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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Context, visie & 
concrete acties

Context 
Het concept Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen ankert zich meer en 
meer als basiswaarde. 

Wereldwijd krijgen vastgoedeigenaars, 
huurders, promotoren en investeerders  
te maken met hogere eisen inzake duur-
zaamheid van vastgoed. 

Uit recente internationale studies blijkt  
dat gebouwen die goede milieuprestaties 
leveren op termijn een betere markt-
waarde zullen hebben. 
Dat ook de denkwijzen evolueren,  
vertelt een studie (1) bij studenten die 
een Master of Business Administration 
(MBA) volgen. Deze toont aan dat de 
toekomstige generatie bedrijfsleiders,  
in vergelijking met de vorige, van mening 
is dat duurzame ontwikkeling in de 
toekomst een geïntegreerd deel zal zijn 
van bedrijfs strategieën. 

Meestal wordt de industriële sector 
beschouwd als de sector met een grote 
milieu-impact. Nochtans heeft ook de 

vastgoedsector zijn aandeel ter zake, 
en dient daar rekening mee gehouden 
te worden. 

De vastgoedsector wordt inderdaad, in 
ruime zin, verantwoordelijk geacht voor : 
40% van het energieverbruik en van 36% 
van de CO2-uitstoot.(2)

In de hele wereld wordt jaarlijks slechts  
1 tot 2% van de gebouwen vernieuwd.  
Dit is onvoldoende om een significante 
CO2-emissie reductie te realiseren. 
De vastgoedsector is complex. Er kunnen 
immers heel wat zaken een impact 
hebben op de milieuprestatie van het 
gebouw. Het beheer en de renovatie  
van bestaande gebouwen zijn dan  
ook een uitdaging en een opportuniteit 
van betekenis. 

In 2000 voerde David Cadman het con-
cept van de “circle of blame” in. Hij stelt 
dat investeerders, huurders, onderaanne-
mers en promotoren de neiging zouden 
kunnen hebben elkaar te verwijten zich  
te weinig te engageren om efficiënter om 
te gaan met hulpbronnen (natuurlijk en 
energetisch). Het is duidelijk dat elke 
betrokken partij een belangrijke rol heeft, 
en Befimmo tracht communicatielijnen 
tussen al deze actoren te bewerkstelligen. 
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Befimmo integreerd een duurzame aanpak  

in haar activiteiten. Dat bewijst onder meer 

dit Verslag. 

Dit is een eerste stap om de bewuste 
vicieuze cirkel te doorbreken. 

Befimmo integreert een duurzame aan-
pak in haar activiteiten. Dat bewijst onder 
meer dit Verslag (3). 

Visie van de Directie 
De Directie van Befimmo is ervan overtuigd 
dat een verantwoordelijke aanpak van  
haar activiteiten doorslaggevend is voor  
de duurzaamheid van het bedrijf. 
Haar activiteiten hebben inderdaad in 
verschillende opzichten een invloed op het 
leefmilieu : tewerkstelling, arbeidsomstandig-
heden, het gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen, energieverbruik, afvalproductie, enz.  
De activiteiten van Befimmo worden op hun 
beurt door hun omgeving beïnvloed : geogra-
fische ligging, wetgeving, lokale economie,  
de algemene economie, klimaatrisico’s, enz. 
Een goed inzicht in de mogelijke wisselwer-
king tussen al deze elementen is onmisbaar 
om de risico’s en kansen met kennis van 
zaken te beheren. 

Het Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men (MVO)-beleid is gestoeld op gezond 
verstand en beantwoordt aan een globale 
maatschappelijke trend die zowel te merken 
is bij institutionele en bij privé-aandeelhou-
ders als bij de wetgevende macht, de 
klanten-huurders en de publieke opinie. Dit 
beleid bestaat erin de huidige en toekom-
stige activiteiten te kaderen in een redelijk en 
verantwoordelijk beheer, en de hulpbronnen 
(natuurlijke, menselijke, financiële) optimaal te 
gebruiken. In strategisch opzicht houden de 
belangrijkste milieurisico’s, buiten de milieu-
vervuiling, vooral verband met de risico’s van 
de niet-naleving van de wetgeving en een 
risico dat de portefeuillewaarde daalt, 
wanneer het aandeel van energie-efficiënte 
gebouwen in de markt vergroot. 

De belangrijkste strategische doelstellingen 
van Befimmo zijn toegespitst op :
• haar klanten en het uitbouwen  

van een vertrouwensrelatie;
• de kwaliteit van de nieuwe investerin-

gen, die inkomsten op lange termijn 
zullen veilig stellen;

• het behoud van de cashflows  
op lange termijn;

• de hoge bezettingsgraad;
• de kostenbeheersing.

Wiertz
Brussel Leopoldwijk

(1)  “Inheriting a complex world”, IBM 

Institute for Business Value, juni 2010

(2)  “Real Estate & Sustainability, Sector 

Update”, ING, 23 juni 2010.

(3)  Er wordt op verschillende plaatsen 

verslag uitgebracht over de 

maatschappelijke aspecten en  

de visie van Befimmo op dit gebied, 

zoals in de brief aan de aandeelhou-

ders, in het stuk over de evolutie  

van de portefeuille, in de identiteit en 

de strategie van Befimmo, enz.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vroeger had een gebouw een commerciële 
levensduur tussen 20 en 25 jaar. Deze 
levensduur wordt korter. De Europese 
wetgeving legt alsmaar meer beperkingen 
op. Denken we bijvoorbeeld aan de nieuwe 
Europese Richtlijn 2010/31/EU over de 
energieprestatie van gebouwen (EPB) (1). 
Deze richtlijn is een “herboetsering” van de 
vorige richtlijn over hetzelfde onderwerp, en 
heeft tot gevolg dat de huidige wetgeving 
virtueel achterhaald is en dat er van vast-
goedbedrijven een snellere reactie vereist is. 
Befimmo sluit zich aan bij één van de grote 
principes in Duurzame Ontwikkeling, 
namelijk de “vermindering aan de bron”. 
Daarom volgt het bedrijf de evolutie van de 
bestaande en toekomstige wetgeving op 
de voet en worden sectorstudies geanaly-
seerd om nieuwe technologieën en 
managementtools zo snel mogelijk in te 
voeren. Deze pro-actieve aanpak gaat 
meestal ook gepaard met het beperkt 
houden van nodige uitgaven (zo is het 
goedkoper om een oplossing al van in de 
ontwerpfase van een zware renovatie te 
voorzien, dan deze retro-actief te moeten 
toepassen). 

Befimmo bereidde een meerjarig investe-
ringsplan voor, dat rekening houdt met de 
belangrijke gebeurtenissen die tussen nu 
en 2020 een stempel zullen drukken. 

In haar hele opzet zal Befimmo partij 
kunnen trekken van de steun en de verbin-
tenis van haar Directie en van haar werkne-
mers. Daartoe is ook een opleidingsplan 
opgesteld. 

De Gedragscode voor de huurders, die ook 
als gebruiksaanwijzing van het gebouw zal 
dienen, zal helpen om de huurder bewust 
te maken van de milieu-impact van zijn 
verbruik, en zo bijdragen tot de verbetering 
van de energieprestatie van het gebouw 
dat hij betrekt. 

De verwachtingen van de betrokken 
partijen worden in rekening gebracht bij 
belangrijke beslissingen. 

Befimmo heeft onder meer tot doel om in 
de toekomst opgenomen te worden in een 
beursindex die rekening houdt met de 
prestatie op vlak van MVO.

Concrete acties
Befimmo zet de acties op, die haar 
noodzakelijk lijken om de milieu-impact 
van de activiteiten die ze controleert en/of 
rechtstreeks beïnvloedt, te verminderen. 

De grote krachtlijnen in de aanpak van 
Befimmo zijn :

1. de milieuregelgeving die op haar van 
toepassing is, naleven;

2. een aanpak uitbouwen die oog heeft 
voor de milieu-impact;

3. haar algemene milieuprestatie voortdu-
rend evalueren en verbeteren;

4. milieuzorg bij haar huurders aanprijzen, 
binnen de limieten van haar 
bevoegdheden;

5. een efficiënt communicatiesysteem 
invoeren om een optimale coördinatie 
van de activiteiten in onderaanneming 
te garanderen. 

Concreet gebeurt dit op verschillende 
niveaus (zie Tabel 1) :

• Corporate 
Befimmo voerde een Milieumanagement-
systeem in (“MMS”) (1), om deze processen 
te beheren met het oog op voortdurende 
verbetering. Het MMS beantwoordt aan 
de ISO 14001-norm (1). 
De effecten van de bedrijfsactiviteiten 
worden op strategisch niveau beoordeeld 
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(acquisitie, zware renovatie, enz.), en 
eveneens op operationeel niveau (onder-
houd van het gebouw, gebruik van het 
gebouw, enz.). 
De implementatie, op strategisch niveau, 
van het Milieumanagementsysteem  
ISO 14001, is bedoeld om de prioriteiten 
bij te stellen in functie van de evolutie  
van de bedrijfsactiviteiten. Het is een 
ambitieuze oefening die medewerking 
vraagt, zowel van de Directie als op operati-
oneel niveau, en dit via alle departementen, 
om de nodige procedures in te voeren.  
De implementatie vraagt een aanhoudende 
inspanning van alle werknemers. 
Maar de medewerking van de werknemers 
alleen volstaat niet om een optimale 
milieuprestatie van het gebouw te garan-
deren. In deze optiek betrekt Befimmo ook 
de externe bedrijven die voor haar werken, 
en sensibiliseert en coördineert ze (zaak-
voerder, aannemers, leveranciers, enz.), 
overal waar het nodig blijkt. 

• Operationeel 
Befimmo maakt de keuze om maximaal 
de BREAAM-richtlijnen te volgen (Building 
Research Establishment Environmental 
Assessment Method) (1), die specifiek voor 
de vastgoedsector werden uitgewerkt. 
Deze zijn opgenomen en worden uitdruk-
kelijk toegelicht in de operationele proce-
dures van het MMS. 

• Communicatie 
Geleidelijk worden ook de richtlijnen van 
de GRI-norm ingevoerd (Global Reporting 
Initiative) (1). Voor het Jaarlijks Financieel 
Verslag 2009/2010 beantwoordt Befimmo 
aan de norm voor de kwaliteit van de 
verslaggeving C (zelfverklaard) (zie Tabel 17 
op pagina 185). 

Om de huurders te informeren, stelt 
Befimmo hen, via het extranet, de gege-
vens over hun energieverbruik ter 
beschikking, zodat ze zelf hun eigen 
verbruik kunnen beoordelen. 

• Monitoring 
In het Jaarlijks Financieel Verslag 
2008/2009 werd gesteld dat er inzake 
monitoring nog veel verbeteringen moesten 
aangebracht worden. Dit vorderde in  
de loop van het voorbije boekjaar sterk.  
Zo werden er in de portefeuille van 
Befimmo (buiten Fedimmo) digitale tellers 
geplaatst. Het Jaarlijks Financieel Verslag 
2009/2010 gaat gedetailleerder in op  
de kernindicatoren van de milieuprestatie 
(Key Performance Indicators, of “KPI’s”) (1).
Ook zullen geleidelijk aan de monito-
ringstools van de International Sustainability 
Alliance (“ISA”) (1) of van het sectorsupplement 
van het GRI toegepast worden.

(1)  Zie definitie in de begrippenlijst 

op het einde van dit hoofdstuk.

