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Duurzame Ontwikkeling 

Met haar beleid van Duurzame 
Ontwikkeling wil Befi mmo inspelen 
op een algemene trend in de maat-
schappij (particuliere aandeelhouders, 
institutionele beleggers, klanten-
huurders, wetgevende macht, 
publieke opinie), om het redelijk en 
verantwoordelijk aspect van het 
beheer van haar activiteiten in de 
kijker te plaatsen. 

De aanpak op dit gebied blijft pragma-
tisch, maar met voortdurende aandacht 
voor het streven naar een billijk evenwicht 
tussen het gebruik van de menselijke en 
de fi nanciële middelen, en voor hun inzet 
waar de toegevoegde waarde maximaal is. 

Duurzame Ontwikkeling heeft betrekking 
op drie belangrijke en onderling verbonden 
pijlers: economie, milieu en sociale aspec-
ten. Gezien de aard van haar activiteiten 
beschouwt Befi mmo milieuzorg als de 
pijler waarop de Vennootschap de groot-
ste impact heeft.

Op basis van een benchmarkingstudie om 
te bepalen waar de onderneming precies 
staat in de vastgoedsector op het gebied 
van Duurzame Ontwikkeling, startte de 
Vennootschap in 2008 met de invoering 
van een Milieumanagementsysteem 
(“MMS”) op grond van ISO 14001, met 
het oog op een integrale aanpak van de 

materie, en de garantie dat de operatio-
nele prioriteiten aangepast worden aan 
de evolutie van de bedrijfsactiviteiten. 

De 5 krachtlijnen van het beleid van 
Duurzame Ontwikkeling van Befi mmo zijn:
1.  de naleving van de milieuregelgeving die 

op haar van toepassing is;
2.  de uitbouw van een aanpak die de 

milieu-impact centraal stelt;
3.  de doorlopende beoordeling en 

verbetering van haar algemene 
milieuprestatie;

4.  haar huurders, binnen de limieten van 
haar bevoegdheden, aansporen om 
zorg te dragen voor het milieu;

5.  de invoering van effi ciënte communica-
tiesystemen met het oog op de optimale 
coördinatie van uitbestede activiteiten 
(beheerders, maintenancebedrijven).

Befi mmo is zich bewust van het belang 
van de communicatie met de betrokken 
partijen inzake de vorderingen op het vlak 
van Duurzame Ontwikkeling, en van 
de verbeteringen die op dit gebied nog 
dienen gemaakt te worden. Befi mmo 
wil zich geleidelijk schikken naar 
de GRI-rapporteringsnormen (Global 
Reporting Initiative). 

evolutie van de milieuprestaties, verbonden met belangrijke renovaties

Standaard
renovatie 

Volgens de 
Brusselse 

EPB(1)

Telex
2007

(vroeger 
Keizerin)

wetenschap
Montoyer 

2008

Froissart 
2008

Paradis 
2008

wetenschap
Montoyer 

(nieuw project) 
2009 (2)

K-waarde(3) 45 37 34 28 41(4) 32

E-waarde (5) 90 < 80 < 70 < 70 63 63

CO2-uitstoot (kg/m²) 65 (6) 33,75 24,92 27,28 15 (7) 23,04

Meerkost - 5,14% 8,4% 8,1% 5% 8,6%

(1)  Voor de vergunningen die na 
1 juli 2009 werden aangevraagd.
EPB: Energieprestatie bouw

(2)  De concepten en studies 
werden herzien om de prestaties 
te optimaliseren.

(3)  Het K-coëffi ciënt is het globale 
niveau van thermische isolatie van 
een gebouw.

(4)  Het gaat om een kantoortoren.
(5)  Het E-coëffi ciënt is het niveau van 

verbruik van primaire energie door 
een gebouw.

(6)  Het gaat om een gemiddelde 
waarde, niet om een verplichte 
minimumwaarde. 

 (7)  Minstens 10% van de 
basisbehoeften aan elektriciteit 
wordt ingevuld door de autonome 
productie van groene stroom ter 
plaatse (fotovoltaïsche panelen en 
windmolens) en het gebruik van 
warmtepompen. 
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A. Milieu
verantwoordelijkheid

Status
Volgende kernthema’s zijn van toepassing 
op Befimmo inzake milieuverbetering:
1. Energie & klimaatverandering;
2. Beheer van de natuurlijke hulpbronnen;
3.  Programma voor Duurzame 

Ontwikkeling;
4. Dialoog met de betrokken partijen.

