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Befimmo heeft de principes
van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid opgenomen
in haar strategie en vertaald
in haar dagelijkse werkwijze,
zowel op sociaal, als op economisch en milieuvlak. In de
loop der jaren werkte ze een
strategie in Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid uit,
die gericht is op de thema’s
die als materieel worden
beschouwd voor Befimmo
en ook voor haar betrokken
partijen.

We zetten een proces van
doorlopende dialoog met
al onze interne en externe
betrokken partijen op, om onze
positie als verantwoordelijke
onderneming en eigenaar
voortdurend te verbeteren.
 erantwoordelijk in
V
onze strategie | We willen
een referentie zijn en hebben
de ambitie om ons te
onderscheiden door de
integratie van de notie
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in onze
globale strategie.
 erantwoordelijk ten opzichte
V
van onze betrokken partijen |
We zetten motiverende acties
op waarvan de effecten
gemeten worden en die
inspelen op de verwachtingen
van onze betrokken partijen.
We streven naar het evenwicht
tussen de verwachtingen van
onze betrokken partijen en de
uitdagingen waar we geregeld
mee te maken krijgen.
 erantwoordelijk in onze
V
communicatie | We handelen
in alle transparantie, in een
optiek op lange termijn.

Benoît De Blieck | CEO
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EVOLUTIE VAN EEN “MILIEUBELEID”
NAAR EEN BELEID VAN “MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID” [G4-18 | G4-23]
maatregelen invoert om vooruit te lopen op deze
risico’s en om hun mogelijke impact te beperken. Ze
verbindt er zich toe om bij de uitstippeling van haar
strategie rekening te houden met de verwachtingen
van de betrokken partijen, een open dialoog met hen
aan te knopen en constructief te overleggen.
“ Risicofactoren ”

Befimmo is ervan overtuigd dat een proactieve
aanpak op langere termijn leidt tot een gunstige
positionering wat reputatie betreft en tot een
betere rentabiliteit. Daarom evolueerde ze sinds
2008 geleidelijk van een kwalitatief milieubeleid
naar een heus proactief beleid van Maatschappe
lijke Verantwoordelijkheid, dat deel uitmaakt van
haar globale strategie.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid als strategi
sche krachtlijn, komt voor Befimmo neer op kansen
grijpen om haar prestaties te verbeteren en zo op
middellange en lange termijn waarde te creëren
voor al haar betrokken partijen. Befimmo heeft de
ambitie om zich te onderscheiden, maar ook om
een referentie te worden op het gebied van Maat
schappelijke Verantwoordelijkheid.

Ze beseft dat doeltreffend bestuur op lange termijn
een geëngageerde aanpak veronderstelt, met toe
passing van het voorzorgsprincipe. Dat betekent de
risico’s vooraf inschatten en de kosten beheersen.
Het is inderdaad zo dat Befimmo, door het in kaart
brengen van de risico’s die haar kunnen aantasten
(en die uitvoerig worden beschreven in het hoofdstuk
“Risicofactoren” op pagina 140), meteen ook de nodige
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MATERIALITEITSOEFENING [G4-18 | G4-23 | G4-24 | G4-25 | G4-26]
Deze studie, die in december 2013 werd afgerond,
werd uitgevoerd in samenwerking met het manage
ment, de Raad van Bestuur en de verantwoordelijken
van afdelingen die bij dit proces betrokken waren.
Ze kan samengevat worden in 6 grote stappen:

Daarnaast heeft Befimmo uit de resultaten van en
quêtes in verband met MVO (zoals de vragenlijsten
van investeerders GRESB , het CDP of de analyse
van Business & Society), haar zwaktes opgelijst en
dus meteen ook de mogelijke verbeteringen.
Zo heeft Befimmo, met het oog op de voortduren
de verbetering van haar beleid in Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid ondernemen, een materialiteitsstudie uitgevoerd en de aanzet gegeven tot een
proces van voortdurende dialoog met al haar
betrokken partijen (werknemers, huurders, inves
teerders, overheid, leveranciers, Bestuurders, enz.).

 epaling van de kernthema’s voor Befimmo,
B
volgens erkende normen, zoals ISO 26000,
het GRI, enz.
I dentificatie van de betrokken partijen voor een
gesprek in samenwerking met het management
en de afdelingshoofden. Voor de keuze van de
betrokken partijen, gezien het de eerste keer
was dat een materialiteitsmatrix werd opgesteld,
werd beslist om met een vrij ruim panel van zowel
interne als externe betrokken partijen te praten. Bij
de selectie heeft Befimmo rekening gehouden met
elke speler die actief of passief betrokken was bij
een beslissing of een project van de Vennootschap.
Dit wil zeggen alle betrokken partijen die optreden
in de waardeketen van haar vastgoedportefeuille,
volgens haar globale strategie.
De strategie wordt uiteengezet in het hoofdstuk
“Identiteit & strategie” op pagina 12 en 13 van dit
Verslag.

Property Managers

INTERNE
betrokken partijen

Raad van Bestuur, het management en het team van Befimmo
Uitbestede diensten
Potentiële kandidaten

01
Voordurende en
proactieve verbetering
van de bestaande
portefeuille

Verhuringen

Huurders

Property
management

Onderhoudsbedrijven

Vastgoed
makelaars
Concurrenten

Beheerders van
de gebouwen

Ontwikkeling voor
eigen rekening
Vastgoedleveranciers
en –onderaannemers:
architecten, aannemers,
enz.
Controleorganismen :
BREEAM,
ISO 14001, enz.

02

03

Waardecreërende
groei op lange
termijn

Overdracht van
gebouwen

Investeringen

Vastgoedexperts

Aandeelhouders,
investeerders,
analisten
Banken

Overheid, professionele verenigingen, externe consultants, enz.

? “Begrippenlijst”

Niet-strategische
gebouwen

EXTERNE
betrokken partijen

Gezien haar beurskapitalisatie (> 1 miljard €), haar
notering op de BEL 20, haar team dat maar blijft
groeien, maar ook haar vastgoedportefeuille en
haar impact op het milieu, moet Befimmo zich op
stellen als een verantwoordelijke onderneming en
eigenaar. Ze moet dus voortdurend nadenken over
de beperking van haar impact op de maatschap
pij, terwijl ze zich tegelijk economisch moet blijven
ontwikkelen en de dialoog met haar betrokken
partijen moet verbeteren.
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 aadpleging van de geïdentificeerde betrokR
ken partijen tijdens een dertigtal interviews, met
enquêtes, enz. (zie de tabel die de wisselwerking
met de betrokken partijen tijdens het boek
jaar 2013 beschrijft in Bijlage III, op pagina 240).

	Deze materialiteitsmatrix (zie hierna) maakte
het Befimmo mogelijk om (i) haar prioriteiten
op economisch, sociaal en milieuvlak te stellen
en te rangschikken, rekening houdend met de
verwachtingen van haar betrokken partijen, maar
ook om (ii) haar strategie in Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid fijn te stellen en (iii) op de
eerste plaats in te werken op thema’s die als
prioritair worden beschouwd.

 nalyse van de verwachtingen van de betrokken
A
partijen (zie tabel in Bijlage IV, op pagina 245 ).
 angschikking van de thema’s. Tijdens dit proces
R
werden twee Management Meetings belegd. De
eerste vergadering had een concrete aanpak tot
doel; enerzijds de hiërarchisering en de goedkeu
ring van de MVO-thema’s en anderzijds de beves
tiging van de geïdentificeerde betrokken partijen.
De tweede vergadering had een meer abstracte
aanpak tot doel, namelijk enige afstand nemen
van de rangschikking van de thema’s, met een
uiteenzetting door een externe gesprekspartner.

