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Thema Actie Perimeter Status Doelstellingen/Opmerkingen

M(1) U(2) R(3)

Fedimmo De activiteiten van de Regie 
der Gebouwen en van 
Fedimmo aansluiten inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ter herinnering, 
de Regie der Gebouwen voert 
de richtlijnen in die bepaald 
zijn in het Federaal Plan voor 
duurzame ontwikkeling.

Er zal in de loop van het boekjaar 2013 een 
strategische vergadering  belegd worden 
met de Regie der Gebouwen. Tijdens deze 
vergadering zal Befimmo haar aanpak 
inzake duurzame ontwikkeling toelichten. 
Er vond al een eerste vergadering plaats in 
het boekjaar 2010.

Beheer van  
de corporate-
activiteiten 

De milieu-impact op Corporate 
niveau verminderen. 
Haalbaarheidsstudie over de 
op te zetten acties.

Deze actie loopt verder in de volgende 
boekjaren.

Sociale en 
economische 
aspecten

De haalbaarheid van de in te 
voeren acties onderzoeken.

Een aantal acties die in dit Verslag worden 
belicht, werden al ingevoerd. Andere zullen 
in de volgende boekjaren worden 
uitgevoerd.

Voorwaarden 
voor duurzame 
aankopen 

Het beleid voor de duurzame 
aankoop van het gebruikte hout 
in een formele vorm gieten.

Nieuwe 
MMS-
procedure 

Stopzetting van een 
risicohoudende activiteit, 
bodemonderzoek en 
risicostudies.

Herwerking 
van het 
wetgevings-
register

Update van het 
wetgevingsregister, en opmaak 
van een “check-list” tool  
(begin januari 2012).

Opleidings-
programma 
voor AG Real 
Estate

Een opleidingsprogramma 
uitwerken voor de 
belangrijkste externe 
beheerder.

Dit punt is afgewerkt. Er zal een nieuw 
programma uitgewerkt worden bij de 
integratie van het property management  
in het eerste halfjaar van 2013.

Hernieuwbare 
elektriciteit 

Installatie van fotovoltaïsche 
panelen. De doelstelling van 
15% extra oppervlakte werd in 
2012 ruim gehaald en zelfs 
overtroffen.

Handhaving van de doelstelling van 15% 
extra oppervlakte voor 2013.

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

als huurder.

AFGEWERKtE PuntEn
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MVO-programma 

Thema Actie Perimeter Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

Externe 
evaluatie van 
de MVO-
rapportering

Het MVO-gedeelte van het 
Jaarlijks Verslag 2011 
certificeren, volgens de normen 
van het GRI | kwaliteit B+.

Vernieuwing van de opdracht van Deloitte 
voor het nazicht van de gepubliceerde cijfers 
in het Jaarlijks Financieel Verslag 2012.

Aanstelling  
van een 
verantwoorde-
lijke 

Er kwam een nieuwe werkne-
mer bij op de afdeling human 
resources, voor de uitoefening 
van de functie van MVO-
verantwoordelijke.

Hij kreeg de rol toevertrouwd om het team 
van Befimmo te sensibiliseren.

Onthaal van  
de nieuwe 
medewerkers 

Samenstelling van een 
Welcome Pack voor de nieuwe 
medewerkers.

Biodiversiteit Studie van het beheer van  
de biodiversiteit op een  
aantal sites en beheer van  
de biodiversiteit op de 
corporate site.

De "Ecocert"-certificatie van de site 
Goemaere werd tijdelijk opgeschort, naar 
aanleiding van het gebruik door een 
leverancier van de site van onderhouds-
producten die het label niet toestaat 
(onkruidverdelgers).

Audit-
programma

•  AG Real Estate: één keer  
per jaar;

•  Regie der Gebouwen:  
één keer per jaar;

•  Grote bouwwerken:  
de frequentie van de audits 
hangt af van de omvang  
van de bouwwerken.

De externe audit van AG Real Estate zal 
geschrapt worden en worden vervangen 
door een interne audit.

Business & 
Society, 
GRESB

De feedback en de te nemen 
acties analyseren.

Verbetering van de zwakke punten 
(mobiliteit, diversiteit en sterkere relaties 
met de betrokken partijen).

Kwantitatieve 
doelstellingen  

Kwantitatieve doelstellingen 
bepalen en publiceren voor de 
belangrijkste KPI's.

Enquête 
werknemers

Verdere concrete invoering 
van de aanbevelingen die 
resulteerden uit het onderzoek 
naar het welzijn en de 
efficiëntie op het werk.

De meeste aangestipte punten werden 
behandeld. Er is een nieuw onderzoek 
gepland voor eind 2013.

