

Corporate consumption:
-6 600 kWh in 2016 vs. 
2015, or -3.4%

> OBJECTIVE FOR 2017
In 2017, Befimmo will arrange to set new reduction targets and improve 
the accuracy of monitoring electricity consumption, mainly for the private 
areas of the buildings.

Maintain regular cooperation with the Buildings Agency 
and the occupant of the building, important external 
stakeholders, to discuss and exchange information relevant 
to sustainable development and/or energy projects to 
improve the energy performances of the Fedimmo portfolio.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
To maintain and intensify cooperation on the exchange of information on 
Social Responsibility with the Buildings Agency.

WATER Include the recovery of rainwaters, groundwater and grey 
water in new projects (renovations or new builds) in the 
Befimmo portfolio (excluding Fedimmo). 
At the end of 2016, Befimmo exceeded its objective for 
2017, covering almost 3% of its water needs, at constant 
perimeter [LFL], in relation to the reference period of 2014.

+563 m³ of rainwater 
recovered
+732 m³ of grey water 
recycled

> OBJECTIVES
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to continue actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will begin a 
comprehensive study on the redefinition of new long-term targets.

Monitoring of anomalous consumption by telemonitoring. 
Alarms for thresholds overrun have been fitted in 
all Befimmo buildings and prevent significant over-
consumption. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Continue to manage and analyse consumption using the remote 
monitoring tool and predictive consumption model for each building. 
In addition, the Green Adviser enhances monitoring of the efficiency of 
energy investments in the field while ensuring a good level of comfort for 
the tenants.

GAS | 
ELECTRICITY | 
WATER

Better management of consumption data by improving 
the quality of telemonitoring data and improving the cross-
referencing and consolidation of electronic billing data 
gathered (from utility companies, maintenance companies, 
etc.) with the data from remote monitoring.
We have obtained and updated the necessary 
authorisations to gain access to private consumption 
data for existing tenants via the utility companies. For new 
tenants, these authorisations are now attached to the 
lease agreement. This work has been automated in recent 
years. This has enabled us to achieve an almost complete 
reporting perimeter for water and energy consumption.

Reporting scope of 
consumption: 
- gas: 100% 
- electricity: 100% (+7%) 
- water: 98% (+9%)

> ONGOING OBJECTIVE
Continue implementing systems for consolidating and monitoring energy 
consumption data. The medium-term objective is to collect, analyse and 
exploit the consumption data on a quarterly basis.

Continue to work on quick-wins, such as monitoring alarm 
management and follow-up, control and standardisation of 
operating hours of technical installations, raising awareness 
among tenants and maintenance companies, etc. with a 
view to improving the energy performances of the Befimmo 
portfolio.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Monitor alarms and actions through the work of the Green Adviser and 
raising awareness among tenants and maintenance companies.

Multiannual five-year energy investment plan based 
notably on energy audits and check of the effectiveness of 
energy investments made (improved pay-back time). The 
multiannual energy investments are continuing. In 2016, the 
budget allocated to improving the energy performance of 
buildings in the Befimmo portfolio was €1.75 million.

Amount invested: 
€1.75 million

> OBJECTIVES FOR 2017-2019
The budget for environmental and energy-related works is €1.98 million in 
2017, €1.5 million in 2018 and €1.0 million in 2019. Befimmo intends to 
continue with these initiatives and also to maintain a recurrent budget for 
optimising existing technical systems.
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PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES

INVESTMENT 
CRITERIA

In compliance with its CSR policy, Befimmo studies and 
analyses the energy efficiency of its acquisition projects.  

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Investment criteria in line with the CSR Policy.

CUT ELEC-
TRICITY 
CONSUMP-
TION

Specific electricity consumption of the common areas 
of Befimmo’s portfolio fell from 51.3 kWh/m² in 2013 to 
42.9 kWh/m² in 2016, exceeding the target of cutting 
-2.5% per year for 3 years from 2013 to 2016. At the end of 
the period, the actual reduction achieved was -16%, which 
exceeds the final target. This saving is explained mainly by 
energy efficiency measures.

-8.4 kWh/m² (-16%)
[2013 to 2016]

> OBJECTIVES
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to continue actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will 
begin a comprehensive study on the redefinition of new long-term 
targets for reducing greenhouse gas emissions, in accordance with the 
recommendations of IPCC scientists thus making its contribution to 
limiting the global rise in average temperatures to below 2°C, in line with 
the decision of COP21.

Specific electricity consumption of the private areas of 
Befimmo’s portfolio fell from 70.7 kWh/m² in 2013 to 
52.5 kWh/m² in 2016, also exceeding the target of cutting 
-1% per year for 3 years from 2013 to 2016. 
At the end of the period, the actual reduction achieved was 
-26%, which exceeds the final target. This performance is 
mainly due to (i) the departure in 2015 of a tenant with a 
computing centre that needed a substantial cooling plant 
and, (ii) very substantial cuts in private consumption in two 
large buildings in the portfolio.

-18.2 kWh/m² (-26%)
[2013 to 2016]

> OBJECTIVES 
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to continue actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will 
begin a comprehensive study on the redefinition of new long-term 
targets for reducing greenhouse gas emissions, in accordance with the 
recommendations of IPCC scientists thus making its contribution to 
limiting the global rise in average temperatures to below 2°C, in line with 
the decision of COP21. 