Op andere belangrijke thema’s, zoals het 
waterverbruik en het afvalbeheer bij het 
gebruik van een gebouw, heeft Befimmo 
minder rechtstreekse controle. De onder-
neming wil echter haar verantwoordelijk-
heid opnemen en de huurders helpen met 
haar deskundig advies op dat vlak. 

Een greep uit de doelstellingen die in het 
begin van het boekjaar 2008/2009 
bepaald werden:

•  Instelling van de functie van 
Milieucoördinator en van een cel 
Duurzame Ontwikkeling
De cel bestaat uit 4 personen met een 
niveau van “senior manager”, en staat  
in voor de opvolging en de invoering van 
de strategische acties. Gezien Befimmo 
slechts 34 personen tewerkstelt, blijkt 
hieruit hoeveel belang de onderneming 
aan het thema Duurzame Ontwikkeling 
hecht.

•  Uitwerking van Milieumanagement
procedures (ISO 14001light versie)  
Er werd verder gewerkt aan het 
Milieumanagementsysteem (“MMS”). 
Eind 2009 worden de strategische 
documenten en ook enkele operationele 
documenten ingevoerd. De rest  
van de documenten zullen in 2010 
afgewerkt worden. 

•  Toewijzing van een specifiek budget 
voor duurzame optimalisering, voor 
de grote renovaties
De grote renovaties zijn de projecten Telex 
(vroeger Keizerin), Wetenschap-Montoyer, 
Froissart, Luik Paradis en WTC 4.

•  Meerjarig investeringsplan voor 
werken met het oog op de duurzame 
optimalisering van gebouwen die niet 
grondig gerenoveerd worden

•  Afronding van het volledig programma 
voor de energieaudit en certificatie 
van de energieprestatie voor  
de portefeuille van Befimmo (zonder 
Fedimmo) 
Deze certificatie is rond in Vlaanderen, 
waar de berekenings methode al 
bepaald werd.

•  Externe rapportering 
Befimmo past de richtlijnen van de 
GRI-norm toe. 

•  Gebruik van groene elektriciteit  
voor de gemeenschappelijke delen  
van de gebouwen waaruit de porte
feuille bestaat. 
66% van het totale energieverbruik is op 
groene stroom (zonder Fedimmo en 
zonder bouwwerken en projecten). 

Enkele doelstellingen die in het begin van 
het boekjaar 2008/2009 werden bepaald, 
werden nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd, 
maar zullen in de volgende boekjaren 
verder concreet vorm krijgen. Het milieu-
programma dat de doelstellingen voor 
2009-2010 en ook hun vordering bevat, 
zal beschikbaar zijn op de website van  
de Vennootschap (www.befimmo.be).

“ Stelselmatige toewijzing van 
een specifiek budget voor duurzame 
optimalisering, voor 5% tot 10% van 
de totale kostprijs, voor elke grote 
renovatie in de portefeuille. ”
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Duurzame Ontwikkeling 

Befimmo heeft voor het boekjaar 2009/2010 
de volgende doelstellingen:

•  Toepassing van de GRIrapportering 
Het GRI is een wereldwijd erkende 
rapporteringsnorm op het gebied van 
Duurzame Ontwikkeling. Befimmo wil 
zich geleidelijk schikken naar de normen 
van deze GRI-verslaggeving. De rappor-
tering van het volgend Jaarverslag 2010 
zal inhoudelijk voldoen aan het kwaliteits-
niveau C, op basis van eigen verklaring.

•  ISO14001 Certificatie, met audit 
door een extern bedrijf 
De certificatie van het MMS is een 
externe erkenning van de realisaties.

•  BREEAM(1)certificatie voor 
de nieuwe projecten/ gebouwen  
“inuse” 
Het BREEAM-certificaat wordt momen-
teel beschouwd als het meest erkende 
en volledigste referentiekader op de 
markt. Elke grondige renovatie wordt 
gecertificeerd, en ook de gebouwen 
“in-use” zullen geleidelijk gecertificeerd 
worden. 

•  Invoering van duurzame “aankoop
voorwaarden” 
De criteria zullen in verhouding staan tot 
het bedrag van de werken en realistisch 
zijn ten opzichte van de markt.