	De matrix illustreert twee niveaus van belang:
(i) op de y-as, het belang van de thema’s voor
de externe en interne betrokken partijen en (ii)
op de x-as, het strategisch belang van de thema’s
voor het management en de Raad van Bestuur
van Befimmo. Zodoende staan in het bovenste
kader de thema’s die als prioritair op korte termijn
worden beschouwd, zowel door het management
en de Bestuurders van Befimmo als door de
betrokken partijen.

Uitvoering van de materialiteitsmatrix van Befimmo, die het management en de Raad van Bestuur
vervolgens analyseerden en goedkeurden.
	

	De andere thema’s worden als minder prioritair
op korte termijn beschouwd, maar zullen daarom
niet verwaarloosd worden: ze zullen geanalyseerd
en aangepakt worden op middellange en/of
lange termijn.

Energie

Hoog

Dialoog met de
betrokken partijen
CO 2 e-uitstoten

Keuze van leveranciers

Wetgeving / Conformiteit
Reporting / Communicatie

Keuze van de producten/
diensten/materialen
Klanten | Scholing & Sensibilisatie

Certificatie
Mobiliteit

Ethiek
Klanten | Dialoog

Grondstoffen

Milieu | Levenscyclus

Welzijn

Luchtvervuiling
Afval
Klanten | Veiligheid
& Gezondheid

Water

Ethiek
(HR-beheer,
aanwervingen, enz.)

Klantgeoriënteerde dienst

Dialoog werknemers /
werkgever
Team |
Opleiding & Evaluatie

Klanten | Selectie & Keuze

Team | Sociaal engagement

Biodiversiteit

Klanten | Eerbiediging
van het privéleven

Vastgoed-desinvesteringen

Laag
Laag

Hoog

Strategisch belang van
de thema’s voor Befimmo

Beheersverslag

Financiële staten

Algemene inlichtingen

Bijlagen
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Belang van de thema’s voor
de betrokken partijen

Team | Mobiliteit
(Bewustmaking MVO)
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PRIORITAIRE THEMA’S [G4-19 | G4-20 | G4-21]
Zo identificeerde en rangschikte Befimmo 12 economische, sociale en milieuprioriteiten die in vier
grote thema’s gegroepeerd werden.
Deze prioriteiten worden behandeld met specifieke
verbintenissen en acties en hun impact, alsmaar

meer kwantificeerbare en meetbare kwalitatieve
doelstellingen, die hierna worden beschreven,
maar ook ruimer worden toegelicht in het MVOProgramma (Bijlage VI, op pagina 248), dat het
management en zijn team samen voorbereidden.

12 prioriteiten
Energie
Vervuiling

Welzijn

Het milieu

Het team

Mobiliteit
Certificatie

Dialoog

4 Grote thema’s

Dialoog
Gezondheid &
Veiligheid

Ethiek

De huurders

Governance

Ethiek
Dialoog &
Communicatie
Conformiteit

Over deze specifieke MVO-acties moet efficiënt
verslag worden uitgebracht, willen ze doeltreffend
zijn. De toegepaste normen en de middelen die

dag na dag gebruikt worden om de MVO-strategie
optimaal in te voeren, worden in de tabel hierna
beschreven:

Niveau
CORPORATE

Analyse van de milieu-aspecten en -impact van de activiteiten, gekoppeld aan de ontwikkeling
van het interne Milieumanagementsysteem (MMS) ISO 14001 van Befimmo [G4-PR3]
Toepasbare wetgeving op maatschappelijk en milieugebied

OPERATIONEEL

BREEAM-specificaties: de BREEAM-richtlijnen zijn een basisinstrument in de evaluatie en de
verbetering van de milieuprestaties van Befimmo
EPB-certificatie (EnergiePrestatie en Binnenklimaat). Wat de operationele controle betreft,
wisselt de invloed van Befimmo naargelang van het type huurder en van zijn belang in het
gebouw (gebouw verhuurd aan meerdere huurders (M), met maar één huurder (U) of met de
Regie der Gebouwen als huurder (R) )

COMMUNICATIE

Toepassing van de GRI-G4 standaard, met name de herziening van het sectorsupplement van
het GRI voor de vastgoedsector, GRI-CRESS
Publicatie van de KPI’s die de EPRA voorschrijft
Analyse van sectorverslagen over het Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in de vastgoed
sector
Vragen van betrokken partijen: waar het nodig blijkt, stelt Befimmo de in te voeren acties bij,
op basis van de vragen en opmerkingen van betrokken partijen, zoals institutionele beleggers
of leden van het team van Befimmo

GEGEVENSBEHEER

Installatie van digitale tellers in de hele portefeuille van Befimmo (buiten Fedimmo)
Contacten met de netbeheerders om verbruiksgegevens aan de bron te bekomen
Gebruik van rapportagesoftware op het vlak van duurzame ontwikkeling (SoFi)

? “Begrippenlijst”
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Het milieu
Gezien ze een vastgoedactiviteit uitoefent en ook
gezien haar omvang, wil Befimmo zich vooral
toeleggen op het milieuluik van haar MVO-beleid.
Daarnaast beseft Befimmo heel goed dat de
waarde van een gebouw niet enkel meer afgeme
ten wordt aan zijn intrinsieke waarde, maar ook
op basis van andere criteria die met duurzame
ontwikkeling te maken hebben. Deze aanpak werd
globaal bevestigd door de externe partijen die deze
thematiek ook als de belangrijkste beschouwen en
wensen dat Befimmo op korte termijn werkt aan de
prioriteiten die bij dit thema horen: energie,
vervuiling, mobiliteit en certificatie.

De invoering, de opvolging en de controle van de
concrete milieugerichte acties worden voornamelijk
beheerd door de Technische Cel Milieu (TCM) die
rapporteert aan de Chief Technical Officer (CTO),
lid van de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijk
heid. Daarnaast besliste Befimmo, om het werk van
dit team te ondersteunen, om de nodige middelen
vrij te maken om zeker te stellen dat haar energieinvesteringen goed worden
uitgevoerd en om ze op te volgen met de
aanwerving van een Green Advisor.

