
Programma voor Duurzame Ontwikkeling van Befimmo (2009-2010) 

Algemeen Concreet Perimeter Actie Status  
■ uitgevoerd 
■ gedeeltelijk 
uitgevoerd 
■ af te werken 

 

Doelstellingen/Opmerkingen 

Niveau Directie BEF  FED   

verbintenis van de 
directie 

uitstippeling van een beleid 
voor Duurzame 
Ontwikkeling 

√ √ een beleid voor Duurzame 
Ontwikkeling uitstippelen 

■ Het beleid wordt in november 2009 gepubliceerd op de website van 
Befimmo.  

instelling van een functie 
milieucoördinator 

√ √ de activiteiten in duurzame 
ontwikkeling coördineren 

■ De coördinator start zijn activiteiten in oktober 2009. Op strategisch 
vlak werd een cel Duurzame Ontwikkeling opgericht. De cel bestaat 
uit 4 personen van het senior management en staat in voor de 
opvolging en de invoering van de strategische acties. Gezien 
Befimmo in totaal 32 mensen in dienst heeft, blijkt hieruit welk belang 
het bedrijf aan het thema Duurzame Ontwikkeling hecht.  

jaarlijkse beoordeling van 
de vorderingen door 
externe controleurs 

√ √ onafhankelijke beoordeling van 
de vorderingen 

■ Deze oefening werd voor 2009 niet uitgevoerd.  

financiële middelen budget verbetering en 
preventie 

√ √ de nodige middelen vrijmaken  ■ 700,000 € (2010), 500,000 € (2011), 500,000 € (2012) 
Het budget 2010 omvat een deel van het budget 2008 dat niet 
besteed werd.  

budget grote renovatie  √ √ de nodige middelen vrijmaken ■ 5 tot 10 % boven het budget per project. Dit betekent concreet voor 
volgende projecten: 
   • Empress Court (vroeger Keizerin):  5,14% meerkost 
   • Froissart: 8,1% meerkost 
   • Paradis: 5,0% meerkost 
   • Wetenschap: 8,6% meerkost 

externe  
communicatie  

informeren van de partijen 
die betrokken zijn bij de 
evolutie van de 
verwezenlijkingen inzake 
DO  

√ √ geleidelijke overeenkomst met de 
voorgeschreven 
rapporteringsnormen van het GRI 
(Global Reporting Initiative) 

■ Het GRI (Global Reporting Initiative) is een wereldwijd erkende norm 
voor de rapportering inzake Duurzame Ontwikkeling.   

website  √ √ jaarlijkse herziening ■ Update van de website eind november 2009. 

jaarverslag √ √ jaarlijkse herziening ■  

Niveau Operationele organisatie 

5 principes van het Befimmo-beleid  

overeenkomst met de 
wetten en regelgeving 

wetgevingsregister  √ √ het wetgevingsregister 
ontwikkelen en updaten 

■ Het wetgevingsregister werd uitgewerkt als document van het MMS 
(Milieumanagementsysteem). 

preventieve aanpak 
van de milieu-impact 

procedures van het 
milieumanagementsysteem 

√ √ de operationele procedures 
binnen het MMS uitwerken om de 
milieu-impact te voorkomen en te  
verminderen 

■ De materieelste operationele procedures (energiebeheer, 
asbestbeheer, beheer van de gassen die de ozonlaag aantasten, 
grote en kleinere renovaties,…) worden begin 2010 afgerond. Deze 
thema’s worden nu al aangepakt, maar de officiële procedures van 
het MMS moeten nog afgerond worden. Een tweede fase voor de 
invoering van bijkomende operationele procedures (waterbeheer, 
afvalbeheer,…) is gepland voor eind 2010. 

beheer van de milieu-
impact 

overstappen van een 
lichtere versie naar een 
volledige versie van ISO 
14001 

√ √ het MMS doen certificeren ■ De certificatie van het MMS is een externe erkenning van wat reeds 
uitgevoerd werd. De certificatie wordt in de loop van het boekjaar 
2010 verwacht.  



voortdurend evalueren 
en verbeteren 

milieumanagementsysteem √ √ de structurele procedures binnen 
het MMS uitwerken 

■ De strategische procedures van het MMS zijn goedgekeurd.  

de aanpak voor grote 
renovaties in een formele 
vorm gieten  

√ √ milieuvriendelijk bouwen, 
haalbaarheidsstudie voor de 
opvang van regenwater, 
mobiliteitsplan, technische 
bepalingen inzake de te 
gebruiken grondstoffen en de 
gegenereerde afvalstoffen  

■ Procedure af te ronden begin 2010, maar deze aanpak wordt in de 
praktijk al toegepast.  

