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MILIEUPROGRAMMA VAN BEFIMMO (2010/2011)

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen / Opmerkingen

M U R

NIET-AFGERONDE DOELSTELLINGEN 2009/2010 

Aansluiting 
op de wetten 
en 
regelgeving

wetgevings-
register 

√ √ √ het wetgevings-
register opmaken 
en updaten 

 
Het register werd vervolledigd en bevat ook de milieuwetgeving 
die van toepassing is in het Groothertogdom luxemburg, waar 
Befimmo een gebouw bezit. 

Milieuzorg 
promoten bij 
de huurders

gedragscode 
van de huurder

√ √ uitwerken, 
sensibiliseren, 
feedback vragen

De code is klaar, er moet nog een programma opgemaakt 
worden voor de invoering. 

bepaling van de 
comfortcriteria

√ √ duidelijke en 
milieuvriendelijke 
criteria invoeren 

Nagaan in de groene huurovereenkomst.

Hernieuw-
bare 
elektriciteit

Fedimmo: studie 
hernieuwbare 
energie

√ de mogelijkheden 
voor de 
toepassing van 
hernieuwbare 
energie bekijken

Er vond een screening plaats in samenwerking met Fedesco 
en er worden gerichte projecten opgezet. We verwijzen onder 
meer naar de installatie van fotovoltaïsche panelen voor de 
gebouwen Wetenschap-Montoyer en Goemaere: 184 m² 
werd geplaatst op het eerste, voor een vermogen van  
23,3 kWp terwijl 410 m² met een vermogen van 38,6 kWp 
werd aangebracht op het tweede. Er zijn nog meer 
plaatsingen aan de gang en/of ter studie voor 2012  
(Ocean House, Vital, Central Gate, Eagle, Ikaros 3, enz.).

Overschake-
ling naar gas

verwarming op 
stookolie 
vervangen door 
gas

√ √ √ Afgewerkt.

NIVEAU DIRECTIE (EFFECTIEVE BEDRIjFSLEIDERS)

Communica-
tie

geleidelijke 
verbetering

√ √ √ geleidelijk de 
criteria van het 
GRI uitwerken 

Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011: Verslag van  
kwaliteit B+ (20  prestatie-indicatoren en een beperkt  
nazicht door Deloitte).

Sensibilise-
ring van de 
huurder 

de huurders 
sensibiliseren  
om groene 
energie te 
gebruiken 

√ √ beperkt nazicht 
sensibiliserings-
programma 
opstellen 

Het is niet duidelijk of de huurders gemakkelijk kunnen 
aansluiten bij het contract voor groene energie dat Befimmo 
via de externe beheerder heeft. De situatie van de sites Ikaros 
en Planet II is moeilijk. Enerzijds heeft Befimmo zelf gevraagd 
om elektrische laagspanningstellers te plaatsen om het 
bedrag dat via de beheerder AG RE wordt gefactureerd te 
drukken, en anderzijds zou de opname van alle tellers (gas en 
elektriciteit) van deze twee sites in het elektriciteitscontract 
van AG RE heel wat extra werk meebrengen voor de 
beheerder. Tot slot loopt het elektriciteitscontract van AG RE 
af in december 2012, terwijl het gascontract afloopt in 
dezelfde periode in 2013. Daarnaast bestaat het risico van 
belangenconflicten met betrekking tot de vrijgemaakte keuze 
van de elektriciteitsleverancier. De huurders zullen een brief 
krijgen met een overzicht van de voordelige tarieven van 
groene elektriciteit om ze te sensibiliseren voor dit thema, en 
de beheerder zal ze zelf ook verder voor kunnen 
sensibiliseren via zijn opleiding. 

bIJLaGEN

BIJlAGE 1: Milieuprogramma’s  

stAtus uItVoerIng MILIeuProgrAMMA 2010/2011 

(1) (2) (3)

(1) Het gaat om gebouwen met meerdere huurders.
(2) Het gaat om gebouwen met één enkele (unieke) huurder.
(3) Het gaat om gebouwen met de Regie der Gebouwen als huurder.
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bIJLaGEN

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen / Opmerkingen

M U R

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 
aansluiten inzake 
MVO

Er vonden overlegvergaderingen plaats met de Regie, zowel 
strategisch als operationeel gezien. Toch is er nog wel wat 
werk aan de winkel, bijvoorbeeld op het vlak van de 
mededeling van informatie en van de verbruiksgegevens.  