Belangrijkste relevante thema’s volgens de betrokken partijen

Energie

Ve
rvuiling

• Vermindering van het
verbruik
• Passiefgebouwen
Renovatie
• Proactieve maintenance

• Milieu-afdruk
• Opvolging en controle
van de uitstoot van
broeikasgassen

Mo

Ce
rtificatie

biliteit

• New ways of working
• Lokalisatie / Openbaar
vervoer / Parking

• Voortdurende verbetering
van de gebouwen, van het
managementsysteem en van
de verslagen

Befimmo verbindt er zich toe om
 ich te positioneren als een
z
referentie op het vlak van
energieverbruik (gas en elek
triciteit) van alle gebouwen in
haar portefeuille
 ooruit te lopen op de toe
v
komstige regelgevingseisen en
het evenwicht vinden tussen
“kostprijs en energie-efficiëntie”
voor haar toekomstige
investeringsprojecten
 r voor te zorgen dat haar hele
e
bestaande portefeuille aan de
normen blijft beantwoorden

 et CO₂e–verbruik voor haar
h
bedrijfsoppervlaktes terug te
dringen

 ij haar vastgoedinvesteringen
b
rekening te houden met ligging
en bereikbaarheid

 et bedrijfsafval te
h
verminderen en haar team
te sensibiliseren

 aar huurders te sensibiliseren
h
voor en te informeren over de
stappen die ze zet op het ge
bied van duurzame mobiliteit

 en strategie in te voeren voor
e
de vermindering van de CO₂euitstoot en van het afval in heel
haar portefeuille en sensibilise
ring van haar huurders

 aar team te sensibiliseren en
h
aan te moedigen tot duurzame
mobiliteit, met de opmaak van
een mobiliteitsplan

 et milieumanagementh
systeem van Befimmo verder
te verbeteren (ISO 14001) en
zich te schikken naar deze
norm
 e relevantie van andere
d
mogelijke certificaties te
bestuderen (ISO 9001, enz.)
 et niveau BREEAM Asset van
h
de portefeuille te verbeteren
en de eventuele invoering van
de BREEAM Management
certificatie te onderzoeken

 et voorbeeld te tonen in
h
het energiebeheer van haar
bedrijfsoppervlaktes

Kernindicatoren
het aardgasverbruik per m2 met

9%

voor Befimmo

de oppervlakte zonnepanelen met

verminderen
tegen 2016

Beheersverslag

75%

vergroten
in 2014

Financiële staten

100%

BREEAM In-Use [Asset]
“Good” gecertifieerde gebouwen
halen tegen eind 2015

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

t e waken over het waterver
bruik in al haar nieuwe renova
tie- en/of bouwprojecten
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ENERGIE
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Energieverbruik (gas en elektriciteit)
en waterverbruik van de huurders en
de bedrijfsactiviteiten

Beheer van de verbruiksgegevens
Alle gegevens en informatie worden vergaard via
(i) de telemonitoring van het verbruik, (ii) de on
derhoudsbedrijven en (iii) de netwerkbeheerders
en energieleveranciers. Vandaag beslaat de telemo
nitoring 95% van de gebouwen van de portefeuille
van Befimmo en een klein deel van de gebouwen
van de portefeuille van Fedimmo. De verzamelde
gegevens dekken meestal het volledige verbruik
(water, gas en elektriciteit). Deze centralisering van
de gegevens en de online en realtime toegang tot
die gegevens maken het mogelijk om enerzijds op
afstand eventuele onregelmatigheden in de wer
king van de technische installaties te identificeren
en zo onmiddellijk de nodige corrigerende acties
te ondernemen, en anderzijds om de energiepres
tatie van elk gebouw te beoordelen en een beeld
te krijgen van de nodige prioritaire toekomstige
investeringen.
Wat de gegevens van het elektriciteitsverbruik be
treft, splitst Befimmo verder de gegevens uit over
het privatief en het gemeenschappelijk verbruik
van de gebouwen waarvoor ze het totale verbruik
beheert. In alle andere gevallen verzoekt Befimmo
haar huurders om haar een mandaat te verlenen
voor rechtstreekse toegang tot het privatief ge
bruik, via de beheerders van de distributienetten.
Deze stelselmatige aanpak wordt nu toegepast
voor elke nieuwe verhuring, zowel wat het gas- als
wat het elektriciteitsverbruik betreft. Befimmo wil

zo al snel 100% van de (gemeenschappelijke en pri
vatieve) verbruiksgegevens van al haar gebouwen
dekken. De verbruiksgegevens die van de netbe
heerders en van de energieleveranciers worden
ontvangen, worden gekruist en vergeleken met de
gegevens van de telemonitoring.

Uittreksel uit de telemonitoring | Waterverbruik (liter/uur):
aanduiding van abnormaal verbruik

Doelstelling
Verder systemen invoeren voor de consolidatie
en de controle van het energieverbruik. Dit werk
zal deels geautomatiseerd worden in de loop
van 2014.

Meerjarig investeringsplan [G4-EN31]
Befimmo wil haar gebouwen aantrekkelijk houden
voor de huurders, om zo de hoogst mogelijke
bezettingsgraad van haar portefeuille te garanderen.
Daarom investeert ze voortdurend in renovatie,
herontwikkeling of de verbetering van de energieen milieuprestaties van haar gebouwen. Op die
manier wil ze de gebouwen verbeteren of op een
hoog prestatie- en kwaliteitsniveau houden.

Om deze doelstelling te halen, voert Befimmo
een meerjarig investeringsplan in voor de planning
en de uitvoering van werken met het oog op de
duurzame optimalisering van de gebouwen in
exploitatie (portefeuille van Befimmo buiten Fe
dimmo) die geen zware renovatie ondergaan.
In 2013 werd een budget van 1,8 miljoen € besteed
aan deze werken.
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Voor de zware renovaties wordt een deel van het
globale renovatiebudget besteed aan de duurzame
optimalisering van het gebouw. Zo voerde Befim
mo in de loop van het boekjaar investeringswerken
in haar gebouwen uit voor een globaal
bedrag van ongeveer 54,8 miljoen €. Van dit globale
bedrag ging 6 tot 10% naar de verbetering van de
milieuprestaties, om zo enerzijds aan te sluiten bij
de vigerende regelgeving en anderzijds bij de ver
wachtingen van de huurders.
“ Vooruitzichten en dividendprognose ”

Doelstelling
Befimmo is van plan om deze initiatieven verder
te zetten. Voor 2014 is het budget voor inves
teringen in gebouwen in exploitatie echter iets
kleiner dan in 2013. De verklaring is dat Befimmo
zich wil toeleggen op en voorrang wil geven aan
de optimalisering van de bestaande installaties
eerder dan nog meer te investeren in nieuwe
installaties.
(miljoen € )
Gerealiseerd

Green Advisor

12.000
10.000

300.000
250.000

8.000

200.000

6.000

150.000

4.000

100.000

Doelstelling
2014: -5%

50.000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2.000

doelstelling
2014
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0

2015

2016

1,8

1,5

1,9

1,8

Doelstelling
Op corporateniveau wil Befimmo de uitdaging
aangaan om het verbruik in waaktoestand van
haar bureautica-apparatuur (computers, printers,
fotokopieermachines, enz.) tegen eind 2014 met
5% te verminderen. 		
waarvan gas
waarvan elektriciteit (inclusief autoproductie)
elektriciteitsverbruik per voltijds equivalent
doelstelling elektriciteitsverbruik per voltijds equivalent

Financiële staten

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

kWh

350.000

kWh per voltijds equivalent

14.000

2014

Meer controle van de efficiëntie van de energieinvesteringen op het terrein.