TaBel 1 : KRaCHTlIJNeN DIe BefImmo op VeRsCHIlleNDe NIVeaus VolgT

Niveau Aanpak/instrument

Corporate Implementatie van een Milieumanagementsysteem (“MMS”),  
met ISO 14001-certificatie

Operationeel Certificatie BREEAM Building en BREEAM In-Use, EPB-certificaat 
(Energieprestatie Bouw)

Communicatie Geleidelijke toepassing van de GRI-norm

Monitoring Plaatsing van digitale tellers in de hele portefeuille van Befimmo  
(buiten Fedimmo), ISA-instrumenten
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Aan de bedrijfsactiviteiten van Befimmo 
zijn volgende prioritaire milieu-effecten 
verbonden : 
• het energiebeheer;
•  het beheer van de natuurlijke 

hulpbronnen;
• het afvalbeheer;
• het waterbeheer.

Deze zijn opgenomen in de operationele 
procedures van het MMS, om een beheer 
van de aanverwante risico’s te waarborgen. 

Befimmo heeft als bedrijf voornamelijk  
een impact op het milieu. Vandaag zijn 
haar beheersactiviteiten grotendeels op 
deze pijler toegespitst. Voor de sociale en 
economische aspecten worden verschil-
lende KPI’s opgevolgd en gerapporteerd.

• Interne organisatie
Op strategisch vlak bestaat de cel Duur-
zame Ontwikkeling uit vier directieleden : 
Chief Financial Officer, Chief Operational 
Officer, Chief Technical Officer, Investor 
Relations & External Communication 
Manager. Deze cel is, na overleg met de 
Chief Executive Officer, verantwoordelijk 
voor het opvolgen en invoeren van de 
strategische acties en het inzetten van  
de nodige werkkrachten. 

Operationeel is de Technische Cel Duur-
zame Ontwikkeling uit drie personen van 
het technisch team samengesteld. Zij 
evalueren geregeld de implementatie van 
het Milieumanagementsyseem. Daarnaast 
hebben nog andere werknemers een 
specifieke verantwoordelijkheid die in het 
MMS wordt vastgelegd :
• Legal Officer; 
• Investment Officer; 
• Controller; 
• Interne Auditor; 
• de Project en Property Managers. 

De verantwoordelijkheden inzake MVO zijn 
geïntegreerd in alle interne departementen 
van Befimmo.

Betrokken partijen
Elk bedrijf moet communiceren over  
zijn acties, verbintenissen en prestatie.  
De wereld wordt alsmaar interactiever,  
en niets kan opgebouwd worden  
vanuit een geïsoleerde positie. Befimmo 
verbindt er zich toe bij het uitstippelen 
van haar strategie rekening te houden 
met de redelijke verwachtingen van haar 
betrokken partijen en van haar partners, 
en om met hen een dialoog aan te gaan 
en opbouwend overleg te plegen.  
De inspanningen van Befimmo zijn niet 
ongemerkt voorbij gegaan: de Vennoot-
schap werd door Citibank Realty Services 
genomineerd voor de “Global Environ-
mental Vendor of the Year Award”. 

Extern
De volgende tabel (Tabel 2) geeft een 
overzicht van de belangrijkste externe 
betrokken partijen die door Befimmo 
worden geïndentificeerd en de transacties 
die Befimmo met hen heeft.

(1)  http ://www.ibgebim.be/

(2)  http ://www.lne.be/

(3)  http ://environnement.wallonie.be/

administration/orgdgarne.htm

(4)  EIRIS is een wereldleider in de milieu-, 

maatschappij-, en governance-ana-

lyse (ESG), van bedrijven. De analyse 

van EIRIS dient als basis om te 

beslissen of bedrijven al of  

niet in de beursindex FTSE4Good 

worden opgenomen.

(5)  http ://www.rics.org

(6)  http ://www.upsi-bvs.be

(7)  http ://www.epra.com
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TaBel 2 : WIsselWeRKINg TusseN BefImmo eN De BelaNgRIJKsTe exTeRNe BeTRoKKeN paRTIJeN

Niveau Betrokken partij Activiteiten

Overheden Europese Unie • Opvolgen van nieuwe wetgeving 
•  Overleg, via de ISA, over de verbetering van de milieuwetgeving,  

op basis van concrete gegevens van het verbruik

Brussel : BIM (Brussels Instituut voor 
Milieubeheer) (1)

Vlaanderen : LNE (Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie) (2)

Wallonië : DGARNE (Direction générale 
Agriculture, Ressources et Environnement) (3)

• Opvolgen van regionale wetgeving
• Wisselwerking tijdens de ontwerpfase van grote renovaties
• Deelname aan wedstrijden voor voorbeeldgebouwen

Instellingen zonder 
winstoogmerk

BRE (Building Research Establishment)
 
ISA (International Sustainability Alliance)

• Zie BREEAM in het gedeelte “Realisaties” van dit hoofdstuk
•  Zie ISA in het gedeelte “Realisaties” van dit hoofdstuk
•  De Chief Technical Officer maakt deel uit van de Raad van Bestuur 

van de ISA

Analisten/ 
investeerders

EIRIS (Experts in Responsible  
Investment Solutions) (4) 

Universiteit van Maastricht enz.

Befimmo beantwoordt specifieke vragen op het vlak van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, die gesteld worden door 
betrokken partijen zoals EIRIS, of voor sectorgebonden studies zoals  
de Universiteit van Maastricht uitvoerde.
De antwoorden worden ter beschikking van de andere betrokken 
partijen gesteld, via de MVO- FAQ’s (hierna toegelicht).
Daarnaast lichtte Befimmo haar aanpak toe tijdens roadshows en 
tijdens een studiedag die ING Bank voor bedrijven uit de vastgoedsector 
organiseerde.

Sectorverenigingen RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors) (5)

Het RICS is een onafhankelijk organisme zonder winstoogmerk, dat 
bijna 100.000 gekwalificeerde leden in zowat 140 landen telt. Het RICS 
stelt hoge competentie- en integriteitsnormen op, stelt met 
werkgroepen opleidingen samen en voert specifieke studies uit, helpt 
zijn leden om hun strategie in Duurzame Ontwikkeling bij te schaven.
De Chief Technical Officer maakt deel uit van de Raad van Bestuur van 
het RICS. De CEO is Fellow van het RICS.

BVS (Beroepsvereniging van  
de Vastgoedsector) (6)

De leden van de BVS bestaan uit vastgoedontwikkelaars, verkavelaars en 
vastgoedbeleggers van België en is gewijd aan de studie tot bescherming 
en ontwikkeling van de professionele belangen van haar leden. 
De BVS bestudeert de Belgische vastgoedmarkt evenals de factoren die 
daarop van invloed zijn en wil alle wettelijke en administratieve maatrege-
len, die gunstig zijn voor de vastgoedsector, promoten en steunen. 
De CEO maakt deel uit van de Raad van Bestuur van de BVS.

EPRA (European Public Real Estate 
Association) (7)

De EPRA stelt de goede werkwijzen op inzake boekhouding, informatie 
en corporate governance en verschaft kwalitatieve informatie aan  
de investeerders. 
De CEO maakt deel uit van de Raad van Bestuur van de EPRA.
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Niveau Betrokken partij Activiteiten

Huurders Gebouw La Plaine Opmaak, in samenspraak met de huurder, van een investeringsplan  
van meer dan 2 miljoen €, voor de verbetering van de prestatie en van 
het comfort van het gebouw.

Regie der Gebouwen Er vond een strategische vergadering met de Regie der Gebouwen 
plaats, waarin Befimmo haar aanpak inzake Duurzame Ontwikkeling 
heeft toegelicht. Er zal een analyse van de opportuniteiten  
uitgevoerd worden.

Beheerders AG Real Estate Property Management, BNP 
Paribas Fortis, Unieke huurders

Geregelde vergaderingen om de mogelijke verbeteringen te bekijken, 
zowel strategisch als operationeel.

Architecten/
studiebureaus

Diverse bureaus die bij de grote renovaties 
betrokken zijn 

Overleg van in de ontwerpfase, om de effecten en de opportuniteiten 
van de grote renovaties te bepalen.

 

Intern
De inspanningen van Befimmo op intern 
vlak worden uiteengezet in “Het team  
van Befimmo”. 

Communicatie met  
de betrokken partijen

FAQ Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen
Sinds de opname van Befimmo in  
de BEL20 nam de belangstelling van  
de externe betrokken partijen voor haar 
aanpak in Duurzame Ontwikkeling toe. 
Om hier zo duidelijk mogelijk op in te 
gaan en deze informatie aan alle betrokken 
partijen tegelijk te verschaffen, stelde 
Befimmo een lijst met veelgestelde vragen 
(Frequently Asked Questions) rond 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
op. Dit document is beschikbaar op de 
website (www.befimmo.be in het hoofdstuk 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
onder de rubriek FAQ) en zal aangevuld 
worden met de belangrijke nieuwe 
gegevens of met antwoorden op relevante 
vragen van de betrokken partijen. 

Vragenlijst
Om nog meer rechtstreeks in contact te 
kunnen komen met de betrokken partijen, 
hebben deze de mogelijkheid om  

de aanpak in Duurzame Ontwikkeling  
van Befimmo te beoordelen, opmerkin-
gen te maken of suggesties te doen.  
Dit kan via het invullen van een “Vragen-
lijst Betrokken Partijen” op de website : 
www.befimmo.be in het hoofdstuk 
Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men onder de rubriek vragenlijst Betrok-
ken Partijen. 

GRI-rapportering 
Befimmo schikt zich geleidelijk naar de 
rapporteringsnorm in Duurzame Ontwik-
keling van het GRI. 

Deze oefening ging van start bij het vorig 
Jaarlijks Financieel Verslag 2008/2009, 
dat Befimmo door het GRI heeft laten 
analyseren. Deze analyse is bedoeld om 
de waarachtigheid van de zelfverklaring  
te toetsen, zonder daarom een uitspraak 
te doen over de inhoud van het Verslag.  
Het GRI maakte enkele kleine opmerkin-
gen, die in dit Verslag verwerkt zijn. 

Voor het Jaarlijks Financieel Verslag 
2009/2010, verklaart Befimmo het verslag 
van kwaliteit C, wat het GRI naging en 
bevestigde (zie “Rapportering volgens  
het GRI” voor meer details).
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Perimeter van  
de rapportering
Wat de hoofdactiviteiten en de interne 
werking van Befimmo CommVA betreft, 
veranderde er niets tijdens het boekjaar.  
Er zijn ook geen beduidende veranderingen 
voor volgend boekjaar gepland. 

Inzake de activiteiten met betrekking tot 
Duurzame Ontwikkeling, omvat de perime-
ter van de rapportering de activiteiten van 
Befimmo CommVA en van haar dochteron-
dernemingen, namelijk Fedimmo NV, 
Meirfree NV, Vitalfree NV en Axento SA.

Uitgezonderd vastgoed bestemd voor 
verkoop, vertegenwoordigt de geconsoli-
deerde portefeuille 830.164 m² 
kantoorgebouwen. 

De rapporteringsperimeter werd tijdens het 
boekjaar iets kleiner, door de verkoop van 
een verdieping in het gebouw Terhulpen. 

De verbintenissen die Befimmo inzake 
Duurzame Ontwikkeling in strategisch opzicht 
aanging, gelden voor haar hele portefeuille. 