The objective of reducing total gross electricity consumption 
in the common areas of Befimmo’s portfolio, at constant 
perimeter [LfL] by -1% over the period 2015 to 2016, has 
been substantially exceeded, achieving a total reduction 
of -5%.  

-2.15 GWh > OBJECTIVES
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to keep actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will begin a 
comprehensive study on the redefinition of new long-term targets.

CUTTING  
GAS 
CONSUMP-
TION 

At the end of 2016, as the three-year period set as a 
target for reducing Befimmo’s normalised specific direct 
consumption by -9% ended, consumption had been cut  
by -17.8%. It fell from 83.1 kWh/m² in 2013 to  
68.4 kWh/m² in 2016.

 -14.7 kWh/m² (-17.8%)
[2013 to 2016]

> OBJECTIVES
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to continue actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will 
begin a comprehensive study on the redefinition of new long-term 
targets for reducing greenhouse gas emissions, in accordance with the 
recommendations of IPCC scientists thus making its contribution to 
limiting the global rise in average temperatures to below 2°C, in line with 
the decision of COP21. 

At constant perimeter [LfL], the gas consumption of 
Befimmo’s portfolio also decreased by -10.7% over the 
period 2015 to 2016, i.e. -3.8 GWh, equivalent to the 
average annual consumption of 300 Brussels households.

-3.8 GWh (-10.7%) > OBJECTIVES
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to keep actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will begin a 
comprehensive study on the redefinition of new long-term targets.

ISSUES raised by stakeholders: Environmental footprint, greenhouse gas emissions.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) protect the environment, including pollution prevention, (ii) reduce CO2e emissions for its “corporate” premises, (iii) reduce “corporate” waste and raise 
awareness among its staff to improve recycling, (iv) implement a strategy for reducing CO2e emissions and waste for the entire portfolio and raise awareness among its tenants and suppliers.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

CARBON Feasibility study of producing a carbon footprint for all or 
part of the portfolio. Given the complexity of producing 
a carbon footprint for the whole portfolio (particularly in 
terms of defining the reporting perimeter), it was decided to 
postpone the objective. 

n.a. > OBJECTIVE FOR 2017
Carry out a feasibility study to determine how the carbon footprint could 
be produced, beginning with a full Befimmo “corporate” carbon footprint.

Reduce greenhouse gas emissions associated with direct 
energy of Befimmo’s portfolio at constant perimeter [LfL] for 
2016 in relation to 2015.

-68 t CO2e (-14%) > OBJECTIVES 
Without renewing or extending the target it set itself previously, while 
maintaining its commitment to keep actively improving the environmental 
performance of its buildings, in 2017 Befimmo will begin a comprehensive 
study on the redefinition of new long-term targets.

SELF-
GENERATED 
ENERGY

Implementing renewable energy systems for the Befimmo 
and Fedimmo portfolios by installing photovoltaic panels 
and cogneration units.  
For the first time, Befimmo has set a quantitative goal for 
self-generation of renewable energy [kWh/m²] (photovoltaic 
panels and cogeneration), which is to cover 2% of the 
electricity needs, at constant perimeter [LfL], of common 
areas in the Befimmo portfolio (excluding Fedimmo) by the 
end of 2017, compared with the reference period of 2014 
was practically achieved (1.88% cover). 
Self-generated electricity amounted to 371.7 MWh, 
equivalent to the average annual consumption of 
106 households.

3 837 m² of photovoltaic 
panels 
2 cogeneration plants
371.7 MWh  
of self-generation 
covering +0.24%  
of electricity demand

> OBJECTIVE FOR 2017
In view of ongoing and planned renovation and construction, the total 
area of   solar panels will be further increased in line with progress on 
worksites. 
Without renewing or extending the target it set itself previously, 
while maintaining its commitment to keep actively improving the 
environmental performance of its buildings, in 2017 Befimmo will begin a 
comprehensive study on the redefinition of new long-term targets. 
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PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

WASTE AND 
HAZARDOUS 
SUBSTANCES

Raise awareness among the team in good “corporate” 
waste management through various concrete measures 
including cutting paper consumption per employee. 
Average paper consumption was 53 kg/FTE in 2013 and 
fell to 42 kg/FTE in 2016, a cut of -20.7%.

42 kg/FTE
[2013 to 2016]

> ONGOING OBJECTIVE
Continue raise awareness among the team.

In 2014, Befimmo awarded a management contract 
to an external consultant for waste produced by its 
operational buildings and of which it handles the operational 
management itself. Under this contract, the service provider 
has undertaken to optimise waste treatment costs, notably 
by facilitating the transfer to reclamation systems of the 
portion of recyclable waste present in unsorted waste. 
In 2016, the contract covered 21% of the area of the 
Befimmo portfolio and helped keep the waste recycling rate 
at constant perimeter [LfL] to 59%, notably by continuing to 
raise awareness among tenants and cleaning companies of 
the common and private areas.

