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realisatiestatus Van het milieuProGramma Van beFimmo (2009/2010)

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

DIRECTIENIvEAU M U R

verbintenis 
van de 
Directie

jaarlijkse 
evaluatie van  
de vorderingen 
door externe 
controleurs

√ √ √ onafhankelijke 
evaluatie  
van de 
vorderingen 
inzake externe 
communicatie

 De interne audit van Befimmo (oefening  
verbonden aan de cyclus van de ISO 14001-norm) 
werd uitgevoerd door URS, een extern bedrijf in 
consultancy inzake Duurzame Ontwikkeling. 
Het volledige Milieumanagementsysteem werd 
geëvalueerd en gecertificeerd door Lloyds,  
een extern certificatiebedrijf.

financiële 
middelen 

verbetering- en 
preventiebudget

√ √ √ de nodige 
middelen 
vrijmaken 

1,2 miljoen € (2009/2010), 3,7 miljoen € 
(2010/2011), 2,4 miljoen € (2011/2012), 
2,0 miljoen € (2012/2013). 

De doelstelling werd overtroffen : de budgetten 
werden aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de 
aangekondigde cijfers in het voorgaand Jaarlijks 
Financieel Verslag.

budget grote 
renovatie 

√ √ √ de nodige 
middelen 
vrijmaken 

•  5 tot 10% extra kan vrijgemaakt worden voor 
ingrijpende renovaties om de milieuprestatie  
te verbeteren.

•  Programma van meer dan 2 miljoen € om  
de prestatie en het comfort van het gebouw 
La Plaine te verbeteren.

•  Er moet een budgetplanning tot 2020 voltooid 
worden. Befimmo bereidde een meerjarig 
investeringsplan voor dat de grote verwachte 
gebeurtenissen tot 2020 omvat.

externe 
commu-
nicatie

de betrokken 
partijen op de 
hoogte brengen 
van de evolutie 
van de realisaties 
in DO 

√ √ √ geleidelijke 
overeen-
stemming met de 
verslag-normen 
die het GRI 
voorschrijft 
(Global Reporting 
Initiative) 

•  Jaarlijks Financieel Verslag 2009/2010 kwaliteit 
C, zelfverklaard en bevestiging door een 
verificatie van het GRI.

•  Jaarlijkse update van het personeel door  
de Directie, over de strategische krachtlijnen  
in DO, en ook over de implementatiestatus van 
het Milieumanagementsysteem (MMS) 
De gestelde vragen worden opgenomen in  
de punten ter verbetering van het register van 
non-conformiteiten.

•  Voorstelling door de CFO in juni 2010, tijdens 
een studiedag die de ING Bank organiseerde 
voor ondernemingen die in vastgoed actief zijn 

•  Deelname aan allerlei sectorgebonden 
werkgroepen.

•  Opmaak van een FAQ Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen op de website.
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NIvEAU OPERATIONELE 
ORGANISATIE

M U R

5 pijlers van het Milieubeleid van Befimmo 

aansluiten op 
de wetten en 
regelgeving

wetgevings-
register

√ √ √ het wetgevings-
register opmaken 
en updaten 

Het register voor België werd bijgewerkt en 
geverifieerd door een extern advocatenkantoor.
De certificatie-audit legde een non-conformiteit 
bloot : er is geen register voor het Groothertogdom 
Luxemburg, waar Befimmo een gebouw bezit.

preventieve 
aanpak  
van de 
milieuimpact

procedures  
van het 
Milieu-
management-
systeem

√ √ √ de operationele 
procedures van 
het MMS 
uitwerken om  
de milieu-impact 
te voorkomen en 
te beperken

De procedures zijn uitgewerkt en bekrachtigd 
door de certificatie van het Milieumanagement-
systeem. 

beheer  
van de 
milieuimpact

overstappen  
van een light 
versie naar  
een volledige 
versie van de 
ISO 14001-norm

√ √ √ het MMS laten 
certificeren 

De certificatie van het MMS is een externe 
erkenning van de verwezenlijkingen. 

voortdurend 
evalueren en 
verbeteren

formele 
vormgeving van 
de aanpak voor 
grote renovaties 

√ √ √ eco-constructie Naargelang van de omvang van de renovaties en 
wanneer de werken betrekking hebben op de 
verbetering van zowel de schil als de technische 
installaties, worden verschillende BREEAM- 
niveaus geambieerd : 
• “very good” : renovaties ≥ 4.000.000 €  
• “good” : renovaties ≥ 1.000.000 €  
• “pass” : renovaties ≥ 500.000 € 
Er worden voorwaarden voor duurzame 
aankopen toegevoegd in het bestek. 

√ √ √ specificaties voor 
de algemene 
aannemers voor 
werken vanaf 
100.000 €.