Daarnaast: 
•  beogen verschillende programma’s 

voor het beheer van gevaarlijke  
stoffen (asbest / PCB / gas dat  
de ozonlaag aantast) de vermindering 
van hun milieu-impact;

•  wordt momenteel een programma 
ingevoerd voor de digitalisering van de 
documenten met het oog op centralisatie 
en gemakkelijke toegang tot gegevens;

•  werd het contract met de property 
manager van Befimmo (zonder 

Fedimmo) vernieuwd. Het nieuw con-
tract omvat een luik dat specifiek 
betrekking heeft op de verbetering van 
de milieuprestatie van de gebouwen;

•  wordt op een portefeuille van een 
honderdtal gebouwen nog een tiental 
met stookolie verwarmd. Het is voor-
zien om voor de rest van deze gebou-
wen op gas over te schakelen in 2010.

Inzake milieuprestatie omvat dit rapport  
de vorderingen die Befimmo op kwalitatief 
vlak boekte.

Inzake de rapportering van kwantitatieve 
prestatie-indicatoren moet er nog een hele 
weg afgelegd worden. De verklaring 
hiervoor is voornamelijk dat de gegevens 
door een extern beheerbedrijf of door de 
huurder worden beheerd. Befimmo beseft 
dat deze kwantitatieve indicatoren primor-
diaal zijn om meer concrete doelstellingen 
voor verbeteringen te kunnen bepalen.

Om over de vereiste gegevens te kunnen 
beschikken, zal Befimmo digitale tellers 
laten aanbrengen in haar gebouwen 
(portefeuille Befimmo zonder Fedimmo).  
Er lopen momenteel twee proefprojecten 
voor een meer gedetailleerde bewaking 
van het verbruik van energie en drinkwater 
in de gemeenschappelijke delen.

Globaal zijn volgende investeringen 
gebudgetteerd:
•  2009-2010: 700.000€ (dit budget omvat 

een deel van het budget dat in 2009 
werd toegewezen en niet besteed werd)

• 2010-2011: 500.000€
• 2011-2012: 500.000€

Daarnaast is voor de grondige renovaties 
ook een specifiek budget vrijgemaakt  
om de milieuprestatie van het gebouw in 
kwestie te verbeteren.

(1)  BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method) is de meest 
erkende methode voor de 
milieubeoordeling van gebouwen. 
Het betreft een referentiekader 
voor de beste werkwijzen inzake 
duurzaam ontwerpen en is de 
maatstaf geworden voor de 
beschrijving van de milieuprestatie 
van een gebouw. Meer informatie  
is te vinden op de website 
www.breeam.org.
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Concreet betreft het volgende projecten:
• Telex (vroeger Keizerin): 5,14% meerkost
• Froissart: 8,1% meerkost
• Paradis: 5,0% meerkost
• Wetenschap-Montoyer: 8,6% meerkost

B. Sociale  
verantwoordelijkheid 

Status
Het team van Befimmo is doorslaggevend 
om de algemene strategie tot een goed 
einde te brengen en ieders inzet is onmis-
baar om ze te doen slagen. Befimmo weet 
heel goed dat een aangenaam werkkader 
de creativiteit en de motivatie stimuleert en  
de medewerkers aanspoort om zich volop 
voor de Vennootschap te engageren, terwijl 
ze tegelijk verrijkende beroepservaring opdoen.

Op 30 september 2009 bestond het team uit 
34 mensen (59% mannen en 41% vrouwen). 
Al deze personen zijn vast in dienst, 32 met 
een contract van onbepaalde duur en 2 met 
een contract van bepaalde duur. 

65% heeft een universitair diploma.  
77% van de universitairen behaalde ook 
een diploma van het postuniversitaire type. 

Tijdens het voorbije boekjaar deed zich bij 
Befimmo geen enkel arbeidsongeval voor, 
en werd ook geen enkele beroepsziekte 
gemeld. De afwezigheidsgraad (1) lag 
tijdens het voorbije boekjaar op 2,4% van 
het totaal aantal gepresteerde uren, terwijl 
dit percentage gemiddeld op 5,19%(2) ligt 
in de privé-sector.

Tijdens dit boekjaar verwelkomde Befimmo 
zes nieuwe medewerkers, terwijl drie 
medewerkers de onderneming verlieten.