59% of waste recycled > OBJECTIVE FOR 2017 
In 2017, Befimmo will continue optimising costs and waste treatment 
through the external consultant, keeping the target of recycling 65% of 
waste set in 2016. 
Furthermore, for 6 buildings with semi-underground waste management 
systems in which the recycling rate should be improved, Befimmo will 
expand the perimeter of action of the current service provider to 38% of 
the area of the Befimmo portfolio.
To motivate the provider to improve its performance, Befimmo will return 
the portion of the cost of incinerating non-recycled waste that exceeds 
the recycling rate of 50% required by the contract.
Finally, the system for processing waste-related information will be 
improved in order to make it more traceable.

Make an inventory of hazardous substances and waste 
(heating oil, greenhouse gases, chemicals used in 
maintenance) and lay down conditions for storage and use.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
This process is continuing in particular through the audits of the 
environmental permits.

In 2016, Befimmo continued to take part in the circular 
economy project with not-for-profit association Rotor on 
some of its sites that had a potential for recovery and reuse 
(partitions, lighting, carpets, etc.).
In the context of the redevelopment of its corporate 
space, Befimmo also worked with the Hu.Bu not-for-profit 
association for the recycling of its old office equipment. 
This enabled more than 4 tonnes of extra equipment to be 
reclaimed.

36 tons of materials 
reused

> ONGOING OBJECTIVE
This approach of using a materials-reclamation contractor/non-profit 
association will continue to be used on all sites where there is potential 
for recovery.

INVESTMENT 
CRITERIA

In compliance with its CSR policy, Befimmo studies and 
analyses the energy efficiency of its acquisition projects.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Investment criteria in line with the CSR policy.

ISSUES raised by stakeholders: Changing ways of working, location, mobility, parking

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) take account of location and accessibility when considering new real-estate investment opportunities, (ii) raise awareness among and inform its tenants, 
(iii) raise awareness among its team and encourage sustainable mobility.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES

SUSTAINABLE 
MOBILITY

Cut CO2e emissions of the Befimmo vehicle fleet. Befimmo 
reduced the overall rate of average emissions per vehicle 
(CO2e/km) of its fleet by -1.62% in 2016 in relation to 2015.  
This decrease is the result of applying an updated car policy 
to vehicles purchased new or replaced. 

-1.62% CO2e/km 
compared with the 
average rate in 2015

> ONGOING OBJECTIVE
Befimmo intends to pursue its policy of awareness-raising in the team. 

Encourage sustainable mobility. In 2016 analyses and some 
specific measures were undertaken, but no sustainable 
mobility plan has yet been developed. 

n.a. >  OBJECTIVE FOR 2017
Development of a sustainable mobility plan.

Use a pooled electric vehicle in the fleet of vehicles for intra-
urban travel. It is regularly used by the team. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Keep using and promote the use of the electric car.

INVESTMENT 
CRITERIA

In line with its CSR policy, Befimmo considers aspects 
related to mobility, such as location, accessibility, proximity 
to public transport, etc. of its acquisition projects.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Investment criteria in line with the CSR policy.
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ISSUES raised by stakeholders: Improve certifications obtained, relevance of other certifications.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) further improve the Environmental Management System (EMS) (ISO 14001) and adapt to developments of this standard, (ii) consider the relevance of other 
potential certifications (ISO 9001, ISO 50001, etc.), (iii) improve the BREEAM Asset & Management level of the portfolio.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

ISO 14001 During 2016, Befimmo worked to finalise the development, 
simplification and improvement of its ISO 14001 
Environmental Management System (EMS) and confirmed 
its commitment by successfully renewing its certification 
under the new stricter version of ISO 14001 (2015).  

ISO 14001 certification > OBJECTIVE FOR 2017-2018
Befimmo is now ready and convinced of the advantages of 
supplementing and enhancing its Environmental Management System 
using an effective and credible energy-management tool. As from 2017, 
it will adapt and develop its existing procedures in accordance with the 
structure of ISO 50001.

BREEAM 
IN-USE  
(ASSET)

In 2016, environmental improvement measures in 19 
buildings of the Befimmo portfolio improved their BREEAM 
in use (Asset) certification level. 
At the end of 2016, only six buildings in Befimmo portfolio, 
one of which has been sold, still had a Pass level certificate, 
while two buildings, including one new acquisition, did not 
yet have a certification.

0 PASS
54 GOOD
4 VERY GOOD

> OBJECTIVES FOR 2017
In 2017 Befimmo will achieve its objective of improving the score of its 
portfolio (from PASS to GOOD) by certifying three additional buildings. 
Following a cost/benefit analysis, the Pass score of two buildings will not 
be improved, while the building acquired in 2016 will be certified in 2018 
after one year in use.
Furthermore, by the end of 2017 it will assess whether to upgrade all 
of its certificates based on a portfolio approach. This comprehensive 
approach to administrative simplification is a first for a portfolio as large 
as Befimmo’s. If the experience is positive, it will also be extended to the 
upgrading of the BREEAM In-Use Management certificates.

BREEAM
IN-USE  
(MANAGE MENT)

In 2015, Befimmo began talks with the Building Research 
Establishment (BRE) for the reassessment of the 
certification of all the buildings using a portfolio-oriented 
approach, in line with the planned approach for upgrading 
the BREEAM In-Use Asset certificates.