Energieverbruik Befimmo corporate in
kWh per voltijds equivalent [G4-EN3-EN5]

450.000

2013

Doelstelling

Befimmo is er zich sterk van bewust dat het
belangrijk is om op het terrein na te gaan of haar
investeringen in de milieu- en energieprestatie
van haar gebouwen goed benut worden. In 2014
besliste ze om de nodige middelen vrij te maken
voor de aanwerving van een Green Advisor, die
deze operationele functie op zich zal nemen bij de
technische afdeling.

400.000

Vooruitzichten
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RAPPORTERING VAN HET VERBRUIK
De methode voor de analyse en interpretatie van alle tabellen hierna
wordt toegelicht in Bijlage V op pagina 246.

Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh) [G4-EN3-EN4]
De gegevens in de tabel hierna betreffen de totale
aangekochte en/of geproduceerde energie voor
de privatieve en gemeenschappelijke delen van de
gebouwen van de portefeuille (met inbegrip van de

Befimmo

Luxemburg

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

Totaal 2011

79,5

55,0

2,5

18,5

3,6

Totaal 2012

89,0

60,6

0,5

23,6

4,3

96,2

63,4

1,7

26,9

4,2

2008-2013 gelijkblijvende perimeter

31%

-10%

-10%

-17%

-8%

nvt

2011-2013 gelijkblijvende perimeter

43%

5%

5%

2%

5%

nvt

2012-2013 gelijkblijvende perimeter

72%

1%

5%

-1%

-8%

-2%

Perimeter

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

38,7

16,4

4,2

18,1

Fedimmo
Totaal 2011

Like
for Like

België

Totaal van
alle activa

Perimeter

Totaal 2013
Like
for Like

parkings en de gemeenschappelijke uitrusting zoals
verwarming, airco, ventilatie, verlichting en liften).
De evolutie van de gegevens strookt met deze van
de portefeuille.

België

Totaal 2012

44,1

19,7

4,2

20,2

Totaal 2013

55,0

25,9

11,1

18,0

2008-2013 gelijkblijvende perimeter

53%

-3%

-9%

45%

9%

2011-2013 gelijkblijvende perimeter

62%

32%

41%

16%

22%

2012-2013 gelijkblijvende perimeter

64%

16%

17%

11%

16%

Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
[G4-EN3-EN4-EN5 | CRESS-CRE1]
De gegevens van de tabel hierna betreffen het
bruto aardgasverbruik, genormaliseerd per regio.
De gegevens over het verbruik voor verwarming
worden genormaliseerd op basis van de invloed
van de buitentemperatuur, via de methode van de
graaddagen 16,5/16,5. Deze maakt het mogelijk om
het verbruik van deze gebouwen op verschillende
locaties en in verschillende periodes van eenzelfde

jaar of verschillende jaren met elkaar te vergelijken.
In de analyse is geen stookolie opgenomen want
sinds begin 2012 worden alle gebouwen van Befim
mo en van Fedimmo verwarmd met gas, behalve
twee gebouwen van Fedimmo die nog met stook
olie verwarmd worden, maar waarvoor de bekomen
gegevens niet kunnen benut worden.
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Befimmo
Brutototaal
2011

Genormaliseerd graad/dag
Genormaliseerd graad/dag/m²
Brutototaal

2012

Genormaliseerd graad/dag
Genormaliseerd graad/dag/m²
Brutototaal

GWh

94%

kWh/m²

80%

GWh

94%

kWh/m²

91%

Totaal van
alle activa

België

Luxemburg

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

37,2

24,4

2,0

8,3

2,5

42,7

28,0

2,4

9,5

2,9
nvt

88,1

90,2

137,0

76,8

41,6

30,4

0,3

8,8

2,1

39,6

28,9

0,3

8,4

2,0

78,8

84,1

143,0

63,9

nvt

46,1

30,5

1,3

12,3

2,0

40,3

26,7

1,1

10,8

1,8

98%

Genormaliseerd graad/dag/m²

kWh/m²

74%

74,1

74,4

115,0

70,8

nvt

2008-2013 genormaliseerd
graad/dag gelijkblijvende perimeter

%

43%

0,4%

2%

-34%

-1%

nvt

2011-2013 genormaliseerd
graad/dag gelijkblijvende perimeter

%

58%

-7%

-6%

-25%

-6%

nvt

2012-2013 genormaliseerd
graad/dag gelijkblijvende perimeter

%

75%

-3%

-3%

-17%

-3%

-11%

Eenheden

Perimeter

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

24,6

8,3

2,8

13,5

28,2

9,5

3,2

15,4

114,0

92,8

164,0

123,0

29,6

11,3

2,8

15,5

28,2

10,8

2,6

14,8

Genormaliseerd graad/dag

Fedimmo
Brutototaal
2011

Genormaliseerd graad/dag
Genormaliseerd graad/dag/m²
Brutototaal

2012

Genormaliseerd graad/dag
Genormaliseerd graad/dag/m²
Brutototaal

GWh

75%

kWh/m²

75%

GWh

77%

kWh/m²

77%

België
Vlaanderen

111,0

105,0

133,0

112,0

35,5

15,6

7,0

12,9

31,0

13,6

6,1

11,3

GWh

87%

Genormaliseerd graad/dag/m²

kWh/m²

87%

110,0

128,0

92,2

103,0

2008-2013 genormaliseerd
graad/dag gelijkblijvende perimeter

%

51%

-19%

-29%

25%

1%

2011-2013 genormaliseerd
graad/dag gelijkblijvende perimeter

%

64%

20%

41%

4%

1%

2012-2013 genormaliseerd
graad/dag gelijkblijvende perimeter

%

66%

14%

25%

-36%

12%

2013

Like
for Like

Perimeter

GWh

2013

Like
for Like

Eenheden

Genormaliseerd graad/dag

De graaddagen voor België worden berekend bij het observatorium van Ukkel. Het gebouw Axento in Luxemburg wordt verwarmd via
een warmtenetwerk.

Doelstelling

Op basis van deze vaststelling heeft Befimmo haar
ambities voor de volgende drie jaren naar boven
Plan 2011-2014
Doelstelling gas
Gerealiseerd gas

bijgesteld en overweegt ze om het gemeenschap
pelijk energie- en gasverbruik in de portefeuille van
Befimmo met 3% per jaar terug te dringen.
De gegevens hierna vertegenwoordigen de verwe
zenlijkingen en doelstellingen inzake vermindering
van het specifiek gasverbruik (kWh/ m²) tussen
2011 en 2016, gewogen per graaddagen ten op
zichte van een referentieperiode.

2011

2012

2013

Doelstelling
2014

Referentie
periode

-0,8%

-1,7%

-2,5%

-10,6%

-15,9%

-

Plan 2013-2016

2013

2014

2015

Doelstelling
2016

Doelstelling gas

Referentie
periode

-3,0%

-6,0%

-9,0%

Beheersverslag

Financiële staten

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

Befimmo legt zich verder toe op haar verbintenis om
het energieverbruik (gas en elektriciteit) van haar
gebouwen te verminderen. De doelstelling om het
verbruik van gas en elektriciteit tegen 2014 met 2,5%
te drukken ten opzichte van het referentiejaar 2011
werd ruim gehaald en overtroffen in 2012 en 2013.
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Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
[G4-EN3 tot EN7 | CRESS-CRE1]
De gegevens in de tabel hierna betreffen het gekocht en geproduceerd elektriciteitsverbruik per regio.