Het beleid dat Befimmo operationeel voert, 
kan niet volledig op de portefeuille van 
Fedimmo toegepast worden. Het akkoord 
met de Regie der Gebouwen stelt immers 
dat de meeste terugkerende werkzaamhe-
den voor haar rekening zijn. In die zin oefent 
Befimmo dus geen absolute controle over 
deze activiteiten uit. Toch gebeuren er 
geleidelijk ingrepen aan de gebouwen die 
de milieuprestatie verbeteren, dankzij een 
dialoog en regelmatig overleg met de Regie 
der Gebouwen. 

Zo verbond de Regie er zich in 2002 bijvoor-
beeld toe om de principes en de actiethe-
ma’s van het Federaal Plan voor Duurzame  
Ontwikkeling in te voeren. (http ://www.icdo.
be/NL/index.php ?page=138) 

De activiteiten opgenomen in het MMS, 
worden door Befimmo gecontroleerd.  
In een eerste fase worden de operationele 
aspecten van het MMS voor de gemeen-
schappelijke delen van de gebouwen 
uitgewerkt. 

Dit belet niet dat er toch activiteiten worden 
ingevoerd voor aspecten waar Befimmo 
minder invloed op heeft, zoals het gedrag 
van de huurders.

Voor de operationele controle verschilt  
de invloed van Befimmo naargelang  
van het type huurder en diens belang in  
het gebouw :

1.  gebouw met meerdere huurders (M);
2.  gebouw met een unieke huurder (U);
3.  gebouw met de Regie der Gebouwen  

als huurder (R).

TaBel 3 : RelaTIeVe INVloeD VaN 
BefImmo NaaRgelaNg De HuuRsITuaTIe

Relatieve 
invloed

Huursituatie

M U R

Eenmalige 
verbeteringen ++ ++ ++

Terugkerende 
verbeteringen ++ + -

Verslagperiode

Dit verslag rapporteert over de activiteiten 
tijdens het boekjaar 2009/2010. 

De perimeter ligt vast op  
30 september 2010.

Het vorig Jaarlijks Financieel Verslag 
(boekjaar 2008/2009, gepubliceerd  
in november 2009) is beschikbaar  
op de website (www.befimmo.be in 
het hoofdstuk IR & Financiën onder  
de rubriek Publicaties).
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Realisaties

Milieu-aspecten
De kernthema’s, waaraan Befimmo de 
prioriteit geeft op vlak van milieuverbete-
ring, zijn de volgende :
1.  energie & klimaatverandering;
2.  beheer van natuurlijke hulpbronnen;
3.  dialoog met externe bedrijven die voor 

of in naam van Befimmo werken, en 
met de huurders.

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van de status in de 
doelstellingen die vorig boekjaar werden 
vooropgezet. De uitvoering van bepaalde 
doelstellingen zal naar het boekjaar 
2010/2011 worden verschoven. 

Hierna vindt u meer toelichting bij de 
belangrijkste realisaties : 

ISO 14001
Befimmo besliste om het MMS op het 
corporate-niveau in te voeren, wat een 
ambitieuze oefening is. 

De hoofdactiviteit van Befimmo is het 
opbouwen van een portefeuille van 
kwalitatieve kantoorgebouwen. Dit 
betekent dat heel wat activiteiten in het 
kader van het operationeel beheer en van 
de renovatie van de gebouwen aan 
onderaannemers uitbesteed worden. Het 
is voor Befimmo dus niet alleen belangrijk 
om de activiteiten van haar eigen werk-
nemers te beheren, maar ook om de 
bedrijven die instaan voor het beheer en 
de maintenance, de architecten, de 
studiebureaus en andere betrokkenen, 
inzake de strategische Duurzame Ontwik-
keling van Befimmo, te betrekken en te 
sensibiliseren. Deze houding is een eerste 
noodzakelijke stap om de “circle of blame” 
te doorbreken. 

Naast de structurele procedures, die de 
voorschriften van de ISO 14001-norm 
volgen, worden ook operationele beheer-
procedures rond volgende thema’s 
uitgewerkt :

• zware renovaties;
• lichtere renovaties en herstellingen;
• energiebeheer;
• beheer van gevaarlijke stoffen;
• afvalbeheer;
• voorwaarden duurzame aankopen;
• overnames;
•  verantwoordelijkheden van  

externe bedrijven.

De ISO 14001-certificatie is belangrijk in 
twee opzichten. Enerzijds om de externe 
betrokken partijen duidelijk te maken hoe 
sterk Befimmo zich voor Duurzame 
Ontwikkeling engageert. Maar anderzijds 
tegenover de werknemers, omdat dit  
het werk van het hele team van Befimmo 
valoriseert. 

In het verslag van de certificatie-
audit staat te lezen : “De kwaliteit van 
de Beoordeling door de Directie is 
opmerkelijk gezien de omvang van 
de onderneming en de anciënniteit 
van haar Managementsysteem.”

Tijdens de certificatie-audit werden vijf 
kleine non-conformiteiten geïndentifi-
ceerd. Deze zullen, samen met de andere 
non-conformiteiten die tijdens de interne 
audit aan het licht kwamen, tijdens het 
boekjaar 2010/2011 bijgestuurd worden.



169

International Sustainability 
Alliance (“ISA”)
Befimmo is een stichtend lid van de ISA.
ISA groepeert in partnerschap met 
BRE Trust sinds 2009 een wereldwijd 
netwerk van organisaties die actief zijn in 
de vastgoedsector, en legt zich toe op 
meer duurzaamheid in de vastgoedsector. 
De ISA is een onafhankelijke organisatie 
zonder winstoogmerk. 

De doelstellingen van de ISA zijn : 
•  het consolideren, vergelijken en ijken 

van betrouwbare bouwprestatie-
gegevens van portefeuilles, nationaal 
en internationaal, in alle bouwvormen, 
en benchmarks uitwerken; 

•  een informatieplatform aanleggen om 
kennis, knowhow en de beste werk-
methoden uit te wisselen; 

•  invloed uitoefenen op de wetgeving  
om de kwaliteit van de regelgeving in 
verband met milieu te verbeteren, door 
een beter begrip van de interacties en 
de betrouwbare gegevens. 

De activiteiten van de ISA zijn : 

•  Benchmarking 
De absolute milieu-impact van individu-
ele bouwwerken en van portefeuilles  
uit de hele sector evalueren, en strate-
gieën aftoetsen die een optimaal rende-
ment moeten opleveren. De ISA zal ook 
de ontwikkeling van kern-prestatie-
indicatoren en van eenvormige criteria 
vergemakkelijken. 

•  Opvolgen van de wetgeving  
en lobbying 
Het haar leden vergemakkelijken om 
zich voor te bereiden op en lobbyen 
voor een nieuwe milieuwetgeving die 
gestoeld is op feiten en wetenschappe-
lijk onderzoek, met het oog op duur-
zaam vastgoed. 

•  Certificatie 
Een eenvoudige route uitstippelen voor 
de certificatie door een derde partij, 
volgens de internationale normen  
zoals BREEAM. 

•  Externe rapportering in MVO 
De leden helpen om juiste en volledige 
verslagen inzake MVO op te maken, 
wat een kernaspect is voor organisaties 
die milieudoelen in hun Jaarverslagen 
opnemen. 

•  Samenwerking eigenaars en huurders  
De samenvoeging, in één enkele 
gegevensbank, van de milieuprestatie-
gegevens, laat de leden van de ISA toe 
om de samenwerking met de huurders 
te verbeteren. 

De instrumenten die de ISA uitwerkte,  
zijn verenigbaar met de norm ISO 14001 
en met het GRI.

BREEAM-certificatie  
en andere prijzen
Om een gestructureerde aanpak  
te volgen en de gehaalde doelstellingen  
te bekrachtigen, past Befimmo de 
BREEAM-richtlijnen toe. Deze methode 
maakt mogelijk om de mate van duur-
zaamheid te meten en gebouwen gelijk-
vormig te certificeren.

Er werden verschillende versies van  
de BREEAM-norm uitgewerkt, om nieuwe 
gebouwen en bestaande gebouwen op 
een zelfde leest te kunnen beoordelen. 
BREEAM beloont de prestaties die  
verder gaan dan de lokale regelgeving 
vraagt. 
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BREEAM evalueert de gebouwen op 
volgende gebieden : energie, beheer, 
gezondheid en welzijn, transport, water, 
gebruikte materialen, afval, bodem-
gebruik, ecologie en verontreiniging.  
Het is een onafhankelijke beoordelaar  
die de score bepaalt. 

Voor nieuwbouw en voor grote renovatie-
werken mikt Befimmo op de certificatie 
“zeer goed” (very good), en dit voor 
renovaties voor een bedrag hoger dan 
4 miljoen €. Dat wil zeggen dat de totale 
score tussen 55 en 70% moet liggen. 
Wat duurzaamheid betreft, komt dit neer 
op een prestatie die minstens 55% beter 
is dan het gemiddelde van de nieuwe 
gebouwen die op de markt komen. 

Befimmo heeft ook ambities om de 
duurzaamheid van de bestaande gebou-
wen in haar portefeuille te verbeteren en 
past daarvoor de certificatie BREEAM 
“In-Use” toe. Eerst wordt de aanvankelijke 
prestatie van de gebouwen gemeten, 
zowel van het gebouw zelf (“Asset”), als 
van het beheer van het gebouw 
(“Management”). Zo wordt de vertrekpo-
sitie vastgelegd. De eerste geëvalueerde 
gebouwen haalden een duurzaamheids-
score van rond 40% op de BREEAM-
schaal, wat beschouwd wordt als“goed”. 
Dan worden op basis van deze resultaten 
de punten voor verbetering uitgewerkt,  
die stelselmatig in een programma 
worden opgenomen. 

Grote renovaties
De ontginning en het gebruik van hulp-
bronnen voor de aanmaak van materialen 
en producten bij renovaties (en bouw) is 
één van de grootste rechtstreekse 
milieu-effecten voor de vastgoedsector. 
Effecten zoals het verlies van biodiversiteit, 
de uitstoot van broeikasgassen en afval 
kunnen beperkt worden door recyclage  
en dematerialisatie. 

De BREEAM-certificatie, die Befimmo 
stelselmatig voor al haar grote renovaties 
betracht, legt onder meer op om gegevens 
over het gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen en gerecycleerde materialen bij te 
werken en te bewaren. 

Maar het is in het ontwerpstadium dat de 
uiteindelijke milieuprestatie van het gebouw 
in gebruik wordt bepaald. Van in de begin-
fase rekening houden met een ecodesign-
aanpak, in overleg met de architecten en 
studiebureaus, staat ook borg voor het 
langer potentieel commercieel gebruik van 
het gebouw. 

Befimmo was de eerste vastgoed-
maatschappij in België die het niveau 
“uitstekend” haalde voor het BREEAM 
Design certificaat.

De gebouwen Froissart, Empress Court  
en Wetenschap-Montoyer kregen  
de evaluatie “Uitstekend”. Bovendien  
was Befimmo, -zoals eerder al in 2007 
voor de renovatie van het gebouw 
Empress Court-, laureaat in de BIM-wed-
strijd ‘Voorbeeldgebouw 2009’ met haar 
project voor de renovatie van het gebouw 
Wetenschap-Montoyer. Het gebouw 
Paradis werd als ‘’Uitstekend’’ beoordeeld 
in de Pre-Assessement fase.

Meer technische informatie over deze 
gebouwen is te vinden in de “milieupas-
poorten” op de website : www.befimmo.be 
in het hoofdstuk Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen onder de 
rubriek lopende projecten.
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Gebouwen In-Use

Befimmo was de eerste vastgoed-
maatschappij in België die het certi-
ficaat BREEAM In-Use toepaste.