Mobiliteit De CO₂-uitstoot van het 
autopark verminderen en een 
car policy uitstippelen.

De car policy werd uitgewerkt en 
gepubliceerd op het intranet. De doelstelling 
werd voor 90% gehaald (-4,5% uitstoot 
over het boekjaar 2012).
Befimmo stelt zichzelf tot doel om de 
gemiddelde CO₂-uitstoot van haar 
wagenpark in 2013 met nog eens 3% terug 
te schroeven.
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Thema Actie Perimeter Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

Milieuzorg 
promoten bij 
de huurders

Gedragscode van de huurder. Befimmo stelt voor om zesmaandelijkse 
vergaderingen te beleggen met de huurder, 
de beheerder en de commerciële dienst 
van Befimmo, om de huurder te informeren 
over het gebouw dat hij betrekt, over  
de technische werking van dat gebouw, 
over de invloed en de rol van elke partij  
ten opzichte van de bescherming van  
het milieu. Op de eerste ontmoeting met 
een nieuwe huurder zal deze stelselmatig 
een groene overeenkomst, een “building user 
guide” en een  gedragscode aangeboden 
krijgen. Deze principes zullen in een formele 
vorm worden gegoten bij de integratie van 
het property management in het eerste 
halfjaar van 2013.

Bepaling van de 
comfortcriteria: duidelijke en 
milieuvriendelijke criteria 
invoeren.

De werkingstijden van de technische 
installaties en de comfortcriteria in de 
gebouwen worden momenteel in kaart 
gebracht en geanalyseerd. Al deze gegevens 
zouden gelijkvormig moeten gemaakt 
worden (behalve bij gemotiveerde  
uitzondering).

Hernieuwbare 
energie 

Fedimmo: de mogelijkheden 
onderzoeken om hernieuwbare 
energie te implementeren.

De installatie van fotovoltaïsche panelen in 
de portefeuille van Fedimmo (via Fedesco) 
werd onderbroken. Deze laatste heeft 
immers andere prioritaire acties om op  
de eerste plaats het energieverbruik terug 
te schroeven en werkte onder meer  
een sensibiliseringsprogramma uit voor  
vijf gebouwen van Fedimmo. Momenteel 
beschikt enkel het gebouw Wetenschap-
Montoyer over fotovoltaïsche panelen, 
terwijl het WTC III met warmtekracht-
koppeling uitgerust is. 

Befimmo: de mogelijkheden 
onderzoeken om hernieuwbare 
energie te implementeren.

Doelstelling 2013: 15% extra oppervlakte.

DEELs AFGEWERKtE PuntEn
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MVO-programma

Thema Actie Perimeter Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

Energie-
prestatie en 
energie-
programma

De koolstofafdruk 
verkleinen. De 
energieprestatie van 
de gebouwen verder 
geleidelijk verbeteren.

Befimmo: het gemeenschappelijk en het privatief 
elektriciteitsverbruik uitsplitsen, om een verminde-
ring met 5% tegen 2014 (met 2011 als basis) te 
waarborgen. Plaatsing van automatische alarm-
systemen op de telemonitoring.

Fedimmo: De lopende sensibiliseringscampagne 
voortzetten en Fedesco vragen om de huidige stand 
van zaken mee te delen.

BREEAM In-Use: voor het niveau “Asset” stelt 
Befimmo zich tot doel om in de komende vier jaar 
haar hele portefeuille op te trekken naar een niveau 
“Good ”. Dit komt neer op 12% per jaar, of jaarlijks 
7 tot 8 gebouwen. Enkel de gebouwen waarin  
de werken de BREAAM-score kunnen verbeteren, 
zullen jaarlijks opnieuw gecertificeerd worden. 

Voor het “Management” zal de situatie opnieuw 
bekeken worden na de integratie van het beheer. 

Energie-
monitoring

Verbetering van  
de kwaliteit van  
de gegevens van  
de telemonitoring.

Het gemeenschappelijk en hen privatief  
verbruik is al voor 75% gescheiden, en consolidatie 
van de gegevens.

Afval De effecten van het 
afval uit het gebruik 
van het gebouw 
beperken. 
Haalbaarheidsstudie 
om de op te zetten 
acties te bepalen.

Bij grote bouwwerken schenkt Befimmo de 
grootste aandacht aan het beheer van het geprodu-
ceerde afval, en met name volgens de richtlijnen 
van de BREAAM-certificatie. Er zal een grondigere 
studie gebeuren na de integratie van het property 
management. Ook zullen er contacten gelegd worden  
met de VZW Rotor voor de recuperatie  
van bouwmaterialen.  