Befimmo

Eenheden

Perimeter

GWh

93%

MWh

nvt

kWh/m²

63%

GWh

94%

Totaal (inclusief hernieuwbaar)
waarvan privatief
waarvan gemeenschappelijk

2011

waarvan hernieuwbaar
Privatief/m²
Gemeenschappelijk/m²
Totaal (inclusief hernieuwbaar)
waarvan privatief
waarvan gemeenschappelijk

2012

waarvan hernieuwbaar
Privatief/m²
Gemeenschappelijk/m²

MWh
kWh/m²

nvt
79%

Totaal (inclusief hernieuwbaar)
waarvan privatief

98%

waarvan gemeenschappelijk

2013

waarvan hernieuwbaar

27,62

0,46

10,17

1,09

16,84

11,81

0,26

4,77

0,00

22,49

15,81

0,20

5,40

1,08

13,00

2,50

nvt

nvt

10,50

51,42

50,10

21,32

58,88

nvt

48,73

48,11

22,05

53,73

nvt
2,18

47,35

30,15

0,18

14,84

27,00

16,10

0,07

9,71

1,12

20,31

14,02

0,11

5,12

1,06

43,11

30,24

nvt

4,37

8,50

65,71

60,97

32,91

74,00

83,00

42,61

42,42

56,73

39,09

78,66

50,08

32,88

0,46

14,56

2,18

27,22

16,66

0,27

9,14

1,15

22,78

16,18

0,18

5,40

1,02

85,39

46,01

nvt

21,77

17,62

61,68

61,97

29,47

61,08

85,15

39,82

40,95

19,65

35,81

75,75

2008-2013 gemeenschappelijke elektriciteit
bij gelijkblijvende perimeter

%

32%

-35%

-36%

-28%

-33%

nvt

2011-2013 gemeenschappelijke elektriciteit
bij gelijkblijvende perimeter

%

44%

-25%

-24%

-11%

-29%

nvt

2012-2013 gemeenschappelijke elektriciteit
bij gelijkblijvende perimeter

%

63%

-7%

-9%

-28%

-2%

-4%

Eenheden

Perimeter

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

14,14

8,09

1,39

4,66

8,48

4,85

0,83

2,80

5,65

3,23

0,56

1,87

9,50

9,50

nvt

nvt

31,19

44,84

21,83

22,28

20,79

29,89

14,56

14,85

14,49

8,38

1,42

4,69

7,91

4,25

0,85

2,81

5,27

2,83

0,57

1,88

1.305,89

1.305,89

nvt

nvt

29,68

41,34

22,26

22,41

waarvan privatief

GWh

82%

waarvan gemeenschappelijk
waarvan hernieuwbaar
Privatief/m²
Gemeenschappelijk/m²

MWh
kWh/m²

nvt
82%

Totaal (inclusief hernieuwbaar)
waarvan privatief

GWh

80%

waarvan gemeenschappelijk
waarvan hernieuwbaar
Privatief/m²
Gemeenschappelijk/m²

MWh

nvt

kWh/m²

80%

Totaal (inclusief hernieuwbaar)
waarvan privatief

GWh

97%

waarvan gemeenschappelijk
waarvan hernieuwbaar
Privatief/m²

MWh

nvt

België

19,79

27,56

14,84

14,94

18,00

10,08

2,88

5,03

9,48

4,71

1,75

3,02

6,29

3,14

1,13

2,01

2.233,16

2.233,16

nvt

nvt

29,50

42,87

22,69

22,28

kWh/m²

97%

20,16

30,01

15,13

14,85

2008-2013 gemeenschappelijke elektriciteit
bij gelijkblijvende perimeter

%

58%

12%

15%

60%

5%

2011-2013 gemeenschappelijke elektriciteit
bij gelijkblijvende perimeter

%

78%

-1%

-3%

-4%

4%

2012-2013 gemeenschappelijke elektriciteit
bij gelijkblijvende perimeter

%

76%

3%

5%

-6%

3%

Gemeenschappelijk/m²

Like
for
Like

39,34

nvt

Totaal (inclusief hernieuwbaar)

2013

Vlaanderen

64%

Fedimmo

2012

Wallonië

MWh

Gemeenschappelijk/m²

2011

Luxemburg

Brussel

kWh/m²

Privatief/m²

Like
for
Like

GWh

België

Totaal van
alle activa

De intensiteitsindicatoren (kWh/m²) worden berekend zonder de hernieuwbare energie. Voor de gevallen waarin globale gegevens over
het elektriciteitsverbruik bekomen werden (zowel gemeenschappelijk als privatief), wordt de hypothese van de verdeling van 40/60 tussen
de gemeenschappelijke en de privatieve oppervlaktes die in 2012 werd gehanteerd, bevestigd en behouden voor 2013.
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Doelstelling
Befimmo met 2,5% per jaar terug te dringen.
Befimmo heeft ook een ambitieuze doelstelling
bepaald om het privatief elektriciteitsverbruik met
1% per jaar terug te dringen.

Befimmo legt zich verder toe op haar verbintenis
om het energieverbruik (gas en elektriciteit) van
haar gebouwen te verminderen. Prioritair is de
vermindering van het gemeenschappelijk verbruik,
hoewel er bij renovatiewerken en/of commerciële
heronderhandelingen ook stelselmatig stappen
worden gezet om het privatief verbruik te verlagen.
De doelstelling om het elektriciteitsverbruik tegen
2014 met 2,5% te drukken ten opzichte van het
referentiejaar 2011 werd ruim gehaald en overtrof
fen in 2012 en 2013.

Befimmo rekent op de invoering van een over
eenkomst milieusamenwerking en op een actieve
sensibilisering van haar huurders om deze nieuwe
uitdaging aan te gaan.
De gegevens hierna vertegenwoordigen de verwe
zenlijkingen en doelstellingen inzake vermindering
van het specifiek elektriciteitsverbruik (kWh/m²)
tussen 2011 en 2016, ten opzichte van een
referentieperiode.

Op basis van deze vaststelling heeft Befimmo haar
ambities voor de volgende drie jaren naar boven
bijgesteld en overweegt ze om het gemeenschap
pelijk elektriciteitsverbruik in de portefeuille van
Plan 2011-2014

2011

Gerealiseerd gemeenschappelijk
Doelstelling gemeenschappelijk

Referentie
periode

Gerealiseerd privatief

Doelstelling
2014

2012

2013

-12,6%

-18,3%

-

-0,8%

-1,7%

-2,5%

27,8%

20,0%

-

-

-

-

2013

2014

2015

Referentie
periode

-2,5%

-5,0%

-7,5%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

Doelstelling privatief

Plan 2013-2016
Doelstelling gemeenschappelijk
Doelstelling privatief

Doelstellingen
2016

Financiële besparingen door de energiebesparingen in het boekjaar 2013 [G4-EN6]
De gegevens in onderstaande tabel betreffen de
rechtstreekse financiële impact voor Befimmo
van de maatregelen om het energieverbruik te
verminderen. Hoewel ook de vermindering van het

Like
for
Like

privatief elektriciteitsverbruik een financiële impact
heeft, kon deze niet gemeten worden.