50 PASS
2 GOOD
1 VERY GOOD

> OBJECTIVE FOR 2017
In 2017, Befimmo will continue its work of improving the BREEAM In-Use 
Management certification following a comprehensive approach.

LABELLING At corporate level, apply for an eco-dynamic label. 
The Charter for the label has been approved and signed. 
The application will be submitted to the IBGE in 2017.

Eco-dynamic Charter 
signed

> OBJECTIVE FOR 2017-2018
Obtain the eco-dynamic label by the end of 2018.
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TEAM
ISSUES raised by stakeholders: Pride, commitment, shared vision, team spirit and cohesion, health & safety, awareness of CSR, Smart Ways of Working, “à la carte” fringe benefits, work-life balance, 
attachment to an identity.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) adopt best practice, analyse its relevance and take the necessary action; (ii) implement the values   identified within the team and throughout the business, 
(iii) unite the team around the CSR Policy and Action Plan, (iv) comply with the standards and advice on prevention, (v) comply with health, safety and hygiene regulations, (vi) encourage the team to 
engage in in-service training.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

SURVEY OF 
THE TEAM

Continue to implement the recommendations emerging 
from the satisfaction survey conducted in the team in late 
2015. It was about general topics, such as communication, 
working environment, training, corporate culture and 
entrepreneurship, human resources, mobility and CSR. 

Absenteeism rate: 1.9% > ONGOING OBJECTIVE
The involvement of the Befimmo team is crucial to the success of its 
overall strategy. Befimmo therefore plans to conduct further satisfaction 
surveys to measure at least every two years any changes in the mindset 
of employees and check their level of knowledge and commitment. The 
objective is to maintain a high rate of participation (> 85%) in each new 
survey. The next survey should take place in late 2017.

PROCEDURES Improve internal HR procedures for better organisation and 
communication.  

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Befimmo intends to continue along this path by responding to 
organisational issues through the creation of procedures where 
necessary.

SMART WAYS 
OF WORKING

In response to the structural changes in the way we work, 
in 2015 Befimmo developed a project to implement “Smart 
Ways of Working” for its employees, which came into effect 
in late 2016. It now offers the team a brand-new ground-
breaking working environment to best meet employees’ 
needs. An open, bright, flexible working environment 
equipped with modern technology, that stimulates 
exchange and creativity among them. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Befimmo intends to continue in this direction by involving its employees 
and offering a pleasant and stimulating working environment.

VALUES Further develop the values identified   to put them into 
practice within Befimmo and have them recognised outside 
through our activities. 

3 core values:
Professionalism
Commitment
Team spirit

> ONGOING OBJECTIVE
Integrate the Befimmo culture and continue to put the values into practice   
within the team through various activities, projects, etc.

TRAINING AND 
DEVELOPMENT

Befimmo is convinced that the development of its 
employees enhances their desire to advance their careers 
and deploy their skills, and so continued its policy in this 
area in 2016. 

# training hours:  
34.5 h/year per employee
Training expenditure: 
€1 540/year per 
employee

> ONGOING OBJECTIVE
The objective is to continuously improve the appraisal process and to 
place greater emphasis on staff development.

Training and awareness sessions on environmental issues, 
relating to ISO 14001, were given to the team during 2016 
and in particular on the CSR policy to new employees.

6 new employees 
received the CSR 
awareness

> ONGOING OBJECTIVE
Continue training in sustainable development for the team.

As last year, in the context of the prevention of psychosocial 
risks, in 2016 Befimmo held training sessions on 
Mindfulness, open to all staff. By allowing everyone to focus 
their attention on the present moment, this discipline is 
designed to reduce stress or help to manage it, and prevent 
burnout.

Training participation 
rate: 15%

> ONGOING OBJECTIVE
Continue to pay special attention to employees’ well-being.

In 2015, Befimmo made use of the new “development” 
topic in its appraisal process to inventory training needs 
from the beginning of the year, which helps to organise 
training courses more consistently and efficiently.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Continue with the implemented development plan.
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ISSUES raised by stakeholders: Discrimination (origin, M/F, disabled), integration, youth training, remuneration.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) be open to diversity among team members (gender, age, language, origin, etc.), (ii) ensure fair treatment of its employees.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

DIVERSITY Befimmo regards itself as a company open to diversity 
(age, gender, origin, language, etc.) respecting everyone’s 
identity, and will continue to operate and work in that 
direction. 

Gender balance: 
Male: 57% and 
Female: 43%
# of complaints received: 0

> ONGOING OBJECTIVE
Be open to the diversity of team members (gender, age, language, origin, 
etc.).

To ensure fair treatment of the team, Befimmo refers to 
market research as a benchmark. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Continue to use benchmarks and ensure fair treatment of the team.

OTHER Integrate Social Responsibility into the team through annual 
targets during year-end appraisals. 

# of employees with 
annual objectives related 
to CSR: 100%

> ONGOING OBJECTIVE
Incorporate further annual objectives related to Social Responsibility in 
future appraisals.