De doelstelling werd overtroffen : voor  
elke aankoop gebeurt een evaluatie inzake  
de noodzaak om rekening te houden met 
milieuvoorschriften. 

behalen van het 
groene label 
(BREEAM 
Building voor 
grote renovaties 
In-Use voor 
bestaande 
gebouwen)

√ √ √ stelselmatig na 
elke renovatie

Het BREEAM-certificaat wordt beschouwd als  
de meest erkende en volledigste standaard die 
momenteel op de markt is. Elke ingrijpende 
renovatie zal gecertificeerd worden, dit zal evenals 
geleidelijk gebeuren voor de gebouwen In-Use.

Concreet loopt momenteel voor de gebouwen 
Paradis, Empress Court, Wetenschap-Montoyer, 
Froissart de procedure om het BREAAM-
certificaat te bekomen, na ingrijpende renovaties. 
In 2009/2010 werd geen enkel project afgerond. 
Twee projecten (Froissart en Empress Court) 
zullen in 2010/2011 worden voltooid. 

Daarnaast zijn een tiental gebouwen In-Use 
gecertificeerd. 
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M U R

formele 
vormgeving van 
de aanpak voor 
grote renovaties

√ √ √ procedure van 
het MMS

Afgewerkte en in het MMS geïntegreerde 
procedure.

invoering van 
voorwaarden 
voor duurzame 
aankopen

√ √ √ procedure van 
het MMS

Het niveau van de vastgelegde criteria staat in 
verhouding tot het bedrag van de aankopen.  
De procedure volgt de BREEAM-aanbevelingen. 
Deze criteria worden stelselmatig toegevoegd  
in de bestekken. 

digitale 
energietellers

√ √ onmiddellijke 
ingreep bij 
onregelmatighe-
den meer 
gedetailleerde 
analyse van het 
energieverbruik 

In 100% van de portefeuille van Befimmo (buiten 
Fedimmo) zijn digitale tellers geplaatst. 

deelname aan 
werkgroepen

√ √ √ actieve deelname 
aan twee 
werkgroepen

Befimmo sloot zich aan bij de ISA (International 
Sustainability Alliance), en werkt ook actief mee 
aan projecten van de BVS en van het RICS. 
De Chief Technical Officer van Befimmo maakt 
deel uit van de Raad van Bestuur van de ISA, en 
van de Raad van Bestuur van het RICS.

informatie 
digitaliseren en 
centraliseren

√ √ √ toegankelijkheid 
van de 
belangrijke 
documenten

De nodige software is geïnstalleerd en 
gereferentieerd in het MMS, de documenten 
worden momenteel gedigitaliseerd. 

milieuzorg 
promoten bij 
de huurders

gedragscode 
huurder

√ √ uitwerken, 
sensibiliseren en 
feedback vragen 

Vertraging met deze doelstelling, die volgende 
boekjaren verder zal ontwikkeld worden. Er zal 
ook een denkoefening gestart worden over de 
eventuele invoering van groene huurcontracten.(1) 

bepaling van de 
comfortcriteria

√ √ duidelijke en 
milieuvriendelijke 
criteria invoeren 

Vertraging met deze doelstelling, die volgende 
boekjaren verder zal ontwikkeld worden. 

communi-
catiesyste-
men voor de 
coördinatie 
van de 
activiteiten 
van de 
onderaan-
nemers 

verplichtingen 
externe 
beheerbedrijven

√ √ herziening van 
het contract met 
de portefeuille-
beheerder

Het nieuw contract omvat clausules die specifiek 
verband houden met de verbetering van de 
milieuprestatie van de gebouwen. 

de communicatie 
tussen 
verschillende 
actoren 
optimaliseren 
Fedesco,  
AG FRE PM, 
Regie.

√ √ √ jaarlijkse 
DO-vergadering 
voor elk gebouw, 
met alle 
betrokkenen
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(1) Zie definitie in de begrippenlijst aan het einde van het hoofdstuk.
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ANDERE ELEMENTEN

hernieuw-
bare 
elektriciteit 

Fedimmo : studie 
hernieuwbare 
energie

√ de mogelijk-
heden voor de 
toepassing van 
hernieuwbare 
energie bekijken 

Vertraging wat betreft deze doelstelling, die 
volgende boekjaren verder zal ontwikkeld worden, 
in samenwerking met Fedesco (zie begrippenlijst).

overscha-
keling naar 
gas

verwarming op 
stookolie 
vervangen door 
gas

√ √ Vertraging voor enkele gebouwen. Deze 
doelstelling zou eind december 2010 moeten 
gehaald zijn. 

verwarming op 
stookolie 
vervangen door 
gas

√ Afgerond tegen eind december 2010. Twee 
gebouwen zullen niet met gas verwarmd 
worden, omdat er geen toevoer is. 

corporate-
niveau

vermindering van 
het elektriciteits-
verbruik

NVT plaatsen  
van bewegings-
detectoren

Op de hele verdieping die Befimmo betrekt,  
zijn bewegingsdetectoren aangebracht. 

corporate-
niveau

aankoop papier NVT aankoop van 
gecertifieerd 
papier

Het Jaarlijks Financieel Verslag wordt op 
FSC-papier gedrukt. Het papier dat voor de 
interne afdrukken wordt gebruikt, is FSC- of 
PEFC-gecertificeerd. 