De certificatie BREEAM In-Use wordt jaarlijks 
uitgevoerd en is een praktische uitwerking 
van de vraag naar voortdurende verbetering 
die de ISO 14001-norm oplegt. 

Deze certificatie vereist onder meer de 
opvolging van de verbruiksgegevens en 
waarborgt zo een bekrachtiging van deze 
gegevens, wat een belangrijke etappe is om 
tot correcte benchmarkingcijfers te komen. 

In het voorbije boekjaar heeft Befimmo de 
certificatie aangevraagd voor 12 gebouwen. 
Deze gebouwen kregen het certificaat 

BREEAM In-Use, voor een totale GLA (Gross 
Leasable Area) van 98.738 m². 

In het kader van de intrinsieke evaluatie van 
de gebouwen, kregen 6 een score “Pass” en 
6 een score “Good”. 
Wat het beheer van het gebouw betreft, 
werd aan de 12 gebouwen na evaluatie een 
score “Pass” toegekend.

Befimmo is van plan om haar volledige 
portefeuille (buiten Fedimmo) te laten evalue-
ren tijdens het boekjaar 2010/2011.

Meerjarig investeringsplan
Befimmo voerde verder een meerjarige 
investeringsplanning in, om de energie-
prestatie van de portefeuille te verbeteren. 
Dit gaat veel verder dan de verbintenissen 
die in het vorig Jaarlijks Financieel Verslag 
werden meegedeeld :

fRoIssaRT WeTeNsCHap -moNToYeRempRess CouRT

TaBel 4 : ToegeKeNDe BuDgeTTeN VooR De VeRBeTeRINg VaN  
De eNeRgIepResTaTIe VaN De geBouWeN VaN BefImmo (BuITeN feDImmo)
Budgetten Gerealiseerd Perspectieven
(miljoen €) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Aangekondigd in 2008/2009 0,7 0,5 0,5 NA

Uitgevoerd en aangekondigd  
in 2009/2010 1,2 3,7 2,4 2,0
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De specifi eke acties vloeien voort uit de 
resultaten van de energie-audits die tijdens 
het boekjaar 2008/2009 plaatsvonden.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de investe-
ringen die voor het gebouw La Plaine 
vrijgemaakt werden. Dit gebouw dateert 
uit 1995 en heeft een oppervlakte van 
bijna 16.000 m².

In samenspraak met de huurder werd een 
investeringsplan van ongeveer 2 miljoen € 
voorzien. Dit budget omvat kosten voor 
architectuur en speciale technieken om 
de milieuprestatie en het comfort van het 
gebouw te verbeteren. 
De werken zouden mogelijk moeten maken 
om het energieverbruik jaarlijks met zowat 
1 miljoen kWh terug te dringen. Dit staat 
gelijk met een vermindering van bijna 25% 
ten opzichte van het huidige verbruik. 

Het meerjarig investeringsplan werd 
opgesteld voor werken in het kader van de 
duurzame optimalisering van de gebou-
wen die geen zware renovatie ondergaan. 
Voor deze laatste wordt voor de duurzame 
optimalisering een specifi ek budget 
toegekend. 

Evaluatie op het corporate-niveau 
van de CO2-uitstoot
Befi mmo heeft de CO2-uitstoot die ver-
bonden is aan haar eigen activiteiten, dit 
wil zeggen de bureau-activiteiten van haar 
medewerkers, laten evalueren. De studie 
werd uitgvoerd door CO2logic, een bedrijf 
dat instaat voor de berekening van de 
CO2-uitstoot volgens de methode “Bilan 
Carbone”, ontwikkeld door de ADEME 
(Agence (française) de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie zie ook : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?
sort=1&cid=96&m=3&catid=13709).

De operationele perimeter omvat :
• verplaatsingen in bedrijfswagens;
• woon – werk – verplaatsingen;
• professionele verplaatsing met vliegtuig 

of trein;
• papierverbruik;
• gebruik van het gebouw.

De totale jaarlijkse uitstoot stemt overeen 
met 170 ton CO2 -equivalent, wat gelijk is 
aan een uitstoot van 5 ton CO2-equivalent 
per werknemer. Tijdens het volgende 
boekjaar zal een haalbaarheidstudie 
bepalen welke maatregelen op het corpo-
rate-niveau zullen leiden tot een verminde-
ring van de uitstoot. 

Monitoring
Het up-to-date houden van een boord-
tabel van de milieuprestatie met specifi eke 
KPI’s, is een primordiale etappe om de 
resultaten van de strategische acties van 
Befi mmo te beoordelen. 
De prestatie van de KPI’s voor duurzame 
ontwikkeling staan in het gedeelde 
“GRI-indicatoren”.

Energie en water
Tijdens het boekjaar 2009/2010 werden in 
de hele portefeuille van Befi mmo (buiten 
Fedimmo) digitale tellers geplaatst. De tellers 
meten volgend verbruik :
• elektriciteit;
• gas;
• water.

Een automatische waarschuwing 
wijst de gebruiker telkens op eventuele 
onregelmatigheden. 
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Jaarlijks zal ook een grondigere analyse 
van het energieverbruik gebeuren, om 
eventuele structurele onregelmatigheden 
op te sporen. 

De evolutie van het energieverbruik van 
de gebouwen gedurende het voorgaande 
boekjaar en dit boekjaar werd vergeleken. 

De bepaling van een “benchmark”  
verbruik zal mogelijk maken om KPI’s  
vast te leggen en om in een later stadium 
doelstellingen inzake vermindering voorop 
te zetten. Sinds kort hebben de huurders 
(buiten Fedimmo), via een extranet, toegang 
tot de gegevens van hun energieverbruik. 

Afval
Tijdens het boekjaar 2009/2010 werden 
gegevens over het volume afval (papier/
karton, PMD en huishoudelijk) en hun 
verwerking (recyclage, verbranding) 
geleidelijk verzameld.

Sociale aspecten 

Het team van Befimmo
Het team van Befimmo is doorslaggevend 
voor het succes van haar algemene 
strategie. De sensibilisering en actieve 
deelname aan denkoefeningen van de 
werknemers, evenals hun dagelijkse 
operationele bijdrage zijn onmisbare 
elementen om de geformuleerde doelstel-
lingen te halen. 

Befimmo beseft dat een aangenaam 
werkkader creativiteit en motivatie stimu-
leert en de inzet van de medewerkers voor 
de Vennootschap vergroot. 

Op 30 september 2010 bestond het team 
uit 40 personen (55% mannen en 45% 
vrouwen). De CEO uitgezonderd hebben 
ze allemaal een bediendenstatuut, 39 van 
hen werken onder een contract van 

onbepaalde duur en 1 met een contract 
van bepaalde duur. Van alle werknemers 
heeft 63% een universitair diploma. 72% 
van de universitairen behaalden ook een 
postuniversitair diploma. 

In het voorbije boekjaar noteerde Befimmo 
geen enkele beroepsziekte en één 
arbeidsongeval. De afwezigheidsgraad (1) 
lag tijdens het voorbije boekjaar op 1,4% 
van het totaal aantal gepresteerde uren. 
Dit is te vergelijken met een gemiddeld 
percentage van 2,42% (2) voor de bedrijven 
in het algemeen. 

In de loop van het boekjaar onthaalde 
Befimmo 13 nieuwe medewerkers, en 
registreerde 7 vertrekken. 

De ontwikkeling van het potentieel van  
de medewerkers kadert in het beleid van 
opwaardering van de human resources. 
Daarom wordt bijvoorbeeld steeds een 
opleiding aangeboden wanneer blijkt dat 
een medewerker daar aan toe is. 

Op het vlak van Duurzame Ontwikkeling 
wordt een programma voor sensibilisering 
en opleiding uitgevoerd :
•  elke werknemer krijgt een opleiding die 

sensibiliseert voor Duurzame Ontwikke-
ling, en een inleiding tot het MMS; 

•  voor werknemers met een specifieke taak 
binnen het MMS, is een meer uitgediepte 
opleiding in het MMS voorzien;

•  op de technische afdeling vinden 
maandelijks vergaderingen plaats om de 
implementatie van het MMS te beoorde-
len en om de tijdens externe opleidingen 
verworven knowhow uit te wisselen;

•  jaarlijks plant de Directie ook een 
uiteenzetting voor alle personeel, om het 
te informeren over de vorderingen in de 
activiteiten in Duurzame Ontwikkeling, 
en ook over de strategie die Befimmo 
ter zake voert.

(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 oktober 2009.
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In het voorbije boekjaar noteerde 
Befimmo een gemiddelde van 39 uren/jaar 
opleiding per medewerker, waarvan meer 
dan de helft taallessen zijn. 

Elk teamlid heeft jaarlijks minstens één 
beoordelingsgesprek met zijn verant-
woordelijke. Dit gebeurt volgens een 
stramien dat onder meer ook ingaat op 
de relatie tussen de Vennootschap en 
haar medewerker. 

In het kader van een loonbeleid dat 
aanhaakt bij de marktreferenties, geniet 
het bediendenpersoneel van Befimmo 
een bovenwettelijk pensioenstelsel, dat 
borg staat voor een vervangingsinkomen 
in verhouding tot het ontvangen loon  
bij pensioen (systeem van de Defined  
Benefits), en naargelang van de anciën-
niteit in de Vennootschap. Meer gedetail-
leerde informatie staat in de toelichting  
“Personeelsbeloningen” op pagina 147  
van dit Jaarverslag. 
In het team van Befimmo CommVA 
(buiten de Raad van Bestuur) is de 
gemiddelde leeftijd 39.

Befimmo past bezoldigingen toe die 
aansluiten op de markt, en een stuk 
hoger liggen dan de toepasselijke 
minimumbarema’s.

Befimmo valt onder het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor Bedienden, 
Paritair Comité 218 genoemd, dat voor 
alle personeelsleden geldt. 

Economische aspecten 

Befimmo beschikt over een Ethische 
Code die oplegt om de ethische waarden 
na te leven in de relaties met haar klanten, 
haar managementteam, haar partners en 
ook haar aandeelhouders. In naleving van 
die Ethische Code volgt Befimmo interne 
regels om de risico’s verbonden aan het 

witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme te beperken. 

Het Corporate Governance Charter  
en de bijgevoegde Interne Reglementen 
beschrijven alle regels, procedures en 
werkwijzen die bepalen hoe de Vennoot-
schap wordt beheerd en gecontroleerd. 
Befimmo hanteert de Belgische  
Corporate Governance Code 2009  
als referentiecode. 

Het Governance Charter en de Ethische 
Code zijn beschikbaar op de website  
van Befimmo : www.befimmo.be in het 
hoofdstuk Corporate Governance onder 
de rubriek Charter.

Daarnaast staan ook verschillende Interne
Reglementen (I.R.) op de website :
•  I.R. Raad van Bestuur;
•  I.R. Auditcomité;
•  I.R. Benoemings- en remuneratiecomité;
•  I.R. Bedrijfsleiders;
•  Charter van het Comité van Toezicht op 

het dagelijks bestuur.

GRI-indicatoren

Sinds enkele jaren heeft Befimmo een 
maatschappelijk verantwoorde aanpak 
van haar activiteiten ingevoerd. 
De indicatoren dienen om, desgevallend, 
aan te tonen dat de acties die Befimmo 
bepaalde en invoerde de milieuprestatie 
van de gebouwen verbeteren en hun 
impact verminderen. Als er geen  
verbetering vastgesteld wordt, wijzen  
de indicatoren de Directie erop dat  
de strategie en de acties herbekeken 
moeten worden. 