ISSUES raised by stakeholders: Inter-departmental relationships, sharing and feedback, uniting around a project and generating enthusiasm.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) listen to the team and maintain a regular dialogue with it, (ii) leave room for team initiatives and creativity,  
(iii) enhance dialogue between departments and promote more teamwork.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

COMMUNI-
CATION

To better meet the team’s communication needs, the 
intranet was redesigned in 2016 and launched at the end of 
the year, when the team returned to its refurbished offices.
The intranet is Befimmo’s in-house channel for 
communication, both formal and informal. The new version 
of the intranet offers more search facilities, is more user-
friendly and offers more opportunities for interaction.

n.a. > ONGOING OBJECTIVES
Continually improve the information published on it to maintain the 
dynamics of this communication platform.
Improve internal communication tools and their effectiveness.

Improve the team’s knowledge of the activities of each 
department, the content of certain specific functions, etc. 
by organising “breakfast presentations” carried out by the 
staff concerned. In 2016, various presentations were given 
and were very well attended.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Improve internal communication by continuing more varied and more 
frequent in-house presentations and information on all relevant topics.

Enhance dialogue between departments, promote 
teamwork and improve the dissemination of information. 
Organise regular inter-departmental meetings to enhance 
communication and facilitate relations and transmission 
of information between departments.  The aim of the new 
environment is to improve the current functioning of the 
teams and to stimulate exchange, communication and 
relationships between employees.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Facilitate internal relations and improve information flow.

In 2016, the team was consulted on several occasions, 
notably in a survey to assess the group training courses 
provided and the organisation of team building. Team 
members are invited to make suggestions each time.  

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Call upon the team’s creativity on specific topics and improve the team’s 
participation in the various activities and workshops offered. Consult the 
team more regularly via the intranet to appeal for ideas, thereby enabling 
staff to make suggestions on specific topics. 
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TENANTS
ISSUES raised by stakeholders: Changing ways of working, aspects of Smart Ways of Working, reducing office space.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) adapt to changing corporate working methods, (ii) strengthen its tenant-oriented approach, (iii) be flexible when taking account of the changing demands 
of tenants in the development of its property portfolio, (iv) facilitate the everyday life of its tenants.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

CHANGING 
WAY OF 
WORKING

The way of working is changing, and more specifically office 
use is evolving over time towards spaces for meeting and 
exchange between various team members. In response 
to this trend, Befimmo endeavours to provide its tenants 
with a comprehensive personalised service to facilitate their 
everyday lives by strengthening and enhancing its existing 
activities [Property Management, Space Planning & Project 
Management, Environmental Support] and developing new 
activities [Facility Management & Equipment]. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Continue to innovate, strengthen and pursue the tenant-oriented 
approach while working on the indirect impact through the services and 
facilities that Befimmo offers and will offer in future. 

ISSUES raised by stakeholders: Educate and raise awareness among tenants of the “green lease”, a joint project with tenants and their community, satisfaction survey, loyalty, place the manager and 
the maintenance company as a link between the owner and the tenant, 24-hour helpdesk.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) educate its tenants on aspects of social responsibility, (ii) improve dialogue with tenants and follow up their requests and implement specific measures.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

DIALOGUE Bring Buildings Agency and Fedimmo corporate social 
responsibility activities into line. The Buildings Agency 
is implementing the guidelines laid down in the Federal 
Sustainable Development Plan. Several meetings were 
held at the initiative of Befimmo. This dialogue was an 
opportunity to take stock of the action taken and/or to 
be taken by the Buildings Agency to manage its property 
portfolio and in particular the situation of the Fedimmo 
buildings.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Continue the regular dialogue with the Buildings Agency, exchange 
information and obtain the Agency’s planned work programme for 
improving the energy and environmental performance of the buildings.

Hold meetings with existing and new tenants to develop 
good relations, for a dialogue and to understand their 
expectations: meeting with the commercial team, the 
Property Manager and the Technical Environmental Team. 
Befimmo also plans to organise “afterworks” within its 
portfolio, to bring together all the tenants of a particular 
building in a pleasant atmosphere. The purpose of such 
events is to foster relationships and exchanges between 
tenants. A first “afterwork” is scheduled for early 2017 in the 
Goemaere building. 

Portfolio occupancy rate: 
94.8%
New leases agreed 
(30 transactions) 
and renewals 
(15 transactions):  
> 37 200 m²

> ONGOING OBJECTIVE
Improve Befimmo’s reputation and tenants’ perception of its positioning. 
Retain existing tenants and attract new ones.

COMMUNICA-
TION TOOL

Befimmo intends to improve the dialogue with tenants 
by providing them with an extranet-type communication 
platform, so that it can publish documents from Property 
Management, environmental documents, the Building User 
Guide, the environmental cooperation agreement, etc., and 
also for exchanging private information.

n.a. > OBJECTIVE FOR 2017
This platform is under development and will gradually be made available 
to tenants at the end of the first half of 2017.
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PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

AWARENESS-
RAISING

The Building User Guide is a guide for the tenants of the 
building to the proper operation of the installations and for 
limiting its environmental footprint. The Building User Guide 
has so far been drafted and distributed for 12 buildings. 
A list of priority buildings has been drawn up for further 
BUGs to be drafted and distributed to tenants. All Building 
User Guides should be updated to include requirements for 
storing hazardous goods and substances.