Vergaring van 
documenten 
en gegevens

Inventaris van de 
toxische producten, 
van het afval volume, 
van het jaarlijks verlies 
van ozonlaag afbre-
kende gassen, enz. 

Deze gegevens zullen vergaard worden in het kader 
van de analyse-opdracht en in naleving van de 
voorwaarden voor de milieuvergunning.

Sensibilisering 
van de 
huurders

De huurders aanspo-
ren om groene energie 
te gebruiken.

Herbeoordeling van de lopende leveringscontrac-
ten. Gezien de overname van de beheeractiviteit 
van AGRE werd een eerste studie uitgevoerd om de 
lopende leveringscontracten onder de loep te 
nemen (gas en elektriciteit) voor de hele portefeuil-
le van Befimmo.

Ethische 
beursindex 

Analyse voor de 
opname van Befimmo 
in de Ethibel-index.

De opname in de index is afhankelijk van de analyse 
door VIGEO (om de 22-24 maanden). De volgende 
evaluatie zou in de loop van het eerste halfjaar van 
2013 moeten plaatsvinden.
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Thema Actie Perimeter Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

Inventaris  
van de 
noodgroepen 

De aanwezigheid van secun-
daire retentie van de nood-
groepen inventariseren.

Inventaris uitgevoerd voor Befimmo en 
Fedimmo erin opnemen.

In kaart brengen 
en overeen-
stemming met 
de milieu-
vergunning 

Inventaris op te maken. De inventaris is aan de gang voor de 
portefeuille van Befimmo. Voor Fedimmo 
moet alles nog in kaart worden gebracht.

Sensibilisering 
van de huurders 
voor de 
voorwaarden  
van de milieu-
vergunning 

Sensibilisering en controle van 
de overeenstemming met de 
milieuvergunning van de 
activiteiten van de huurder via 
het beheer.

Voor de portefeuille van Befimmo is  
deze controle aan de gang.
Deze actie werd nog niet uitgevoerd.

EPB-
regelgeving

Inventaris opgemaakt eind 2011 
en overeenstemming in orde 
sinds 2012.

In 2013 zal Befimmo verdergaan met de 
certificering van de rest van haar porte-
feuille, naargelang van de evolutie van de 
wetgeving in de verschillende gewesten.

Koolstof-
rapportering

De kwaliteit van de gegevens 
verbeterde dankzij de digitale 
tellers, geleidelijke invoering 
op basis van de CDP-
standaard.

De koolstofrapportering zal intern  
gebeuren, via de nieuwe software Sofi.  
De kwaliteit van de antwoorden op de 
CDP-vragenlijst moet verbeterd worden.

Sensibilisering 
van de 
maintenance-
bedrijven

Sensibilisering met de mainte-
nancecontracten waarop AG 
Real Estate de controle en de 
verantwoordelijkheid uitoefent. 
Er zal een lijst worden opge-
maakt van de belangrijkste 
maintenancebedrijven. Er zal 
worden gevraagd welke 
interne maatregelen worden 
genomen om de milieurisico's 
te beheren.

Er gebeurde al een sensibilisering voor 
TEM. Deze sensibilisering zal uitgebreid  
worden tot de andere maintenance-
bedrijven.

Sensibilisering 
leveranciers en 
gezondheids-/
veiligheids-
aspecten

De belangrijkste leveranciers/
diensten oplijsten. Er zal 
gevraagd worden welke 
interne maatregelen worden 
genomen om de milieurisico's 
te beheren.

Er wordt momenteel een fiche voor de 
evaluatie van de leveranciers via het 
facturatiesysteem bestudeerd. Voor de 
gezondheids-/veiligheidsaspecten zou er, 
voor de bouwplaatsen, een verslag van de 
coördinatoren moeten uitgewerkt worden.

Integratie van 
maatschap pe-
lijk verantwoord 
ondernemen in 
heel Befimmo

Deze integratie moet gebeuren 
via de bepaling van  
MVO-jaardoelstellingen bij  
de eindejaarsevaluatie.

De integratie gebeurde in de evaluatie-
doelstellingen. De resultaten zouden echter 
moeten gemeten worden en er zou ook 
een opvolging moeten zijn.
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MVO-programma

nIEuWE PuntEn

Thema Actie Perimeter Status Doelstellingen/Opmerkingen

M U R

Helpdesk Uitbouw van een helpdesk 24 uur 
op 24 en 7 dagen op 7.

New Helpdesk voor de huurders van de hele 
portefeuille van Befimmo (Fedimmo 
inbegrepen).