De prestatie-indicatoren zijn beheerinstru-
menten en dienen om prestaties voortdu-
rend te verbeteren, maar het zijn ook 
belangrijke instrumenten in de communi-
catie met externe betrokken partijen. 
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Voor veel bedrijven evolueert en verbetert 
de gegevensgaring jaar na jaar, om zo 
ook de kwaliteit van de verslaggeving 
voortdurend te verbeteren. Dit geldt ook 
voor Befimmo. Om zo volledig en trans-
parant mogelijk te zijn, beschrijft Befimmo 
duidelijk de methodologie, de definities  
en de perimeter voor de toepassing van 
de gerapporteerde KPI’s. 

Befimmo baseert zich hoofdzakelijk op  
de verslagvoorschriften van het GRI, 
maar volgt ook van zeer nabij de evolutie 
van de sectorgebonden GRI-indicatoren, 
en de aanbevelingen van de ISA, om 
deze geleidelijk in te voeren. 

De gegevens voor de gerapporteerde 
indicatoren werden voornamelijk door de 
externe beheerders verzameld en zijn op 
facturen gebaseerd. Een foutmarge is dus 
onvermijdelijk. 
Toch wil Befimmo, waar het kan, al verslag 
uitbrengen over de evolutie van jaar tot 
jaar van bepaalde prestatie-indicatoren. 

In de hele portefeuille van Befimmo (buiten 
Fedimmo) werden digitale tellers geplaatst 
(elektriciteit, gas, water). Deze zullen 
mogelijk maken om vanaf het boekjaar 
2010/2011 meer nauwkeurige gegevens 
te verzamelen. Deze tijdspanne wordt ook 
beschouwd als benchmarkperiode voor 
het bepalen van de kwantitatieve doelstel-
lingen voor de verbetering van de prestatie. 

Interpretatie van de cijfers
De genormaliseerde verbruikscijfers 
schommelen sterk in de literatuur. 
In een studie van Ingenium [“Energiebe-
heer van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap” (2004)], worden de in de 
literatuur bestaande benchmarkcijfers 
gerapporteerd. De waarden verschillen 
nogal : van 50 kWh/m² tot meer dan 
300 kWh/m² voor het elektriciteitsverbruik, 
en 150 kWh/m² en 210 kWh/m² voor het 

brandstofverbruik. De verschillen zijn 
deels toe te schrijven aan de diverse 
types “oppervlakte” (bruto tegenover 
netto), die bij de normalisering gehanteerd 
worden. Daarnaast is er geen unieke 
norm of enige definitie van deze termen. 
De kenmerken van het gebouw (leeftijd, 
bekleding, bezettingsgraad) hebben ook 
een grote invloed op het energieverbruik. 
Tot slot speelt ook het gebruik van het 
gebouw door de huurder een rol van 
betekenis. Een voorbeeld : een opper-
vlakte met een grote serverinfrastructuur 
voor een callcenter zal meer verbruiken 
dan een oppervlake die een huurder voor 
meer klassieke kantooractiviteiten huurde. 

Het is dus zaak om voorzichtig om  
te springen met de interpretatie van de 
cijfers. Om de KPI’s in kwestie te verdui-
delijken, geven wij u in Tabel 5 (zie hierna) 
ook meer informatie over de gebruikte 
verslagmethodologie. 
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Perimeter en methode  
van de verslaggeving

Het wordt benadrukt dat op het vlak van 

rapportering van KPI’s, de perimeter, 

buiten de grote renovaties, beperkt is tot 

de eigen portefeuille van Befimmo buiten 

Fedimmo. Dit komt neer op 60% van  

de hele portefeuille, uitgedrukt in GLA  

(zie ook “Monitoring”).

Energie, gas, water, uitstoot  
van broeikasgassen
De ingezamelde en voorgelegde gegevens 
gelden voor het verbruik tijdens de kalen-
derjaren 2008 en 2009. Deze gegevens zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd op facturen die de 
beheerder of de huurder van de gebouwen 
overmaakte. 

In de analyse zijn enkel de gebouwen 
opgenomen waarvoor gegevens voor deze 
twee opeenvolgende jaren beschikbaar 
waren. Voor elke indicator geven wij het % 
van de totale GLA die de indicator dekt. 

Het percentage hernieuwbare elektriciteit 
is een minimumcijfer. Befimmo heeft  
geen bijkomende informatie over de 
oorsprong van het elektriciteitsverbruik  
in de private delen. 

Om die zelfde reden is ook het cijfer voor  
de CO2-uitstoot een raming. 

Afval
De gegevens komen van externe bedrijven 
die verantwoordelijk zijn voor de inzameling 
en verwerking van het afval, en gelden  
voor 2009.

Het afval verbonden aan het gebruik van  
de gebouwen, wordt hoofdzakelijk door  
de huurders geproduceerd. 

De gegevens zijn beschikbaar voor  
volgende afvalcategorieën : 
• papier/karton (gerecycleerd);
• PMD (gerecycleerd);
• huishoudelijk afval (verbrand). 

Grote renovaties
In 2009/2010 startte het eerste project 
(Wetenschap-Montoyer) dat de voorwaar-
den voor duurzame aankopen omvat. De 
aannemer houdt volgende gegevens bij :
• beheer van het afval;
• waterverbruik;
• energieverbruik;
• transportbeheer.

De algemene aannemingsbedrijven die een 
offerte insturen, moeten het energieverbruik 
en ook het waterverbruik dat bij de renovatie 
komt kijken, becijferen. 

Normalisatie 
Waar het van toepassing is, gebeurt de 
normalisatie van de gegevens per m² via de 
GLA  (Gross Leasable Area of brutohuurop-
pervlakte, de gemeenschappelijke delen 
inbegrepen). 

In dit stadium niet gerapporteerde 
indicatoren
Het Jaarlijks Financieel Verslag 2008/2009 
vermeldde welke indicatoren in het boekjaar 
2009/2010 zouden gerapporteerd worden. 
Voor volgende indicatoren is er vertraging, 
omdat de kwaliteit ervan in dit stadium niet 
voldoende wordt geacht : 
•  emissie van ozonafbrekende stoffen  

(GRI EN19);
•  totale waterafvoer naar kwaliteit en 

bestemming (GRI EN21).
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TaBel 5 : DeTaIls RappoRTeRINg KpI’s

Thema Rapportageperimeter Aan te brengen verbeteringen

Gebruik van 
natuurlijke 
hulpbronnen, 
percentage 
gerecycleerde 
materialen en 
afval van grote 
renovaties

De gegevens zullen worden gerapporteerd voor de grote renovaties  
met duurzame aankoopvoorwaarden, dit wil zeggen projecten voor een bedrag 
hoger dan 500.000 €.

Het papierverbruik wordt gerapporteerd voor het gebruik van papier voor de 
interne afdrukken van het team van Befimmo.

Energieverbruik 
(gas en 
elektriciteit) en 
uitstoot van 
broeikasgassen

Gemeenschappelijke delen + private delen, die 62% van de portefeuille 
vertegenwoordigen voor het elektriciteitsverbruik, en 66% voor het gasverbruik, 
uitgedrukt in GLA.
De gegevens omvatten dus het verbruik waarop Befimmo geen rechtstreekse 
invloed heeft (private delen).

Voor bepaalde privé-verbruiken kon niet aan gegevens gekomen worden, noch 
voor 2008, noch voor 2009. Dit is dus een onderschatting.  
Befimmo neemt echter al deze gebouwen wel op in de verslaggeving  
omdat het verbruik van de privaté delen verband houdt met de activiteiten  
van de huurder. 

De gebouwen waarvoor de gegevens voor 2008 en/of 2009 ontbraken, werden 
niet meegerekend. Dit geldt ook voor de gebouwen met een leegstand van meer 
dan 70% voor één van beide jaren. Deze worden immers als niet representatief 
beschouwd voor het gemiddeld verbruik. 

Stelselmatig zullen de BREEAM In-Use- 
richtlijnen toegepast worden. De verbruiks-
gegevens worden vanaf volgend jaar op  
de tellers gebaseerd. 

•  De tellers geven informatie voor de hele 
portefeuille.Het is dus niet mogelijk om  
het onderscheid te maken tussen de 
gemeenschappelijke en de privé-delen. 

•  Meer informatie bekomen over de oorsprong  
van de elektriciteit van de private delen.  
De huurders aansporen om hernieuwbare 
elektriciteit te gebruiken. 

Voor het gasverbruik werd een berekening gemaakt om rekening te houden met  
de graaddagen, zoals op de site www.aardgas.be beschreven staat. De graaddagen 
geven een invers beeld van de temperatuur weer en zijn dus een criterium dat 
mogelijk maakt om de koude voor een welbepaalde periode te ramen. Voor 2008 
werden 2213 graaddagen genoteerd, en 2212 voor 2009. Het verschil is dus te 
verwaarlozen en wordt niet meegenomen in de eindberekeningen. De verbruiksgege-
vens zijn afkomstig van facturen en bevatten dus al een kleine onzekerheidsmarge. 

Het berekend percentage hernieuwbare energie is een minimum, want Befimmo 
heeft geen informatie over de oorsprong van de elektriciteit, als deze rechtstreeks 
aan de huurder gefactureerd wordt. Daarom is de berekening van de uitstoot van 
de broeikasgassen ook een raming. Er werd een emissiefactor van 253 gCO2/kWh 
gebruikt voor de uitstoot die verbonden is aan het niet-hernieuwbare elektriciteits-
verbruik (Bron EIA, 2007), en een emissiefactor van 205 gCO2/kWh voor de uitstoot 
die verbonden is aan het aardgasverbruik (Bron : ADEME, ”Bilan Carbone”).

Waterverbruik Verbonden aan het gebruik en het beheer van de gebouwen. 

Gemeenschappelijke delen + private delen, die in GLA 74% van de portefeuille 
vertegenwoordigen. 

Stelselmatig zullen de BREEAM In-Use-
richtlijnen toegepast worden. Gegevens 
verzameld op basis van tellers vanaf  
volgend boekjaar. 

Afval gebruik 
gebouw

De gegevens vertegenwoordigen het afval dat verbonden is aan het gebruik van 
40% van de gebouwen, uitgedrukt in GLA. Er zijn nog veel onzekerheden en dus 
worden de resultaten als een raming beschouwd, die in de volgende boekjaren 
verfijnd moet worden. 

•  Meer informatie bekomen over de 
verwerking van niet-gerecycleerd afval, 
en ook over de methode die de 
afvalinzamelende bedrijven toepassen 
voor de consolidatie van hun cijfers. 