Perimeter

Vermindering van het gebruik (kWh)

Financiële besparing

Gemeenschappelijke elektriciteit

63%

979.952

97.995 €

Gas

74%

926.778

Totale impact van de evolutie
van het energieverbruik

37.071 €
135.066 €

Financiële besparing berekend op basis van de kostprijs per kWh van het energieleveringscontract. Voor de gevallen waarin globale gegevens over het elektriciteits
verbruik verkregen werden (zowel gemeenschappelijk als privatief), wordt de hypothese van de verdeling van 40/60 tussen de gemeenschappelijke en de privatieve
oppervlaktes die in 2012 werd gehanteerd, bevestigd en behouden voor 2013.

De gegevens in de tabel hierna betreffen het ver
bruik van stadswater van een distributienet.
Dit verbruik vertegenwoordigt het grootste deel
van het waterverbruik van de gebouwen van
Befimmo/Fedimmo. Sommige gebouwen beschik
ken momenteel echter over middelen om water
te recupereren, maar dit wordt momenteel niet

Beheersverslag

gemeten. Befimmo verbindt er zich toe om voor
elk investeringsproject na te gaan of het relevant is
om systemen voor waterrecuperatie te plaatsen en
om op korte termijn tellers aan te brengen op alle
huidige en toekomstige installaties. In 2014 zullen
twee projecten voor grondwaterwinning opgezet
worden.

Financiële staten

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

Waterverbruik m3 [G4-EN8-EN10 | CRESS-CRE2]
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Befimmo
2011
2012
2013

Like
for Like

2012
2013

Like
for Like

Luxemburg

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

Totaal (m³)

80%

91.329

66.389

1.697

23.243

m³/m²

80%

0,22

0,23

0,17

0,19

nvt

Totaal (m³)

92%

113.891

81.641

326

23.048

8.876

m³/m²

86%

0,26

0,27

0,16

0,18

0,66

Totaal (m³)

88%

174.304

130.689

6.498

26.991

10.126

nvt

m³/m²

76%

0,28

0,28

0,70

0,19

0,75

2008-2013 (m³) bij gelijkblijvende perimeter

46%

4%

9%

67%

-13%

nvt

2011-2013 (m³) bij gelijkblijvende perimeter

57%

5%

3%

-2%

12%

nvt

2012-2013 (m³) bij gelijkblijvende perimeter

68%

0,4%

-5%

4%

15%

14%

Perimeter

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

Totaal (m³)

19%

9.149

1.020

nvt

8.129

m³/m²

19%

0,15

0,06

nvt

0,18

Totaal (m³)

22%

13.769

1.138

nvt

12.631

Fedimmo
2011

België

Perimeter

België

m³/m²

22%

0,19

0,07

nvt

0,22

Totaal (m³)

66%

53.792

24.857

11.328

17.607

m³/m²

0,25

66%

0,24

0,28

0,19

2008-2013 (m³) bij gelijkblijvende perimeter

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

2011-2013 (m³) bij gelijkblijvende perimeter

10%

-42%

nvt

nvt

-42%

2012-2013 (m³) bij gelijkblijvende perimeter

13%

-44%

nvt

nvt

-44%

VERVUILING
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Uitstoot van broeikasgassen
(in koolstofequivalent) en afvalbeheer

Productie van hernieuwbare energie | Zonnepanelen [G4-EN3]
Momenteel is een totale oppervlakte van zowat
1.895 m2 bedekt met zonnepanelen, tegen 1.048 m²
eind 2012. De doelstelling van 15% bijkomende

3.310m2

3500

+75%

3000
2500

1500

1.048m2

1000
500
0

2012

2013

Doelstelling
Verhoging van de totale oppervlakte met 75%
tegen eind 2014.

1.895m2

2000

oppervlaktes die begin 2013 werd bepaald, werd
ruim gehaald en overtroffen.

Doelstelling 2014
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Productie van hernieuwbare energie | Warmtekrachtkoppeling [G4-EN3]
De haalbaarheidsstudies die in 2013 werden uitge
voerd voor vijf gebouwen bevestigden het belang
van de plaatsing van warmtekrachtkoppeling in het
gebouw View Building. Dit huisvest onder meer een
fitnesscentrum met zwembad. De lange openings
tijden en warmtebehoeften maken de plaatsing van
een warmtekrachtkoppelingsunit interessant, zowel
voor het milieu als voor de vermindering van de
gemeenschappelijke energiekosten. De elektriciteit
die deze voorziening produceert, zal inderdaad
rechtstreeks weer in de gemeenschappelijke delen
van het gebouw komen.

Zo wordt de afhankelijkheid van het netwerk voor
de elektriciteit een stuk geringer. De machine zou
eind 2014 in gebruik worden genomen.

Doelstelling
Er zullen in 2014 nieuwe haalbaarheidsstudies
worden uitgevoerd in de hele portefeuille, die
van Fedimmo inbegrepen.

RAPPORTERING VAN HET VERBRUIK
Totale afval (ton) per type [G4-EN23]
De gegevens in de tabel hierna betreffen de hoe
veelheden afval per regio, voor alle categorieën

Befimmo

Perimeter

door elkaar (papier-karton, plastic, glas, hout, aar
de, beton, puin, metalen en ander gemengd afval).
België

Totaal van
alle activa

Brussel

Luxemburg

Wallonië

Vlaanderen

Totaal 2011

62%

1.901

885

0

958

59

Totaal 2012

68%

1.840

913

0

863

64

7.634

6.491

8

1.081

54

1.714

1.048

8

604

54

0

0

0

0

0

5.918

5.443

0

475

0

2,4

0,3

0

2,1

nvt

Perimeter

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

Totaal 2011

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Totaal 2012

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1.016

418

598

0

90

13

78

nvt

0

0

0

0

667

147

520

0

259

258

0,5

nvt

Totaal
waarvan afval verbonden aan werken
niet gevaarlijk (ton)

76%

gevaarlijk (ton)

2013

waarvan afval verbonden aan werken
niet gevaarlijk (ton)

100%

gevaarlijk (ton)

Fedimmo
Totaal
niet gevaarlijk (ton)
2013

13%

gevaarlijk (ton)
waarvan afval verbonden aan werken
niet gevaarlijk (ton)

100%

gevaarlijk (ton)

Het afval dat afkomstig is van de werken omvat alle afval dat verband houdt met de bouw-/renovatieprojecten waarvan 100%
gerapporteerd wordt. Gevaarlijk afval is afval dat een specifiek gevaar inhoudt voor de mens of het milieu. Dit wordt geïdentificeerd en
opgelijst in de regionale regelgeving. Het aandeel van het afval van de bouw-/renovatiewerken is in 2013 veel groter dan in de vorige jaren,
omdat deze informatie voordien niet stelselmatig werd ingezameld.

Beheersverslag

Financiële staten

Algemene inlichtingen

Bijlagen
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waarvan afval verbonden aan werken

België
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Afvalverwerking [G4-EN23]
De gegevens in onderstaande tabel tonen per regio de verdeling van het totale afval
naargelang het type van verwerking.