# of BUGs drafted and 
distributed: 12

> OBJECTIVE FOR 2017-2019 
The objective is to finalise and distribute Building User Guides for all 
Befimmo buildings managed by Property Management. There are 
49 buildings in total. Eighteen Building User Guides will be drafted and 
distributed in 2017, 19 in 2018 and the remainder in 2019.

Raise awareness among tenants to use green energy 
(i.e. produced from renewable energy sources). In recent 
years, Befimmo has identified many important tenants 
with a green energy contract for their private electricity 
consumption.

Green electricity in 
the Befimmo portfolio 
(excluding Fedimmo): 
94%

> OBJECTIVE FOR 2017
Continue the reassessment of tenants’ energy supply contracts.

Befimmo offers its tenants an environmental cooperation 
agreement linked to each lease. After visiting private 
spaces, the Environmental Technical Team (CTE) suggests 
measures to the occupants for improving environmental 
performance in line with the BREEAM standards followed 
by Befimmo. On the basis of a detailed analysis of 
consumption in private areas and internal benchmarking, 
the CTE also suggests measures for reducing power 
consumption and waste production. It also offers support, a 
telemonitoring and detailed reporting of environmental data 
for the rented premises.   

# of tenants met within 
the framework of this 
cooperation: 13 

> OBJECTIVE FOR 2017-2018
Meet, dialogue with and educate many tenants through the 
environmental cooperation agreement. The objective is to measure the 
positive impact of the process by inventorying savings and improvements 
brought about through close cooperation with tenants.
Befimmo will continue to approach a number of existing tenants with 
the highest private power consumption and offer to help them reduce it. 
Meanwhile it will offer its cooperation and services to each new tenant. 

Raise awareness and have the Property Manager check 
that the tenant’s activities comply with the environmental 
permit. If necessary, warn the tenant directly of any 
non-compliance with the operating conditions of the 
environmental permit and ask them to rectify the situation 
as soon as possible.

% of permits audited in 
the Befimmo portfolio: 
65%

> OBJECTIVE FOR 2017
Continue and finish bringing audited permits into compliance.  
Audit the remaining environmental permits held by Befimmo. 

HELPSITE The Helpsite is a powerful automated system that covers 
the entire operational management of the buildings and 
allows the Property Manager to plan, implement and 
monitor services. This online collaborative application has 
been made available to all tenants in the Befimmo portfolio 
since the first half of 2016. 
The Helpsite is a powerful tool to help Property 
Management to optimise the management and allow 
tenants to monitor their requests effectively. 

# of requests received: 
2 794
# of requests resolved: 
2 515, or 90%
[feb. to dec. 2016]

> ONGOING OBJECTIVE
This application provides secure external access 24/7 to tenants  
(and suppliers).

ISSUES raised by stakeholders: Indoor air quality, building security, reliable and compliant materials.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) ensure the safety of its tenants in buildings, with a focus on sites in occupied buildings, (ii) ensure good air quality in buildings in its portfolio,  
(iii) use good quality sustainable materials.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

SITES Monitoring of safety compliance on building sites. 
Specific safety measures – compliant with regulations – 
are incorporated into the specifications. Compliance 
with these measures is monitored while the works are 
in progress (notably by external safety coordinators, 
site audits, BREEAM assessors, etc.). 

# of major accidents on 
sites: 0

> ONGOING OBJECTIVE
Reduce as far as possible the number of accidents in the portfolio.
This safety compliance monitoring approach is ongoing.

OTHER One Property Manager works part-time as Risk 
Coordinator. His responsibilities include regular monitoring 
of quality and risks related to the operational, technical 
and administrative management of the buildings and any 
renovation and upgrade projects that might be carried out.

# of reported incidents 
involving tenants: 1 

> ONGOING OBJECTIVE
Provision of healthy buildings, offering impeccable safety.
Reduce as far as possible the number of safety-related complaints.

Property Management checks that all statutory controls 
are properly implemented and that any observations and/
or infringements arising from reports by inspectors are 
remedied. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
This process is ongoing.

  D
IA

LO
G

U
E

  H
EA

LT
H

 &
 S

AF
ET

Y

BEFIMMO - ONLINE APPENDICES TO THE ANNUAL FINANCIAL REPORT 2016 - CSR ACTION PLAN 2017



9

GOVERNANCE
ISSUES raised by stakeholders: Programme of specific, realistic, simple, coherent and understandable measures devised in cooperation with all stakeholders. Clear vision, long-term objectives, 
ambitious and bold, exemplary and pioneering. Regular, targeted and relevant communication, under management leadership, using benchmarks. Implementation of governance integrated into the overall 
strategy, transparency.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) maintain an ongoing dialogue with stakeholders and intensify the dialogue with investors and shareholders; (ii) adopt best practice, analyse its relevance 
and take the necessary action; (iii) continually develop a programme of specific measures that are realistic, measurable and meet stakeholders’ expectations; (iv) communicate transparently and adapt this 
communication to the various stakeholders (type, means, frequency, etc.).