• Gegevens bekomen voor :
 • het huishoudelijk klein chemisch afval;
 • glas.
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Milieu-indicatoren 
Verbonden aan het beheer van gebouwenportefeuille
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Waterverbruik

Emissies

ToTaal WaTeRVeRBRuIK (in duizend m³)

ToTale Co2-uITsTooT (in ton Co2)
(gas- en elektriciteitsverbruik)

gemIDDelDe Co2-emIssIes (kgCo2/m²) 
(gas- en elektriciteitsverbruik)

0

60

70

80

90

100

2008
(Opmerking: perimeter = 74% van de Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo))

2009

0

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2008 2009
(Opmerking: perimeter = 62% van de Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo))

gemIDDelD WaTeRVeRBRuIK (l/m²)

0

210

220

230

240

250

260

2008 2009
(Opmerking: perimeter = 74% van de Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo))

0

17

19

23

27

21

25

29

31

2008 2009
(Opmerking: perimeter = 62% van de Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo))

TaBelleN 9 : ToTaal WaTeRVeRBRuIK (gRI eN8)

TaBelleN 10 : DIReCTe eN INDIReCTe emIssIe VaN BRoeIKasgasseN (gRI eN16) 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lijk
 V

er
an

tw
oo

rd
 O

nd
er

ne
m

en



180

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Papier/karton: 
recyclage

PMD: 
recyclage

Huishoudelijk afval:
verbrand

m3

(Opmerking: perimeter = 40% van de Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo))

papIeRVeRBRuIK CoRpoRaTe (kg)

0

10

20

30

40

50

60

(Opmerking: perimeter = 40% van de 
Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo))

2009

%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2009

Afval
Gebruik en beheer van de gebouwen

Verbonden aan Befimmo corporate

ToTale afValVolume peR CaTegoRIe (2009) (m3) geReCYCleeRD afVal (papIeR, KaRToN eN pmD) (%)

TaBelleN 11 : ToTaal Volume afVal NaaR TYpe eN BeHaNDelINgsmeTHoDe (gRI eN22)

TaBel 12 : papIeRVeRBRuIK DooR HeT Team VaN BefImmo



181

0 20 40 60 80 100 (%)

Raad van Bestuur

Bedrijfsleiders

Bedienden

Management

0

20

40

60

80

100

(%)

Raad van BestuurBedrijfsleidersBedienden Management

	 Vrouwelijk	
	 Mannelijk

	 <	30	jaar
	 tussen	30	en	39	jaar
	 tussen	40	en	49	jaar
	 tussen	50	en	59	jaar
	 >	60	jaar

Sociale indicatoren

TaBel 13 : sameNsTellINg VaN De BesTuuRsoRgaNeN eN VeRDelINg VaN De WeRKNemeRs peR geslaCHT (op 30 september 2010)

TaBel 14 : sameNsTellINg VaN De BesTuuRsoRgaNeN eN VeRDelINg VaN De WeRKNemeRs peR leefTIJD (op 30 september 2010)

TaBel 15 : INDICaToR VaN De geCReëeRDe eN uITgeKeeRDe eCoNomIsCHe WaaRDe (gRI eC1) (in miljoen €)

30.09.2010 30.09.2009 30.09.2008

I. Gecreëerde rechtstreekse economische waarde 157,1 154,4 164,7

II. Uitgekeerde economische waarde

Operationele kosten 30,3 32,1 36,9

Personeelskosten 5,9 4,9 4,0

Uitkering aan de kapitaalverstrekkers 89,3 94,0 103,1

Uitkering aan de Staat 16,9 12,4 16,3

143,4 143,4 160,3

III. Niet-verdeelde economische waarde (I-II) 13,7 11,0 4,4

Economische indicatoren
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Doelstellingen 2010/2011

Het nieuw milieuprogramma 2010/2011 is beschikbaar op www.befimmo.be, in het hoofdstuk Milieuverantwoordelijkheid, 
onder de rubriek Milieuprogramma.

Naast het halen van de doelstellingen die in het vorige boekjaar niet of maar deels waargemaakt werden, bepaalt Befimmo 
ook nieuwe doelstellingen voor het volgende boekjaar.

TaBel 16 : pRIoRITeITeN IN mVo VooR HeT BoeKJaaR 2010/2011

Thema Opgezette activiteit

Kwaliteit van  
de Key 
Performance 
Indicators (KPI’s) 

De opgevolgde en gerapporteerde KPI’s worden bepaald op basis van verschillende richtlijnen/instrumenten die 
specifiek voor de vastgoedsector uitgewerkt werden : 

•  ISA-aanbevelingen; 
•  BREEAM-norm;
• GRI-norm, evenals de opmerkingen van de EPRA op het sectorsupplement van het GRI. 

De in dit Jaarlijks Financieel Verslag gerapporteerde KPI’s werden voornamelijk bekomen op basis van factuurgegevens. 
Voor volgend boekjaar zal de kwaliteit van de cijfers verbeteren, dankzij de digitale tellers die in de Befimmo-portefeuille 
werden geplaatst (buiten Fedimmo).

In functie van de ontwikkeling en de invoering van de rapportagetools door de ISA, zullen doelstellingen voor  
de vermindering van het verbruik bepaald worden. 

Gedragscode De onderneming wil de huurder helpen om het gebouw verantwoord te gebruiken.  
De opmaak van de Gedragscode zal onder meer dienen om de kennis die Befimmo de voorbije jaren opbouwde,  
over te dragen aan de huurder. De Code zal er op termijn voor zorgen dat de huurder het gebouw dat hij betrekt beter 
leert kennen en het gebruik ervan vergemakkelijkt wordt.

Sensibilisering 
huurders 
hernieuwbare 
energie

66% van de portefeuille van Befimmo (buiten Fedimmo) wordt voorzien van hernieuwbare energie, en dit via  
een kadercontract. Een programma voor de sensibilisering van de huurders die hun eigen elektriciteitscontract beheren 
voor de privé-gedeelten, moet het percentage hernieuwbare energie in de portefeuille van Befimmo optrekken. 

Afvalbeheer Om een programma voor afvalvermindering uit te werken, is een eerste belangrijke etappe het in kaart brengen van  
het afvalvolume dat verbonden is aan het gebruik van de gebouwen.

Ontwikkeling van 
de sociale en 
economische 
thema’s

De grootste impact van Befimmo op het vlak van MVO heeft met milieu-aspecten te maken. Er zal echter een studie 
uitgevoerd worden om te analyseren welke acties en verbintenissen mogelijk zijn om te werken aan sociale en 
economische aspecten. 

Betere coördinatie 
van de interne 
activiteiten 

Op organisatorisch vlak merkte de Directie dat de coördinatie van de strategische en operationele activiteiten voor 
verbetering vatbaar was. Het gaat meer bepaald om de coördinatie tussen werkzaamheden van de Cel Duurzame 
Ontwikkeling en van de Technische Cel Duurzame Ontwikkeling. Daarom zal een Senior Property Manager 
aangeworven worden. Hij zal onder meer instaan voor de optimale coördinatie tussen de interne activiteiten. 
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Thema Opgezette activiteit

Sensibilisering en 
audits van externe 
bedrijven 

Befimmo werkt met tal van externe bedrijven bij de uitoefening van haar activiteiten. Ook zij moeten betrokken en 
gesensibiliseerd worden. Het is belangrijk om na te gaan of hun werk aansluit op de waarden van de onderneming.  
Er zal een auditprogramma uitgewerkt en ingevoerd worden om geregeld te toetsen of de werken naar behoren  
worden uitgevoerd. 
Het programma zal in de eerste plaats volgende externe bedrijven opnemen : 
• beheerders van de gebouwen;
• bedrijven die het afval ophalen en verwerken.

Voor de grote renovaties en het gebruik van de gebouwen, zijn audits voorzien in de diverse stadia voor het bekomen 
van BREEAM-certificaten.

Afstemming  
van het MMS  
op de activiteiten  
in Duurzame 
Ontwikkeling  
van de Regie  
der Gebouwen

De Regie der Gebouwen ging op 1 augustus 2002 de verbintenis aan om het federaal milieucharter toe te passen.  
Dit charter voert de principes en actiethema’s van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling in. Het betreft 
enerzijds gemeenschappelijke thema’s voor alle federale administraties, namelijk :
• het beheer van kantoorafval;
• rekening houden met milieucriteria bij de aankoop van goederen en diensten;
• een plan voor de verplaatsingen van het personeel; enz.

en, anderzijds, acties die eigen zijn aan de Regie der Gebouwen :
• het sorteren van sloop- en bouwafval;
• het gebruik van gerecycleerde materialen bij nieuwbouw;
• het rationeel energie- en watergebruik in de gebouwen die de federale besturen huisvesten;
• de kwaliteit van de lucht en de beperking van geluidshinder. 

Befimmo zal samenwerken met de Regie der Gebouwen om de invoering van haar Beleid inzake Duurzame Ontwikkeling 
te vergemakkelijken en te ondersteunen en geleidelijk de milieuprestaties van haar Fedimmo-gebouwen te verbeteren. 

Interne 
bewustmaking

Een continue sensibilisering van de medewerkers is noodzakelijk. Er zal geregeld geëvalueerd worden in welke mate  
het MMS toegepast wordt, en dit aan de hand van interne vergaderingen op zowel strategisch als operationeel vlak, 
evenals door interne audits en audits in het kader van de ISO 14001-certificatie van het MMS, opdat snel mogelijke 
verbeteringen kunnen geïdentificeerd worden. 

Naargelang de behoeften zullen er externe opleidingen voorzien worden en zal de verworven knowhow in de 
onderneming verspreid worden. 

BREEAM In-Use 
Certificatie (buiten 
Fedimmo)

Het BREEAM In-Use-certificaat is een krachtig instrument voor beheer en monitoring. Het laat verder ook toe om 
betrokken partijen te informeren over de behaalde resultaten inzake duurzaam beheer van de Befimmo portefeuille. 
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Doelstellingen op 
corporateniveau 
Volgende acties zullen ingevoerd worden 
om de milieu-impact van de activiteiten 
van het team van Befimmo te beperken : 

• Haalbaarheidsstudie
 Volgend boekjaar zal Befimmo bestu-

deren welke prioriteiten moeten gesteld 
worden om de milieu-impact van haar 
eigen activiteiten te beperken. 

• Pilotstudie biodiversiteit van de site 
Goemaere Befimmo zal door een 
bioloog/ecoloog een pilotstudie laten 
uitvoeren om de staat van de biodiver-
siteit te beoordelen en om aanbevelin-
gen voor eventuele verbeteringen te 
doen op de site Goemaere. Er kunnen 
in de toekomst gelijkaardige studies 
opgezet worden voor een bepaald 
aantal sites, meer bepaald in de 
Fedimmo-portefeuille, die op een grote 
oppervlakte gelegen zijn. 

Incidenten, boeten 
Voor het boekjaar 2009/2010 waren er 
geen incidenten op het vlak van :
• corruptie;
• accidentele lozingen;
• werkwijzen die de mededinging beper-

ken, monopolistisch of 
anti-trustgedrag;

• non-conformiteit op het gebied van 
veiligheid/gezondheid;

• verontreiniging van de bodem/
ondergrond;

• non-conformiteit ten opzichte van 
marketingcommunicatie, reclame, 
promotie en sponsorship;

• discriminatie;
• niet-naleving van de privacy.

Het BIM stuurde een waarschuwing in 
verband met de in conformiteitstelling van 
het gebouw Brederode II en van het 
gebouw Jozef II. De niet-conformiteiten 
werden een maand later opgelost. 

Klachten van huurders hebben meestal  
te maken met technische defecten en  
de verdeling van de kosten. 

Materialiteit

De prioriteiten van Befimmo inzake MVO, 
en dus ook op het gebied van de materiali-
teit van de rapportering, werden bepaald 
op basis van een analyse van verschillende 
instrumenten. Deze worden toegepast 
volgens de waarden van de onderneming.