Sociale en 
economische 
aspecten 

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

Befimmo meent dat haar sociale impact vooral verband houdt 
met de milieu-aspecten. Voor de sociale aspecten werd een 
intern comité (Comité B+) opgericht dat, in samenspraak met 
de werknemers en de Effectieve Bedrijfsleiders, allerlei 
activiteiten organiseert die verenigingen van sociale aard 
ondersteunen, zoals de inzameling van bloed en speelgoed. 
De economische aspecten worden behandeld via de ethische 
code, het corporate governance charter en diverse interne 
reglementen.  
Een aantal externe betrokken partijen (VIGEO en B&S) dringt 
aan om uitdrukkelijker sociaal-economische aspecten op te 
nemen in het beheer van de activiteiten van Befimmo. De 
afdeling communicatie zal een meer gedetailleerde analyse 
maken van deze feedback en van de acties die desgevallend 
op stapel moeten gezet worden. 

Relaties 
investeerders

opname in een 
beursindex, die 
rekening houdt 
met de 
energieprestatie 

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

Befimmo beantwoordde de vragenlijst van Vigeo. Een analyse 
van de status zal mogelijk maken om te bepalen welke 
prioriteiten er moeten gesteld worden, opdat Befimmo op 
termijn zou kunnen opgenomen worden in de Ethibel-index.

Voorwaarden 
voor 
duurzame 
aankopen 

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

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

Af te werken bij de herwerking van het MMS, begin 2012.

Coördinatie 
van de 
interne 
activiteiten 

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 is voor de optimale coördinatie van de 
interne activiteiten.

Human 
resources 

de functiefiches 
afwerken 

√ √ √ De functiefiches bevatten uitdrukkelijk de specifieke opdrach-
ten die bij de functie horen op het gebied van MVO en bepalen 
algemener de verantwoordelijkheden van alle werknemers in 
de uitvoering van hun kantoorwerkzaamheden. 
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Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen / Opmerkingen

M U R

OPERATIONEEL NIVEAU 

Kwantita-
tieve 
doelstellin-
gen 
bepalen 
voor de 
belangrijk-
ste KPI’s  

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

√ √ √ verschil lende  
instru menten 
invoeren 
waar een 
toege-
voegde 
waarde is

 
De kwaliteit van de verbruikscijfers had moeten verbeteren dankzij de 
toestellen voor telemonitoring die in de portefeuille van Befimmo (buiten 
Fedimmo) werden aangebracht. Deze werden wel degelijk geïnstalleerd, 
maar zijn nog niet helemaal betrouwbaar, in het bijzonder voor 
elektriciteit. De gegevens voor 2010/2011 komen dus nog vooral van 
facturen en/of gegevens die ontvangen werden van de beheerders en/of 
huurders. 
De secundaire monitoring zal geleidelijk worden ingevoerd (eerste 
etappe: aansluiten op de EPB-wetgeving).

Volgende doelstellingen werden bepaald:  

Doelstellingen voor de portefeuille:
•	 	energieprestatiecertificaten:	afwerking	van	de	certificatie	van	het	saldo	

van de portefeuille van Befimmo;
•	  BREEAM In-Use certificaten: Befimmo heeft tot doel om in de 

volgende 5 jaar haar hele portefeuille op te trekken naar een “Good” 
(BREEAM In-Use Asset), dat wil zeggen 15% per jaar of jaarlijks 9 
gebouwen. Voor de BREEAM In-Use Management  certificatie mikt 
Befimmo op zeer korte termijn op een “Pass” certificatie voor de hele 
portefeuille, terwijl ze in 2012 al haar inspanningen zal richten op de 
ontwikkeling en de verbetering van de communicatie met de 
belangrijkste beheerder AG RE. Zodoende zou het certificatieniveau 
snel een niveau “Good” moeten halen voor de hele portefeuille;

•	 	energieverbruik:	Befimmo	houdt	zich	verder	aan	haar	verbintenis	om	
het energieverbruik van de gemeenschappelijke delen in haar 
portefeuille te verminderen en stelde zich tot doel om tegen 2014 haar 
verbruik van gas en elektriciteit met 5% terug te schroeven;

•	 	waterbeheer:	Befimmo	schenkt	ook	bijzondere	aandacht	aan	het	
waterbeheer en is van plan om op korte termijn voorzieningen aan te 
brengen om het verbruik te verlagen. In 2012 zullen 5 projecten voor 
de recuperatie van regenwater worden onderzocht;

•	 	productie	van	hernieuwbare	energie:	er	worden	nieuwe	plaatsingen	
onderzocht en/of uitgevoerd en in 2012 zou de huidige oppervlakte 
van 735 m² moeten verhogen tot 3.135 m², of dus met meer dan 
300% moeten toenemen. Befimmo heeft tot doel om verder te gaan 
met de plaatsing van zonnepanelen naar rato van 15% bijkomende 
oppervlakte per jaar.   