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

TRANSPAR-
ENT COMMU-
NICATION

Respond to CDP, GRESB, Vigeo and other questionnaires 
published by institutional investors. Befimmo aims to 
respond to these questionnaires, in particular to analyse the 
results, identify strengths and areas for improvement, and 
implement any necessary specific action.  

2015 reporting results:
-  GRESB: 82% -  

Green Star
- CDP: Leadership A-

> ONGOING OBJECTIVE
In the coming years, Befimmo will continue to respond to the 
questionnaires (GRESB, CDP, VIGEO, etc.) published by investors 
and ensure reporting at least equivalent to the current level. The goal 
of continuous improvement relates to both the reporting level and the 
results presented. 

Throughout its Report, Befimmo has followed the trend 
towards standardisation of financial reporting and also 
reporting on Social Responsibility by subscribing to the 
indicators published by EPRA, the GRI-G4 guidelines and 
those for the real-estate sector, GRI-CRESS. 

Awards:
-  “EPRA GoldAward 

Financial Reporting” 
for its Annual Financial 
Report 2015

-  “EPRA Gold Award 
Sustainability 
Reporting” for its 
Social Responsibility 
Report 2015

Reporting standards:
-  EPRA BPR (version 2 - 

September 2014)
-  GRI-G4: “Compliance” - 

Essential Criteria)

> OBJECTIVE FOR 2017
In 2017, Befimmo plans to go even further in terms of its CSR policy and 
reporting, by switching from GRI-G4 to GRI Standards, which involves 
updating its materiality matrix and a thorough review of its CSR policy.

A few months after the signing of the Paris Agreement on 
limiting global warming at COP21, Befimmo also joined the 
Global Compact and thus supports the United Nations in 
the respect of human rights, international labour standards, 
environmental protection and combating corruption. 
Meanwhile, Befimmo has aligned its Action Plan with 6 of 
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) published 
by the United Nations “to transform our world”.

Sustainable Development 
Goals:
-  Access to clean water 

and sanitation
-  Use of renewable 

energy
- Access to decent work
-  Sustainable cities and 

communities
-  Responsible 

consumption and 
production

-  Combating climate 
change

> OBJECTIVE FOR 2017
Befimmo intends to take its environmental reporting further and explore 
the possibility of following a recognised approach that enables it to set 
longer-term goals, notably up to 2030, to cut greenhouse gas emissions, 
in line with the recommendations of IPCC scientists, thereby making its 
contribution to limiting the global average temperature rise to below 2°C, 
in line with the COP21 decision. 

Enhance dialogue with stakeholders and consider how 
to adapt communication for each of them to broaden the 
range of stakeholders served. Befimmo has carried out 
a materiality study and begun a process of continuous 
dialogue with all its internal and external stakeholders. 
Continuous improvement through regular dialogue and 
enhanced communication tools, such as the website for 
investors and tenants, intranet dedicated to the team, 
presentations, reports, extranet for tenants and the Helpsite 
for tenants and suppliers, etc. 

Annual review of the 
Action Plan
Review of the CSR policy: 
new version of March 
2016.

> ONGOING OBJECTIVE
The objective is to continue its ongoing dialogue process with 
stakeholders it meets, seeking to achieve the best possible balance 
between the expectations of its stakeholders and the challenges it 
regularly faces.
In 2017, Befimmo plans to go even further in terms of its corporate social 
responsibility policy and reporting, and so switch from GRI-G4 to GRI 
Standards, which involves updating its materiality matrix and a thorough 
review of its CSR policy.

AUDIT Audit the non-financial information every year. The non-
financial data for 2016, published in the Annual Financial 
Report 2016, were audited (limited assurance) by an 
external consultant.
In line with GRI-G4, the non-financial data for 2016 were 
also checked by the GRI via the Content Index Service. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE 
Continue with this process.

ANALYSIS CSR benchmark (national and international benchmarks). 
This objective was achieved through studies, reports 
published by GRESB and CDP, discussions with The Shift, 
the industry, etc. 

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
This approach is renewed each year.
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ISSUES raised by stakeholders: Go beyond its own activities, dialogue with stakeholders.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) dialogue with its suppliers and subcontractors so that more account is taken of sustainable development in its “core” and “corporate” procurement, (ii) 
analyse the value chain to enhance its sustainable performance, (iii) improve its procurement terms by incorporating sustainable aspects.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

ANALYSIS Befimmo is aware that a significant part of its environmental 
and also societal impact lies upstream in its value chain, 
with its suppliers. Its responsibility therefore extends beyond 
its own business and it must educate and inspire all of 
its stakeholders to achieve its qualitative and quantitative 
objectives as far as possible.
To achieve this goal, in 2016 Befimmo carried out a 
thorough analysis of the value chain, which enabled it to 
establish a Kraljic matrix for each main procurement family: 
“Corporate”, “Management” and “Sites”.

n.a. > OBJECTIVE FOR 2017
In 2017, Befimmo plans to set sustainable operational procurement criteria 
for materials/suppliers for the family subcategories “Sites” classified as 
“Leverage” in the Kraljic matrix.
This objective should be achieved gradually over a period of 3 to 5 years 
in a participatory manner with all stakeholders namely: Befimmo in-house 
teams, architects and consulting firms and contractors/suppliers.