We denken hierbij onder meer aan : 

• Analyse van de milieu-aspecten en 
-effecten van de activiteiten, verbon-
den aan de uitwerking van het interne 
MMS ISO 14001 van Befimmo;

• Milieuwetgeving;
• Analyse van sectorverslagen over 

Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen in de vastgoedsector; 

• Vragen van betrokken partijen : 
op grond van de vragen/opmerkingen 
van externe partijen, zoals institutionele 
investeerders, of van werknemers van 
de onderneming, stelt de Directie daar 
waar nodig, de in te voeren acties bij;

• BREEAM-specificaties : de BREEAM-
richtlijnen vormen een belangrijk deel 
van de concrete uitvoering van de 
verbintenis die Befimmo aanging om  
de milieuprestatie te verbeteren;

• Toepassing van de richtlijnen van 
de ISA (zie hiervoor voor meer details);

(1) Bron : www.globalreporting.org.
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• Herziening van het sectorsupple-
ment van het GRI voor de vastgoed-
sector : in dit stadium gaat het echter 
nog enkel om een ontwerpversie. Toch 
bestudeerde Befi mmo de richtsnoeren 
van het supplement al. 

• RICS-specifi caties.

Rapportering volgens 
het GRI
Het GRI stelt een rapporteringsnorm op 
het gebied van Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen in, die wereldwijd 
aanvaard wordt. 

Dit Jaarlijks Financieel Verslag haalt 
een zelfverklaard kwaliteitsniveau C 
(zie Tabel 17).
Een controle door het GRI bevestigt dit 
kwaliteitsniveau. 

Report on :

1.1

2.1 - 2.10

3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12

4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Not Required

Report on a minimum of 

10 Performance Indicators, 

including at least one from 

each of : Economic, Social 

and Environmental.

Report on all criteria listed 

for Level C plus :

1.2

3.9, 3.13

4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Management Approach 

Disclosures for each 

Indicator Category

Report on a minimum of 

20 Performance Indicators, 

at least one from each of : 

Economic, Environmental, 

Human rights, Labor, 

Society, Product 

Responsibility.

Same as required 

for Level B

Management Approach 

Disclosures for each 

Indicator Category

Report on each core G3 

and Sector Supplement 

Indicator with due regard to 

the Materiality Prnciple by 

either : a) reporting on the 

Indicator or b) explaining 

the reason for it’s omission.
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TaBel 17 : BepalINg VaN De KWalITeITsNIVeaus VaN De gRI-RappoRTeRINg (1)
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Opmerking : de analyse van het gRI is bedoeld om de waarachtigheid van de zelfverklaring 
inzake de volledigheid van de gerapporteerde indicatoren te toetsen, zonder zich daarom over 
de inhoud van het rapport uit te spreken.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Befimmo volgt de evolutie van het sector-
supplement van het GRI, het CRESS 
(Construction and Real Estate Sector 
Supplement), dat in dit stadium een 
ontwerpversie is. De onderneming zal 
waar nodig rekening houden met de 
richtlijnen en prioriteiten van het CRESS. 

De voorgaande paragrafen behandelen 
indicatoren die als prioritair beschouwd 
worden voor de activiteiten van Befimmo. 
Maar om zo volledig mogelijk te zijn, wil 
Befimmo ook informatie over bijkomende 
indicatoren geven, die nog niet verbonden 
zijn met een verbeteringsmaatregel, maar 
dat in de toekomst kunnen zijn. Ze staan 
in de GRI-tabel (hierna). 

Gelieve voor vragen betreffende het 
Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
merschap van Befimmo contact op te 
nemen met Mevrouw Emilie Delacroix :

Emilie Delacroix - Investor Relations  
& External Communication Manager

M : e.delacroix@befimmo.be 
T : +32-2 679.38.63
F : +32-2 679.38.66

Befimmo-website 

De website van Befimmo (www.befimmo.be) 
verschaft, naast de hierboven beschreven 
documenten, bijkomende informatie die 
een nuttige aanvulling kan zijn van het 
hoofdstuk “Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen” in dit Jaarlijks Financieel 
Verslag, namelijk :

•  Beleid Duurzame Ontwikkeling;
•  Hoofdstuk over Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen in de 
Jaarlijkse Financiële Verslagen 
2008/2009 en 2009/2010; 

•  Voorgaande Jaarverslagen;
•  ISO 14001-Certificaat;
•  BREEAM en BREEAM In-Use 

Certificaten;
•  Milieupaspoorten;
•  Realisatiestatus van het Milieu-

programma 2009/2010;
•  Milieuprogramma 2010/2011; 
•  Vragenlijst Externe Betrokken Partijen;
•  Ethische Code; 
•  Governance Charter;
•  Diverse interne reglementen.

Bijkomende informatie

In wat volgt vindt u aanvullende 
informatie :
•  Realisatiestatus van het milieu-

programma 2009/2010
• Milieuprogramma 2010/2011
•  GRI-tabel : bepaling van de gerappor-

teerde parameters
•  Begrippenlijst Maatschappelijk  

Verantwoord Ondernemen
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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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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

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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Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

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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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

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. 
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mIlIeupRogRamma VaN BefImmo (2010/2011)

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

NIET-GEHAAlDE 
DOElSTEllINGEN 2009/2010

M U R

conformiteit 
met de 
wetten en 
regelgeving

wetgevings-
register

√ √ √ het wetgevings-
register 
aanleggen 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.

milieuzorg 
promoten bij 
de huurders

gedragscode 
huurder

√ √ uitwerken, 
sensibiliseren, 
feedback 
bekomen

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. 

bepaling van de 
comfortcriteria

√ √ duidelijke en 
milieu-vriendelijke 
criteria invoeren

Vertraging wat betreft deze doelstelling,  
die de volgende boekjaren verder zal ontwikkeld
worden.

hernieuw-
bare 
elektriciteit

Fedimmo : studie 
hernieuwbare 
energie

√ de mogelijkheden 
voor de 
toepassing van 
hernieuwbare 
energie bekijken

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

overschake-
ling op gas

verwarming  
op stookolie 
vervangen  
door gas

√ √ Vertraging voor enkele gebouwen. Het is 
gepland om deze doelstelling tegen eind 
december 2010 te halen. 

verwarming  
op stookolie 
vervangen  
door gas

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

NIVEAU DIRECTIE

communi-
catie

geleidelijke 
verbetering

√ √ √ geleidelijk de 
criteria van het 
GRI uitwerken

Jaarlijks Financieel Verslag 2011/2012 : verslag  
van kwaliteit B (20 prestatie-indicatoren) of van 
kwaliteit C met externe controle

sensibili-
sering 
huurder

de huurders 
sensibiliseren 
om groene 
energie te 
gebruiken

√ √ sensibiliserings-
programma 
opstellen

Fedimmo de Regie der 
Gebouwen voert 
de richtlijnen in, 
zoals bepaald in 
het Federaal 
Plan voor 
Duurzame 
Ontwikkeling 

√ de activiteiten 
van de Regie der 
Gebouwen en 
van Fedimmo 
aansluiten  
inzake MVO 
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

sociale en 
econo-
mische 
aspecten

ontwikkelen een haalbaar-
heidsstudie 
uitvoeren in 
verband met  
de eventuele op 
te zetten acties 

Befimmo legt zich momenteel toe op de 
milieu-aspecten en zal de mogelijkheden voor 
verbeteringen aan de andere pijlers van DO 
evalueren (sociale en economische aspecten)

relaties 
investeerders

opname in de 
beursindex, die 
rekening houdt 
met de prestatie 
op vlak van MVO

√ √ √ een haalbaar-
heidsstudie 
uitvoeren om  
de prioriteiten te 
bepalen 

voorwaarden 
voor 
duurzame 
aankopen

het beleid voor 
het houtgebruik 
dat voortvloeit 
uit de aankoop-
voorwaarden  
in een formele 
vorm gieten

√ √ √ het beleid voor 
het houtgebruik, 
dat voortvloeit  
uit de aankoop- 
voorwaarden in 
een formele vorm 
gieten 

coördinatie 
interne activi-
teiten

instaan voor  
een goede 
coördinatie van 
de activiteiten  
in MVO

√ √ √ instaan voor  
een coördinatie 
tussen het 
strategisch en 
het operationeel 
niveau 

Aanwerving van een Senior Property Manager, 
die onder meer verantwoordelijk wordt voor  
de optimale coördinatie tussen de verschillende 
interne activiteiten. 

human 
resources

de functiefiches 
afwerken

√ √ √ Waarborgen dat de functiefiches waar nodig 
verantwoordelijkheden in MVO omvatten

OPERATIONEEl NIVEAU

kwaliteit  
van de Key 
Performance 
Indicators 
(KPI’s)

De KPI’s en  
de methode voor 
de gegevens-
vergaring 
verbeteren

√ √ √ verschillende 
instrumenten 
invoeren waar er 
een toegevoegde 
waarde is

Voor volgend boekjaar zal de kwaliteit van  
de cijfers verbeteren, dankzij de digitale tellers 
die in de portefeuille van Befimmo geplaatst 
werden (buiten Fedimmo). Er zal een eerste 
evaluatie gebeuren inzake de bepaling van 
kwantitatieve doelstellingen voor de vermindering 
van de milieu-impact.

documen-
tatie

Overdracht  
van belangrijke 
documenten 
(certificaten, 
getuigschriften, 
enz.) die bij  
de externe 
zaakvoerders 
aanwezig zijn

√ √ √ aanpassing van 
de operationele 
procedure
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Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

beheer van 
de corporate-
activiteiten

de milieuimpact 
op corporate 
niveau beperken 

√ een haalbaar- 
heidsstudie over 
de op te zetten 
acties uitvoeren 

Bijkomende verbintenissen aangaan inzake  
de kantooractiviteiten van Befimmo. Er zal  
een analyse gebeuren inzake de prioriteiten. 

afval de effecten  
van het afval uit 
het gebruik  
van het gebouw 
beperken 

√ √ een haalbaar- 
heidsstudie 
uitvoeren om  
de prioriteiten op 
te stellen 

Een programma uitwerken voor de vermindering 
van het afval en de verbetering van het recyclage-
percentage van het afval van de huurders. 

conformiteit 
met het 
MMS/de 
wetgeving

meer controle op 
de acties waar 
externe bedrijven 
verantwoordelijk 
voor zijn => 
Programma van 
audits bij de 
externe bedrijven 

√ √ aanpassing van 
de procedure na 
bepaling van het 
type en aantal 
audits die bij de 
externe bedrijven 
moeten gebeuren 

andere √ √ √ de wetgeving 
inzake de 
coördinatie van 
mobiele en 
tijdelijke 
bouwplaatsen 
opnemen

voortdurende 
verbetering

milieuaspecten 
opnemen  
in de jaarlijkse 
evaluatie van  
het gebouw

√ √ √ operationele 
procedure 
aanpassen

certificatie gebouwen 
In-Use 
certificeren 

√ √ 100% van de M- 
en U-portefeuille 
certificeren 

ANDERE ElEMENTEN

organisatie een back-up 
aanwijzen van 
een persoon  
met specifieke 
verantwoorde-
lijkheden in  
het MMS

√ √ √

biodiversiteit de biodiversiteit 
van de corporate 
site beheren 

√ een haalbaar- 
heidsstudie 
uitvoeren om  
de prioriteiten op 
te stellen 

De pilotstudie is een testcase om na te gaan of 
dergelijke studies ook voor andere sites kunnen 
gebeuren, en met name voor de gebouwen van 
de Fedimmo-portefeuille. 
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GRI-TABEl : BEPAlING VAN DE GERAPPORTEERDE PARAMETERS

Reportingstatus 
Jaarverslag 2009/2010
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STRATEGIE EN ANALYSE

1.1 Verklaring van de CEO Volledig 6 : Brief aan de aandeelhouders

ORGANISATIEPROFIEL

2.1 Naam van de organisatie Volledig 95 : Structuur en Organisatie

2.2 Producten en/of diensten Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie
32-34 : De Portefeuille
36 : Huurders
40 : Portefeuille in detail

2.3 Operationele structuur Volledig 95 : Structuur en Organisatie

2.4 Maatschappelijke zetel Volledig Rug van dit Jaarlijks Financieel Verslag

2.5 Land van vestiging Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 
54-55 : Financiële structuur

2.7 Markten Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 

2.8 Bedrijfsomvang Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 

2.9  Significante wijzigingen betreffende  
de omvang, de structuur of het kapitaal in  
de loop van de verslagperiode

Volledig 15-16 : Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar
167 : Perimeter van de rapportering

2.10 Onderscheidingen Volledig 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen

VERSLAGPARAMETERS

3.1 Verslagperiode Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.2 Datum van het laatste gepubliceerde verslag Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.3 Verslaggevingcyclus Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.4 Contactpersoon Volledig 185-186 : Verslaglegging volgens het GRI

3.5  Proces inzake de bepaling van de inhoud  
van het verslag

Volledig 184-185 : Materialiteit 
185-186 : Verslaglegging volgens het GRI

3.6 Perimeter Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.7  Specifieke beperkingen van de perimeter  
van het verslag

Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.8  Basis verslaglegging over de joint ventures, 
enz.