MMS-procedures Herziening en vereenvoudiging 
van de MMS-procedures.

New Deze herziening van de procedures  
zal plaatsvinden na de integratie van 
het property management.

Evolutie naar de 
norm ISO 9001

Evolutie van het MMS naar een 
managementsysteem op basis van 
de norm ISO 9001.

New Befimmo zal zich toeleggen op de 
integratie van het property management. 
Ze zal in de loop van 2013 echter de 
haalbaarheid van een ISO 9001-certifica-
tie onderzoeken en voorbereiden.

Benchmark 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen

Benchmark maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: 
concurrentie, internationale 
referenties, enz. 

New Deze analyse zal gebeuren via CDP, 
GRESB, enz.

Recuperatie 
materialen

Recuperatie van bouwmaterialen 
bij grote renovaties.

New Befimmo legde een eerste contact  
met de VZW ROTOR. Het belang van  
een samenwerking in de toekomst is 
overduidelijk en zal in de loop van 2013 
worden getoetst in het kader van twee 
test-bouwplaatsen.

Herevaluatie van 
de structu rele 
“Aspect - impact” 
procedure in het 
MMS 

Update van het register  
en invoering van nieuwe criteria 
(bv. BREEAM-score, EPB-
certificatieniveau,  
K- en E-coëfficiënten, enz.).

New Ook de positieve milieu-effecten 
opnemen (zonnepanelen, etc.).

Energie prestatie-
contract Wallonië 
(CPE)

Energieprestatiecontract (EPC) 
wordt nog steeds verder 
ontwikkeld voor Wallonië.

New Het contract dat voor een vijftiental 
gebouwen geldt, zit in de laatste 
ontwikkelingsfase bij Fedesco. Het zou 
in juli 2013 moeten ingevoerd worden. 

Vergadering 
huurders 

•  Vergadering met de bestaande 
huurders: ontmoeting met de 
commerciële medewerkers om de 
zes maanden;

•  Vergadering met de nieuwe 
huurders: voorstelling door de 
commerciële verantwoordelijke 
van de “User guide” en van  
de beheerder.

New Het doel is een goede relatie met  
de nieuwe huurder uit te bouwen en  
de bestaande huurders beter te leren 
kennen.

Niveau Corporate

Mobiliteit Gebruik van een elektrisch 
voertuig voor korte verplaatsingen 
voor het bedrijf.

New De haalbaarheid analyseren en 
eventueel gedurende een korte periode 
het nut van een elektrisch voertuig voor 
korte verplaatsingen van het team.
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M U R

Mobiliteit Groene mobiliteitsdagen organiseren  
elke eerste vrijdag van de maand,  
voor de werknemers die dit wensen 
(aanmoedigen van het autodelen,  
het gebruik van het openbaar vervoer,  
de fiets, enz. via het intranet).

New Het personeel sensibiliseren en 
aanmoedigen.

Duurzame 
aankopen 

De duurzame eigenschappen van de 
kantoorbenodigdheden analyseren 
(merken met het ecolabel), andere dan 
papier, en het aankoopbeleid in die zin 
sturen. Algemeen een “duurzaam” 
corporate aankoopbeleid invoeren  
(geschenken, enz.).

New De doelstelling is een eerste 
analyse te maken voor de 
aankoop van meubilair bij de 
integratie van het property 
management.

Recyclage •  PMD-vuilnisbakken bijzetten op verschil-
lende strategische plekken en het 
personeel aanzetten tot recyclage.

•  Op het intranet tips en weetjes publice-
ren in verband met de bezuiniging  
op papier. 

New Het personeel sensibiliseren en 
aanmoedigen.

Communicatie Eén keer per maand een "wist je dat?" 
rond het MMS op het intranet plaatsen.

New Uit te voeren na de herziening 
en de vereenvoudiging van  
de MMS-procedures.

Communicatie Een uiteenzetting over duurzaam bouwen 
aan het personeel, evenals een specifie-
ker gedeelte voor de commerciële 
medewerkers.

New Uit te voeren na de integratie 
van het property management.

Procedures •  Een procedure “seminars en 
opleidingen” opzetten om de melding 
van inschrijvingen aan het HRM te 
veralgemenen en feedbackformulier 
opmaken dat na elk seminar moet 
ingevuld worden.

•  Een procedure “ziekteverzuim” 
opzetten. 

New

Label 
ecodynamische 
onderneming 

Een dossier indienen voor de kandidatuur 
voor het label van ecodynamische 
onderneming (BIM).

New

Wedstrijd Deelname aan de wedstrijd “Werkgever 
van het jaar”.

New Uit te voeren na de integratie 
van het property management.
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