Doelstellingen op corporate-niveau:
•	 		vermindering	van	de	CO2: voor de vloot bedrijfswagens van de 

Vennootschap: vermindering van 5% in 2012 ten opzichte van 2011;
•	 	opbouw	van	een	intranetsite:	de	interne	communicatie	tussen	de	

Effectieve Bedrijfsleiders en de medewerkers en in het team zelf 
bevorderen en verbeteren. Een deel over deze site opnemen in het 
MVO-beleid van Befimmo.

Het basiscijfer zal geconsolideerd worden op basis van gemiddeldes 
voor het verbruik tussen  2008 en 2011.

De uitgewerkte KPI’s zullen aansluiten op de aanbevelingen van de ISA, 
de EPRA en het  GRI.
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bIJLaGEN

Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen / Opmerkingen

M U R

Documen-
tatie

overdracht van 
belangrijke 
documenten 
(certificaten, 
attesten, enz.), 
die bij de externe 
beheerders 
aanwezig zijn

√ √ √ aanpassing van 
de operationele 
procedure 

Een deel van de documenten zal stelselmatig overgebracht 
worden. De jaarlijkse audit van AG RE, maakt mogelijk om 
eventuele leemtes in de documentatie aan het licht te 
brengen. 

Beheer van 
corporate-
activiteiten 

de milieu-impact 
op corporate-
niveau beperken 

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

Volgende verbintenissen inzake de kantooractiviteiten van 
Befimmo kregen concreet vorm: keuze voor een 
milieuvriendelijk papiermerk, vermindering van het afval, 
terbeschikkingstelling van fietsen voor het personeel. Er werd 
op de afdeling human resources ook een nieuwe functie 
ingesteld voor het toezicht op de invoering van de activiteiten 
op corporate-niveau en om andere middelen voor de 
sensibilisering van het Befimmo-team uit te werken. 

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

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

Een programma uitwerken voor de vermindering van het afval 
en de verbetering van het recyclagepercentage van het afval 
van de huurders. Deze doelstelling heeft vertraging. Ze zal in 
de volgende boekjaren uitgewerkt worden, met de actieve 
betrokkenheid van de externe beheerder. 

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  

De belangrijkste externe beheerder, AG RE, wordt jaarlijks 
aan een audit onderworpen. Bovendien bevat de herwerking 
van de MMS-procedures een uitbreiding van de taken van de 
gezondheids/veiligheidscoördinator voor de renovatiewerken. 
Deze zal ook nagaan in hoeverre de milieuwetgeving wordt 
nageleefd tijdens de uitvoering van de werken.  

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

Vertraging met deze doelstelling.  
Ze zal verder uitgewerkt worden in de volgende boekjaren. 

Voortdu-
rende 
verbetering

de milieu-
aspecten 
opnemen in de 
jaarlijkse 
waardering van 
het gebouw 

√ √ √ de operationele 
procedure 
aanpassen 

Deze doelstelling werd gerealiseerd bij de herwerking van de 
MMS-procedures

Certificatie de gebouwen  
In-Use 
certificeren 

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

Afgewerkt.
Naar aanleiding van deze oefening zal een werkgroep 
bepalen hoe vaak de hercertificatie moet gebeuren.  
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Thema Concreet Perimeter Actie Status Doelstellingen / Opmerkingen

M U R

ANDERE ELEMENTEN

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

√ √ √
 

Niet afgewerkt, wordt beëindigd, omwille van een interne wijziging 
in functies.

Biodiversiteit de biodiversiteit 
van de corporate 
site beheren 

√ een haalbaar-
heidsstudie 
uitvoeren om de 
prioriteiten te 
stellen 

De pilootstudie is een testcase om na te gaan of dergelijke 
studies ook voor andere sites kunnen gebeuren, en met name 
voor de gebouwen uit de Fedimmo-portefeuille. De resultaten 
zijn interessant, maar de toegevoegde waarde blijft beperkt 
ten opzichte van de kosten voor de studie. Dit project is eind 
2011 nog in studie. Er zal begin 2012 een beslissing genomen 
worden, na analyse van de offertes van andere leveranciers 
om het behoud van de certificatie te garanderen.  
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