COMMUNICA-
TION TOOL

Development and provision to suppliers of a Building 
Supplier Guide (BSG) for each building in the portfolio for 
which the Property Manager is responsible for organising 
construction or maintenance work. The BSG is a guide 
for the suppliers, describing the operation of technical 
installations, access, schedules, safety standards, contact 
details of persons responsible, waste management, 
cleanliness requirements, etc. in the buildings. 

# of BSGs drafted: 
6 buildings

> OBJECTIVE 
Continue implementing the BSG for all Befimmo buildings managed by 
the Property Manager and distribute it to service providers and suppliers.

ISSUES raised by stakeholders: Corporate culture, values, code of ethics.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to  (i) establish procedures and take measures to guarantee ethical standards at all levels of Befimmo, (ii) prevent the risks of corruption, anti-competitive 
behaviour, conflicts of interest, etc.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

COMPLIANCE Raise awareness among the team in compliance with 
ethical values   in its relations with its tenants, partners and 
shareholders. Befimmo abides by in-house rules designed to 
limit the risks associated with money laundering and funding 
of terrorism. 
The dealing code, which is designed to prevent the risk 
of insider trading and market abuse, is published on the 
Company’s intranet for the whole team. This publication 
was followed by a briefing session organised by the General 
Counsel to inform the team about the content of the 
document. The code is approved and signed by each team 
member. Each new employee also receives the dealing 
code and signs for acceptance when taking up their post 
in Befimmo, when attending an individual training session 
organised by the General Counsel.

The team’s compliance 
with expectations in 
terms of conduct and 
ethics: 
Infringements identified: 0

> ONGOING OBJECTIVES
The dealing code and the code of ethics, published on the Company’s 
website, are also continually reviewed to determine whether they should 
be updated.
Number of infringements: The objective is to prevent and minimise 
the number of infringements and to uphold exemplary internal ethical 
standards.

CONFLICTS 
OF INTEREST

For the prevention of conflicts of interest and market abuse, 
Befimmo is governed by the legal provisions applicable as 
a listed company and a BE-REIT (SIR/GVV), and by the 
additional rules it has laid down in its corporate governance 
charter. Befimmo therefore imposes stricter requirements 
than the law where it deems appropriate.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Continue with this process. 

AWARENESS-
RAISING

For the prevention of conflicts of interest and market abuse, 
Befimmo is governed by the legal provisions applicable as 
a listed company and a BE-REIT (SIR/GVV), and by the 
additional rules it has laid down in its corporate governance 
charter. Befimmo therefore imposes stricter requirements 
than the law where it deems appropriate.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
Train and educate all maintenance companies in CSR. Add a 
“Sustainable development and energy performances” addendum to 
existing contracts and devise new environmental performance terms for 
new contracts.
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ISSUES raised by stakeholders: Go further, anticipate, be proactive and engage in dialogue with the authorities.

COMMITMENTS: Befimmo undertakes to (i) ensure compliance with regulations in force, (ii) anticipate and be proactive in dialogue with the Belgian and European public authorities, and trade 
associations, notably regarding future regulations.

PRIORITIES SPECIFIC MEASURES 2016 PERFORMANCE 
INDICATORS

PRO-
GRESS

> OBJECTIVES 

ENVIRONMEN-
TAL PERMIT

Since 2013, Befimmo began its own audits of compliance 
with the requirements of the operational environmental 
permits it holds. The aim of this approach is to ensure that 
it complies properly with its obligations and to anticipate 
action to be taken in relation to new requirements 
(applicable in the most recent permits) when renewing and/
or extending certain permits nearing expiry.

% of audited 
environmental permits 
in Befimmo’s portfolio 
(excluding Fedimmo): 
65%

> OBJECTIVE FOR 2017-2018
Continue and finish bringing audited permits into compliance.  
Audit the remaining environmental permits held by Befimmo. 

EPB Befimmo has “Offices and services” energy performance 
certificates for all its buildings in Brussels. “Public building” 
certificates, which are mandatory for occupying some 
administrative buildings in Brussels are applied for by the 
administrations concerned and displayed in most of the 
buildings concerned.  In Flanders, most “Public building” 
certificates are available and displayed, while mandatory 
display is planned from 2019 in Wallonia. The Axento 
building in Luxembourg also has a certificate.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
When major works are carried out, Befimmo ensures that the 
certificates are updated, as was previously the case following 
renovations in various buildings. In 2017, on the basis of all the 
measures for improving energy performance implemented since 
2011 (when the certificates were issued) in the operational portfolio 
in Brussels, Befimmo will also consider whether to update the energy 
performance certificates of some strategic buildings.

LEGAL Update of register of legislation and a “checklist” tool.
During 2016, Befimmo added a new member to its legal 
team who is (partly) responsible for updating the legislation 
register/watch.

# Infringements for non-
compliance with laws and 
regulations: 0
Amount of fines paid for 
infringements: €0

> ONGOING OBJECTIVE
Anticipate future regulatory measures and minimise the number of 
infringements.

OTHER Take part in working groups and where necessary team up 
with other companies in the same sector to discuss, defend 
a project, etc. The approach was implemented.

n.a. > ONGOING OBJECTIVE
This process is ongoing.
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