Het menselijk kapitaal is een kerngegeven 
in het succes van de Vennootschap.  
De ontwikkeling van het potentieel van  
de medewerkers kadert in het beleid van 
opwaardering van die medewerkers. 
Zodoende krijgt een medewerker opleiding 
aangeboden wanneer dit nodig wordt 
geacht. In de loop van vorig boekjaar 

(1)  Afwezigheidsgraad: verhouding 
tussen het aantal uren ziekte van 
korte duur (< 30 dagen) en het 
totaal aantal gepresteerde uren.

(2)  Bron: publicatie van sdWorx result 
driven HR van maart 2009. 

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van  
de werknemers per leeftijd (staat op 30 september 2009). 

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van  
de werknemers per geslacht (staat op 30 september 2009). 
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noteerde Befimmo een gemiddelde van  
21 uren/jaar opleiding per medewerker. 

Elk lid van het team heeft minimaal één 
beoordelingsgesprek per jaar met zijn 
verantwoordelijke. Dit gebeurt in een 
kader waar de relatie tussen de Vennoot-
schap en de medewerker centraal staat. 

In het kader van een loonbeleid dat 
aansluit op de marktreferenties, geniet het 
personeel van Befimmo een extra-legaal 
pensioenstelsel, dat een vervangingsinko-
men garandeert in verhouding tot het loon 
op het ogenblik van het pensioen (systeem 
van de Defined Benefits), naargelang  
van de anciënniteit bij de Vennootschap.  
Meer gedetailleerde inlichtingen zijn  
te vinden in de toelichtingsnota 
“Personeelsbeloningen” op pagina 130 
van dit Jaarverslag.

Sociale indicatoren  
De gemiddelde leeftijd van het team van 
Befimmo Comm.V.A. (zonder de Raad van 
Bestuur) is 37 jaar. 

•  Basisstartlonen in vergelijking met 
het minimumloon 
Befimmo past bezoldigingen toe die 
conform zijn met de markt, en die een 
stuk hoger liggen dan de toepasbare 
minimumbarema’s. 

•  Percentage werknemers dat door een 
collectieve overeenkomst gedekt is
Befimmo valt onder het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor de 
Bedienden, ook Paritair Comité 218 
genaamd, dat van toepassing is op  
alle personeelsleden. 

C. Economische 
verantwoordelijkheid 

Status
Befimmo beschikt over een Ethische Code 
die de naleving van ethische waarden in 
de relaties met klanten, haar management-
team, haar partners en ook haar aandeel-
houders oplegt. 
In naleving van de Ethische Code stippelde 
Befimmo een intern beleid uit om de risico’s 
in verband met witwaspraktijken en de 
financiering van terrorisme te beperken. 

IndIcator gecreëerde en uItgekeerde rechtStreekSe economISche waarde
(in miljoen €)

30.09.2009 30.09.2008

I.  GECREëERDE REChTSTREEkSE ECOnOMISChE wAARDE 154,4 164,7

II. UITGEkEERDE ECOnOMISChE wAARDE

Operationele kosten 32,1 36,9

Personeelskosten 4,9 4,0

Uitkeringen aan de kapitaalinbrengers 94,0 103,1

Uitkeringen aan de Staat 12,4 16,3 

143,4 160,3

III. nIETvERDEElDE ECOnOMISChE wAARDE (III) 11,0 4,4

“Befimmo beschikt 
over een Ethische 
Code die de naleving 
van ethische waarden 
in de relaties met 
klanten, haar 
managementteam, 
haar partners en ook 
haar aandeelhouders 
oplegt. ”
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D. Incidenten, 
nonconformiteiten en boeten 
Tijdens het boekjaar 2008/2009 was 
Befimmo voor geen enkel incident aan-
sprakelijk op het gebied van: 
•  corruptie;
•  gedragingen die de mededinging 

beperken, monopolistisch of 
antitrustgedrag;

•  non-conformiteit ten opzichte van de 
gezondheid/veiligheid;

•  verontreiniging van de bodem/
ondergrond;

•  non-conformiteit ten opzichte van de 
externe communicatie;

•  discriminatie;
•  inbreuken op de privacy. 

E. Betrokken partijen
Befimmo blijft het oor te luisteren leggen 
bij alle betrokken partijen:
•  de particuliere aandeelhouders en de 

institutionele beleggers;
•  de klanten-huurders;
•  de tussenkomende partijen bij  

gebouwen: de vastgoedsector is een 
complexe sector die verschilt van de 
industriële sector daar er verschillende 
partijen een belangrijke rol spelen in  
de algemene milieuprestatie van  
een gebouw. Dat zijn onder meer: de 
eigenaars, de beheerders, de mainte-
nancebedrijven, de architecten en de 
huurders. Deze partijen kunnen de 
verantwoordelijkheid inzake de verbete-
ring van de prestatie van het gebouw 
naar elkaar doorschuiven. Befimmo 
tracht communicatiebruggen te slaan 
tussen de verschillende tussenkomende 
bedrijven; 

•  de federale/gewestelijke overheid,
•  de sectoriële organisaties BVS(1); 

EPRA(2); enz.