√ √ technische bepalingen voor de 
algemene aannemers voor 
werken vanaf 100.000 € 
 

■ Procedure af te ronden begin 2010. De procedure zal voorschriften 
bevatten die in verhouding tot het bedrag voor de werken staan 
(>100.000 €, > 500.000 €, > 4.500.000 €). 

het groene keurmerk 
bekomen 

√ √ stelselmatig na elke renovatie ■ Procedure af te ronden begin 2010. Het BREEAM-certificaat wordt 
beschouwd als de meest erkende en volledigste norm op de huidige 
markt. Elke grote renovatie zal gecertificeerd worden, en geleidelijk 
ook de gebouwen in-use. 
Concreet loopt momenteel een BREEAM-certificatie voor de 
gebouwen  Paradis, Empress Court, Wetenschap-Montoyer, 
Froissart, na grote renovaties. Daarnaast worden nog eens een 
tiental gebouwen in-use gecertificeerd in de loop van het boekjaar 
2010. 
 

de aanpak voor kleinere 
renovaties in een formele 
vorm gieten 

√ √ procedure van het MMS ■ Procedure af te ronden begin 2010, maar deze aanpak wordt in de 
praktijk al toegepast.  

invoering van “duurzame 
aankoopvoorwaarden”    

√ √ procedure van het MMS ■ Het niveau van de vastgelegde criteria zal in verhouding tot het 
bedrag van de aankoop staan. De procedure zal de BREEAM-
aanbevelingen volgen. Af te ronden begin 2010. 

afronding van het 
programma voor de audit 
en de certificatie van de 
energieprestaties 

√   100% gebouwen geauditeerd ■ De totale BEF-portefeuille werd in 2009 geauditeerd. De 
energieprestatiecertificaten werden uitgewerkt voor de gebouwen in 
Vlaanderen, waar de berekeningsmethode al vastligt.   

digitale energietellers √   rechtstreekse ingreep bij 
onregelmatigheden en meer 
gedetailleerde analyse 
betreffende het energieverbruik  

■ De aanpak veranderde: 100% van de BEF-portefeuille zal tegen eind 
2010 met digitale tellers uitgerust worden, in de plaats van 10 
gebouwen/jaar. De pilootfase loopt.  

deelname aan 
werkgroepen 

√ √ actieve deelname in 2 
werkgroepen 

■ Befimmo sloot zich aan bij de  «International Sustainability Alliance» 
en werkt ook mee aan projecten van de BVS en van het RICS.  

digitalisering en 
centralisering van de 
informatie 

√ √ toegankelijkheid van de 
belangrijke documenten 

■ Er werd een werkgroep opgericht.  

de zorg voor het milieu 
promoten bij de 
huurders 

gedragscode huurder √ √ feedback geven, verspreiden, 
krijgen 

■ Procedure af te ronden in 2010, de aanpak wordt nog niet in de 
praktijk toegepast. 

bepaling van de 
comfortcriteria 

√ √ duidelijke en milieuvriendelijke 
criteria instellen 

■ Procedure af te ronden in 2010, de aanpak wordt nog niet in de 
praktijk toegepast. 

communicatiesystemen 
voor de coördinatie van 

verplichtingen externe 
beheersbedrijven  

√ √ herziening van het contract met 
de portefeuillebeheerder  

■ Het nieuw contract bevat clausules die specifiek verband houden met 
de verbetering van de milieuprestaties van de gebouwen.  



de uitbestede 
activiteiten 

de communicatie tussen de 
verschillende actieve 
betrokkenen optimaliseren: 
Fedesco, FREPM, Regie 

√ √ jaarlijkse DO-vergadering voor 
elk gebouw, met alle betrokkenen 

■ Procedure af te ronden begin 2010, invoering in 2010. 

Andere elementen 

hernieuwbare 
elektriciteit 

Fedimmo: studie 
hernieuwbare energie 

  √ de mogelijkheden voor de 
invoering van hernieuwbare 
energie bestuderen 

■ Gezien de DO-coördinator zijn activiteiten in oktober 2009 startte, 
vond deze oefening nog niet plaats.   

overschakeling naar 
gas  

verwarming op stookolie 
vervangen door gas 

√  0 ■  

 verwarming op stookolie 
vervangen door gas 

 √ 0 ■  

 
 
* GRI: Global Reporting Initiative, een organisatie die normen opstelt voor de rapportering inzake duurzame ontwikkeling. Het zijn de wereldwijde referentienormen.  
** IPD Environment Code: deze Code werd uitgewerkt door de IPD, en is een norm om de milieuprestatie van gebouwen te meten.  
 