Volledig 167 : Perimeter van de rapportering
Er zijn geen materiële limieten betreffende de perimeter 
van de rapportering

3.10 Herformulering Volledig 167 : Perimeter van de rapportering
176 -177: Perimeter en methode van de rapportering 
Er is geen significante herformulering

3.11 Veranderingen in de verslagmethode Volledig 167 : Perimeter van de rapportering
176-177 : Perimeter en methode van de rapportering
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3.12  Tabel die de plaats van de vereiste 
informatiegegevens in het verslag aanduidt

Volledig 194 : GRI-tabel

BESTUUR, VERBINTENISSEN EN DIALOOG

4.1 Bestuursstructuur Volledig 76 : Corporate Governance

4.2  Is de voorzitter van de Raad van Bestuur ook 
een uitvoerend lid ?

Volledig 79 : Raad van Bestuur van de Statutaire Zaakvoerder 
Befimmo NV
85 : Bedrijfsleiders

4.3 Onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur Volledig 79-81 : Naam en statuut van de leden van de Raad  
van Bestuur

4.4  Mechanismen voor de aandeelhouders en de 
werknemers om aanbevelingen te doen

Volledig 166 : Communicatie met de betrokken partijen

4.14  Lijst van de betrokken partijen bij onze 
organisatie

Volledig 164-166 : Betrokken partijen

4.15  Basis van de identificatie en de selectie van 
de betrokken partijen

Volledig 164-166 : Betrokken partijen

PRESTATIE-INDICATOREN

ECONOMISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

EC1 Directe economische waarde Volledig 181 : Economische indicatoren

EC3  Dekking van de verplichtingen in verband 
met het niet-gepubliceerde beloningsplan

Gedeeltelijk 147 : Personeelsbeloningen

MIlIEUPRESTATIE-INDICATOREN

EN1 Totaal verbruik van grondstoffen Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt niet 
gerapporteerd in dit stadium. Het is gepland om  
deze verder te ontwikkelen in de volgende boekjaren. 
Deze indicator staat in verband met grote renovaties. 

EN2 Gerecycleerde materialen Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt niet 
gerapporteerd in dit stadium. Het is gepland om  
deze verder te ontwikkelen in de volgende boekjaren.  
Deze indicator staat in verband met grote renovaties.

EN3 Direct energieverbruik Volledig 178 : Milieu-indicatoren

EN4 Indirect energieverbruik Volledig 178 : Milieu-indicatoren

EN6  (add) Initiatieven om het energierendement  
of het gebruik van hernieuwbare energie te 
verhogen, en bekomen verminderingen

Gedeeltelijk 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen 
171 : Meerjarige investeringsplanning
172 : Energie en water
De bekomen verminderingen werden nog niet becijferd. 

EN7  (add) Initiatieven om het indirect 
energieverbruik te verminderen en bekomen 
verminderingen

Gedeeltelijk 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen
171 : Meerjarige investeringsplanning
172 : Energie en water

EN8 Totale wateronttrekking Volledig 179 : Milieu-indicatoren

EN11 Gronden in beschermd gebied Niet-materieel Befimmo hanteert een beleid van investeringen in 
kantoorgebouwen in stadscentra. 
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EN15  Aantal bedreigde soorten die op de Rode 
Lijst van de UICN staan

Niet-materieel In dit stadium werd in verband met de activiteiten van 
Befimmo geen enkele bedreigde soort geïdentificeerd. 

EN16  Totale directe en indirecte emissie van 
broeikasgassen 

Volledig 179 : Milieu-indicatoren

EN18  (add) Initiatieven om de emissie van 
broeikasgassen te verminderen

Volledig 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen
171 : Meerjarige investeringsplanning
172 : Energie en water
De bekomen verminderingen werden nog niet becijferd. 

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt in dit stadium niet 
gerapporteerd. Het is gepland om deze in de volgende 
boekjaren verder te ontwikkelen. 

EN21 Totale waterafvoer Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt in dit stadium niet 
gerapporteerd. Het is gepland om deze in de volgende 
boekjaren verder te ontwikkelen. 

EN22  Totaalgewicht afval, per type en 
verwijderingsmethode

Gedeeltelijk 180 : Milieu-indicatoren

EN23 Totaal accidentele lozingen Volledig 184 : Incidenten, boeten

EN25  Identificatie van de biodiversiteit van de 
watervoorzieningsbronnen die significante 
gevolgen ondervinden van de waterafvoer 
van de organisatie. 

Niet-materieel Het afvoerwater wordt in de openbare riolering geloosd. 

EN27  Percentage producten dat is verkocht en 
van hun gerecycleerde verpakkingen. 

Niet-materieel Befimmo verkoopt geen producten.

EN30  (add) Totale monetaire waarde van  
de uitgaven

Gedeeltelijk 171 : Meerjarige planning 
Voor de grote renovaties kan 5 tot 10% meer worden 
vrijgemaakt om de milieuprestatie te verbeteren

SOCIAlE PRESTATIE-INDICATOREN

Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk

LA1  Totaal personeelsbestand naar type werk, 
arbeidsovereenkomst en geografische zone 

Gedeeltelijk 173-174 : Sociale aspecten 
181 : Sociale indicatoren

LA2 Personeelsverloop Gedeeltelijk 173-174 : Sociale aspecten

LA3 Uitkeringen aan voltijdse vaste medewerkers Gedeeltelijk 173-174 : Sociale aspecten 
147 : Personeelsbeloningen

LA7  Percentage arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, uitvaldagen en verzuimcijfers

Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA10 Opleiding naar werknemerscategorie Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA11  Programma’s voor de ontwikkeling van  
de competenties en voor opleiding

Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA12  Werknemers die periodiek worden ingelicht 
over hun prestaties en loopbaanontwikkeling

Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA13  Verdeling mannen-vrouwen in  
de leiddinggevende instanties

Volledig 181 : Sociale indicatoren
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Mensenrechten

HR4 Gevallen van discriminatie Volledig 184 : Incidenten, boeten

HR6 Kinderarbeid Niet-materieel Dit aspect wordt als niet-materieel beschouwd voor  
de activiteiten van Befimmo. 

HR7 Gedwongen of verplichte arbeid Niet-materieel Dit aspect wordt als niet-materieel beschouwd voor  
de activiteiten van Befimmo. 

Maatschappelijk

SO7  Totaal aantal rechtszaken wegens 
concurrentiebelemmerend gedrag, 
anti-kartel en monopolistische praktijken

Volledig 184 : Incidenten, boeten

SO8 Monetaire waarde van de significante boetes Volledig 184 : Incidenten, boeten

Productverantwoordelijkheid

PR2  Aantal gevallen van niet-naleving betreffende 
de gevolgen voor de gezondheid/veiligheid 
van de diensten

Volledig 184 : Incidenten, boeten

PR7  Aantal gevallen van niet-naleving van de 
regelgeving betreffende de 
marketingcommunicatie

Volledig 184 : Incidenten, boeten

PR8  Aantal klachten wegens inbreuken op de 
privacy en verlies van klantgegevens

Volledig 184 : Incidenten, boeten
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Begrippenlijst

• Betrokken Partijen : Betrokken 
Partijen of belanghebbenden zijn 
personen of organisaties die een 
belang hebben bij het succes of 
falen van een project of entiteit. 

• Milieumanagementsysteem 
(MMS) : Een MMS is een kader voor 
het beheer van de milieuimpact van 
activiteiten van een bedrijf. 

• ISO 14001: de internationale 
standaard voor milieumanagement-
systeem ISO 14001 omschrijft 
internationaal aanvaarde vereisten 
voor milieumanagementsystemen. 

• BRE Environmental Assessment 
Method (BREEAM): BREEAM is 
een evaluatiemethode die bedoeld is 
om professionals uit de bouwsector 
te helpen bij het creëren van milieu-
vriendelijke gebouwen, en dit  
voor zowel nieuwe als bestaande 
gebouwen. 

• International Sustainability  
Alliance (ISA): de ISA brengt 
een globaal netwerk van toonaan-
gevende vastgoedorganisaties, 
werkgevers en investeerders samen 
om te komen tot een meer duurzaam 
bebouwde omgeving, en dit onder 
andere via een gemeenschappelijke 
benchmark waaraan de prestaties 
getoetst kunnen worden.

• Global Reporting Initiative (GRI): 
Het Global Reporting Initiative is een 
netwerkorganisatie die een pioniers-
rol heeft vervuld in de ontwikkeling 
van het wereldwijd meest gebruikte 
kader voor het rapporteren over 
duurzaamheid. Het GRI ijvert  
naar een permanente verbetering  
en wereldwijd gebruik van deze 
rapporteringsstandaard. 

• EU-richtlijn 2010/31 betreffende de 
energieprestaties van gebouwen : 
een herschikking van de vorige 
EU-richtlijn 2002/91. 

• Green lease : Een groene huurover-
eenkomst, is een overeenkomst die 
rekening houdt met energie efficiën-
tie, vermindering van waterverbruik, 
vermindering van de uitstoot, beper-
king van de hoeveelheid afval en 
andere duurzaamheiddoelstellingen 
opneemt, en dit gedurende het hele 
commerciële huurproces. 

• Kernprestatie-indicatoren  
of Key Performance Indicators 
(KPIs): In bedrijfsbeheer zijn de 
kritieke prestatie-indicatoren cijfer-
gegevens die gebruikt worden om  
te meten welke vooruitgang een 
organisatie heeft geboekt in het 
implementeren van de voornaamste 
doelstellingen. 

• Fedesco is een openbaar bedrijf dat 
diensten aanbiedt op vlak van energie 
(ESCO), opgericht in maart 2005,  
op initiatief van de Federale Overheid. 
Fedesco faciliteert en financiert 
energie- efficiëntieprojecten in  
federale open bare gebouwen. Meer 
informatie vindt u op www.fedesco.be.

• EIRIS : EIRIS is een toonaangevend 
instituut dat onderzoek voert naar de 
milieu-, sociale en bestuursprestaties 
van bedrijven. 

Een meer uitgebreide woordenlijst staat op de website van Befimmo : www.befimmo.be 
in het hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onder de rubriek 
begrippenlijst.