F. Materialiteit
De prioriteiten van Befimmo op het gebied 
van Duurzame Ontwikkeling, en dus ook 
de materialiteit van de rapportering, 
werden ontwikkeld aan de hand van 
verschillende instrumenten. Wij noemen 
onder meer: 
•  de analyse van milieu-aspecten en 

-effecten van de activiteiten, gekoppeld 
aan het intern milieumanagement-
systeem van Befimmo;

•  de milieuwetgeving; 
•   analyse van sectorverslagen over Duur-

zame Ontwikkeling in de vastgoedsector;
•  raadpleging van de milieucode van de 

IPD (3): Deze Code bepaalt een nieuwe 
globale norm voor de meting van de 
milieuprestatie in gebouwen op wereld-
schaal en biedt een volledig kader voor 
de inzameling, de meting, de analyse en 
de rapportering van de milieuprestatie 
van vastgoedportefeuilles. De Code werd 
gebaseerd op de GRI-rapporteringsnorm; 

•  BREEAM-specificaties;
•  RICS (4)-specificaties.

Rapporteringsperimeter
Inzake de activiteiten van Duurzame 
Ontwikkeling, omvat de rapporterings-
perimeter de activiteiten van Befimmo 
Comm.V.A. en van de dochterbedrijven, 
namelijk Fedimmo NV, Meirfree NV,  
Vitalfree NV en Axento NV.

De geconsolideerde portefeuille vertegen-
woordigt 858.274 m² kantoorgebouwen. 

De strategisch gerichte verbintenissen die 
Befimmo inzake Duurzame Ontwikkeling 
aanging, gelden voor haar hele portefeuille. 
Voor de operationele controle varieert  
de invloed van Befimmo naargelang van 
het type huurder en van zijn belang in  
het gebouw. 

De rapporteringsperimeter werd in de loop 
van het boekjaar iets groter, namelijk met 

Duurzame Ontwikkeling 

(1)  BVS: Beroepsvereniging van  
de Vastgoedsector (www.upsi.be)

(2)  EPRA: European Public Real 
Estate Association  
(www.epra.com)

(3)  IPD: Investment Property 
Databank (www.ipd.com)

(4)  RICS: Royal Institution of 
Chartered Surveyors  
(www.rics.org)
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zowat 6.600 m². Enerzijds verwierf Befimmo 
het gebouw Axento in Luxemburg en 
anderzijds werd een gebouw met een 
kort lopend huurcontract in de portefeuille 
van Fedimmo (Frankrijklei) verkocht. 

Rapporteringsperiode
Dit rapport is een verslag over de activiteiten 
tijdens het boekjaar 2008/2009. De perime-
ter ligt vast op 30 september 2009.

Het vorig Jaarverslag is beschikbaar  
op de website van de Vennootschap  
(www.befimmo.be) sinds 
30 november 2008.

G. GRI
Het GRI stelt een rapporteringsnorm op 
het gebied van Duurzame Ontwikkeling in, 
die wereldwijd aanvaard wordt. 

De voorgaande paragrafen behandelen 
indicatoren die als prioritair beschouwd 
worden voor de activiteiten van Befimmo. 
Befimmo wenst niettemin ook informatie te 
geven betreffende bijkomende indicatoren, 
die nog niet verbonden zijn aan een 
verbeterende activiteit, maar dat wel 
kunnen worden in de toekomst. Ze zijn 
opgenomen in de bijgevoegde tabel, op 
pagina 161.

Volgende en aanvullende informatie bij  
het hoofdstuk over Duurzame Ontwikkeling 
is beschikbaar op de website van de 
Vennootschap (www.befimmo.be):
•  Beleid inzake Duurzame Ontwikkeling
• Ethische Code 
• Milieuprogramma 2009-2010
•  Realisaties / Projecten in verband met 

de grondige renovaties

858.274  m²
de geconsolideerde portefeuille 
vertegenwoordigt 858.274 m² 
kantoorgebouwen. 
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