Befimmo

Totaal van
alle activa

Perimeter

Totaal afval 2013 (ton)
Recyclage
Hergebruik

België
Brussel

Luxemburg

Wallonië

Vlaanderen

7.634

6.491

8

1.081

54

72,1%

78,3%

81,3%

nvt

64,1%

11,0%
nvt

7,4%

0,4%

0,5%

nvt

0,2%

Compostering

10,0%

0,1%

0,0%

nvt

0,4%

nvt

Verbranding

70,5%

14,7%

10,5%

100,0%

35,3%

89,0%

5,5%

6,6%

7,7%

nvt

nvt

nvt

Perimeter

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

1.016

418

598

nvt

Ingraving / stortplaats

Fedimmo
Totaal afval 2013 (ton)

België

Recyclage

13,3%

66,4%

36,6%

87,1%

nvt

Hergebruik

0,0%

nvt

nvt

nvt

nvt

Compostering

0,0%

nvt

nvt

nvt

nvt

Verbranding

12,7%

8,2%

1,6%

12,9%

nvt

1,0%

25,4%

61,8%

nvt

nvt

Ingraving / stortplaats

Het percentage van elke verwerking wordt gekwantificeerd volgens inzamelaar, type en categorie van afval.

Uitstoot van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO2e)
[G4-EN15 tot EN19 | CRESS-CRE3]

De gegevens in de tabel hierna betreffen de uitstoot
van broeikasgassen, verbonden aan het energie
verbruik van de gebouwen van Befimmo/Fedimmo
(elektriciteit, gas en stookolie).
De sterke vermindering van CO₂e-uitstoot die bij de
berekening bij gelijkblijvende perimeter (like-for-like)
wordt vastgesteld, is onder meer te verklaren door
(i) een significante dalende evolutie tussen 2009

Befimmo
2011
2012

en 2013 van de emissies van het gebruik van nietgroene elektriciteit (zie de factoren van de CO₂euitstoot in Bijlage V, op pagina 246, (ii) de volledige
verwijdering van verwarmingssystemen op stookolie
uit de portefeuille van Befimmo en (iii) aanpassingen
aan de gegevens op basis van de bekomen informa
tie in verband met contracten voor de levering van
groene energie voor grote privatieve tellingen.

Brussel

Like
for Like

Luxemburg

Wallonië

Vlaanderen

Totaal 2011

11.362

7.850

480

2.652

kg CO₂e/m² 2011

32,6

33,1

28,7

20,0

nvt

Totaal 2012

11.368

7.956

73

2.700

639

379

40,9

kg CO₂e/m² 2012

20,9

24,0

3,6

13,1

Totaal 2013

9.745

5.874

274

3.222

376

waarvan elektriciteitsuitstoten (2013) gebouwen

1.372

136

38

908

290

0

nvt

nvt

nvt

8.373

5.737

235

2.313
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waarvan gasuitstoten (2013) Befimmo corporate

18

nvt

nvt

nvt

waarvan mazoutuitstoten (2013)

nvt

nvt

nvt

nvt

waarvan elektriciteitsuitstoten (2013) Befimmo corporate
2013

België

Totaal van
alle activa

waarvan gasuitstoten (2013)

kg CO₂e/m² 2013

12,1

12,9

17,9

11,1

nvt

2008-2013 m³ bij gelijkblijvende perimeter

-64%

-64%

-46%

-62%

nvt

2011-2013 m³ bij gelijkblijvende perimeter

-41%

-47%

-12%

-37%

-1%

2012-2013 m³ bij gelijkblijvende perimeter

-24%

-28%

-29%

-6%

-41%
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Fedimmo
2011
2012

België

Totaal van
alle activa

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

Totaal 2011

7.273

2.979

799

3.494

kg CO₂e/m² 2011

23,4

27,1

13,0

25,4

Totaal 2012

8.284

3.508

804

3.971

kg CO₂e/m² 2012

26,6

32,4

13,3

28,9

Totaal 2013

6.967

2.930

1.603

2.434

waarvan elektriciteitsuitstoten (2013) gebouwen

12

0

12

0

waarvan elektriciteitsuitstoten (2013) Befimmo corporate

nvt

nvt

nvt

nvt

waarvan gasuitstoten (2013)

6.679

2.930

1.322

2.427

waarvan gasuitstoten (2013) Befimmo corporate

nvt

nvt

nvt

nvt

2013

Like
for Like

waarvan mazoutuitstoten (2013)

275

nvt

268

7

kg CO₂e/m² 2013

38,4

26,3

49,4

18,3

2008-2013 m³ bij gelijkblijvende perimeter

-37%

-45%

10%

-21%

2011-2013 m³ bij gelijkblijvende perimeter

-4%

-2%

-7%

-5%

2012-2013 m³ bij gelijkblijvende perimeter

-15%

-17%

-12%

-12%

De rapporteringsperimeters, de gelijkblijvende perimeters inbegrepen, komen overeen met de specifieke perimeters die voordien voor elke
energie afzonderlijk werden berekend. De CO2e-emissiefactoren hangen af van het type energie en van de energiemix van de regio. De CO2eemissie verbonden aan het vervoer en de benodigdheden van Befimmo corporate is niet opgenomen en wordt afzonderlijk behandeld.

4.000

0,14

3.500

0,12

3.000

0,10

2.500

0,08

2.000

0,06

1.500

0,04

1.000

0,02

500
0

2009

2010

2011

2012

2013

CO₂e-uitstoot/voltijdse equivalent
Totaal papier

ton CO₂e per
voltijdse equivalent

kg papier

Uitstoot van CO2 e verbonden aan het gebruik van papier – Befimmo corporate (ton CO2e) [G4-EN17]

0,00

Voor de berekening van de CO2e-uitstoot verbonden aan het papierverbruik werd de omzettingsfactor van 1,3157 kgCO2e/kg papier gebruikt.

MOBILITEIT

CO2e-uitstoot verbonden aan het vervoer
van Befimmo corporate (ton CO2e)
ton CO₂e

De doelstelling om in 2013 de CO₂e-uitstoot
van het wagenpark van Befimmo met 3% terug
te dringen, werd ruim gehaald en overtroffen.
Deze vermindering van het gemiddeld globaal
uitstootpercentage per voertuig met 8,5% in 2013
ten opzichte van 2012 is het gevolg van de
toepassing van de car policy 2012 op de nieuwe
of vervangen wagens.

4,5
4,0

200

3,5
3,0

150

2,5
2,0

100

1,5
1,0

50

0,5
0

2009

2010

2011

2012

2013

0,0

Wagenpark diesel / Wagenpark benzine / Korte-afstandsvluchten / Lange afstandsvluchten / Hogesnelheidstrein /
CO₂e-uitstoten/voltijdse equivalenten verbonden aan transportactiviteiten
De CO₂e-uitstoot verbonden aan het brandstofverbruik van de bedrijfsvoer
tuigen omvat de nodige stroomopwaartse uitstoot voor de fabricage en het
transport van deze brandstof.
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5,0

250

ton CO₂e per
voltijdse equivalent

Bereikbaarheid van de gebouwen en beleid
voor de professionele en privé-verplaatsingen.
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Elektrisch voertuig
Na een aantal analyses besliste Befimmo om een
elektrische poolingwagen op te nemen in haar wa
genpark. Het is de bedoeling om het nut van dergelijk
voertuig te testen voor korte verplaatsingen van het
team gedurende een korte periode (12 maanden).
Tegen midden 2014 zal een algemene analyse
gebeuren van de mogelijkheden die Befimmo qua
mobiliteit heeft. Deze zal uitgevoerd worden met
de hulp van externe consultants.

Doelstelling
Befimmo wil haar beleid van bewustmaking van
het team voortzetten. Ze wil een mobiliteitsplan
opmaken om de duurzame mobiliteit aan te
moedigen (aanmoedigen om te carpoolen, om
het openbaar vervoer te gebruiken, of voor wie
sportiever aangelegd is, de fiets, enz.).

CERTIFICATIE
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Audit van het beheer van de milieu-impact
van de activiteiten (methode, communicatie,
transparantie) door een extern certificateur.

Milieumanagementsysteem, ISO 14001
gecertificeerd [G4-PR3]
In 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem (MMS) in op basis van de norm ISO 14001.
Deze laatste waarborgt een stelselmatige aanpak
van de milieu-aspecten die aan haar activiteiten
verbonden zijn en draagt ook bij tot de duurzame
en doorlopende uitvoering en opvolging van
haar verbintenissen.
Eind 2013 werd het Milieumanagementsysteem, na
een periode van drie jaar, onderworpen aan een audit
voor een update van de certificatie. Deze bevestigde
de toepassing, in de geauditeerde processen en ac
tiviteiten, van de maatregelen die beantwoorden aan
de vereisten van de ISO 14001-norm.

Doelstellingen
Niettemin zal Befimmo zich in 2014 verder
toeleggen op de twee challenges die ze in 2012
identificeerde, namelijk:
 e integratie van het property management
D
afronden;
Het MMS vereenvoudigen, door het niveau van
de milieuprestatie nog te verhogen.

BREEAM Design de Befimmo et Fedimmo [G4-PR3]
Datum
Portefeuille

Befimmo

Fedimmo

BREEAM prestatieniveau

Naam gebouw

Stad

Regio

Type project

Verwerving van
het certificaat

Ikaros 17-19

Zaventem

Vlaanderen

Renovatie

2012

Very Good

In behandeling

Ocean House

Zaventem

Vlaanderen

Renovatie

2012

Good

In behandeling

Triompf I + II

Brussel

Renovatie

2014

Very Good

In behandeling

Brederode 13

Brussel

Renovatie

2014

Very Good

In behandeling

Brederode 9

Brussel

Renovatie

2015

Very Good

In behandeling

Noord Building

Brussel

Constructie

2014

Excellent

In behandeling

Wetenschap-Montoyer Brussel

Brussel

Renovatie

2010/2011

Excellent

Excellent

Froissart

Brussel

Brussel

Renovatie

2010/2011

Excellent

Very Good

Paradis

Luik

Wallonië

Constructie

2014

Excellent

In behandeling

WTC IV

Brussel

Brussel

Constructie

Outstanding

In behandeling

? “ Begrippenlijst ”

Design

Post
Construction
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BREEAM In-Use van Befimmo (in aantal activa) [G4-PR3]
PORTEFEUILLE BEFIMMO | BREEAM IN-USE [ASSET] (in aantal activa)
Op 1 januari 2014 heeft, rekening houdend met de
verkopen en aankopen, 50% van de gecertificeerde
Befimmo-portefeuille een score Good voor de Asset.

Doelstelling

100%
80%

7

21

30

32
52

60%

67
40%

14

40

20%
0%

34

34
15

2010

2011

2012

2013

Doelstelling Doelstelling

2014

2015

Het doel is om verder te gaan op deze weg
naar een betere score (Pass => Good), naar
rato van 20 nieuwe gebouwen in de loop van
2014. De verhoging van de score van het saldo
van 15 gebouwen is gepland voor eind 2015.
De score van de gebouwen in renovatie wordt
desgevallend geval per geval herzien, na
voltooiing van de werken.

Pass / Good

PORTEFEUILLE BEFIMMO | BREEAM IN-USE [MANAGEMENT] (in aantal activa)
Op 1 januari 2014 werd de situatie van de BREEAM
Management scores aangepast om rekening te
houden met de aankoop van het gebouw Blue
Tower dat een score “Very Good” kreeg. In 2014 zal
enkel het certificaat van het onlangs gerenoveerde
gebouw Ikaros 17-19 geïntegreerd en meegerekend
worden.

Doelstelling
Befimmo zal in 2014, nadat de integratie van de
property manager afgerond is, de toegevoegde
waarde van de verbetering van de BREEAM
Management score van haar portefeuille
beoordelen. In voorkomend geval zullen nieuwe
doelstellingen bepaald worden.

PORTEFEUILLE FEDIMMO | BREEAM IN-USE
[ASSET EN MANAGEMENT]

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

De BREEAM-situatie van de gebouwen van
Fedimmo bleef ongewijzigd. In 2013 kreeg slechts
één Fedimmo-gebouw op 56 een BREEAM Asset
en Management certificatie. Na volledige renovatie
kreeg het gebouw Froissart een score “Very Good”
voor beide certificaties.

? “ Begrippenlijst ”
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Het team
De betrokkenheid van het team van Befimmo bij
de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid is
doorslaggevend voor het succes van haar globale
strategie. De bewustmaking en de deelname van
de werknemers aan de denkoefeningen, evenals
hun dagelijkse bijdrage zijn onontbeerlijk om de
doelstellingen te halen. Door het een aangenaam
werkkader aan te bieden, stimuleert Befimmo de
creativiteit en de motivatie van haar team en maakt
dat het zich nog sterker inzet voor de Vennoot
schap.

Sinds 2012 heeft een persoon op de afdeling
human resouces de opdracht om, samen met de
CSR Manager, het hele team te sensibiliseren voor
de MVO-thema’s en om de initiatieven ter zake op
te volgen en de sterke bedrijfscultuur bij Befimmo
verder te blijven ontwikkelen.
De belangrijkste prioriteiten die samen met de
betrokken partijen bij deze thematiek werden be
paald, zijn welzijn, ethiek en dialoog.

Belangrijkste relevante thema’s volgens de betrokken partijen

Welzijn

Ethiek

Dialoog

• Trots / engagementen /
gemeenschappelijke kijk
• Teamgeest / samenhang in het team
• Gezondheid en veiligheid
• Bewustmaking MVO
• New ways of working
• Extra-legale voordelen “à la carte”
• Evenwicht privé-leven/beroepsleven
• Verbondenheid met een identiteit

• Discriminatie (afkomst, M/V, handicap)
• Integratie / opleiding van de jongeren
• Vergoeding

• Relaties tussen afdelingen
• Delen en terugkoppelen van ervaring
• Samenkomen rond een project /
enthousiasme opwekken

Befimmo verbindt er zich toe om
 e goede werkwijzen toe te passen, hun
d
relevantie te analyseren en de nodige
acties op te zetten
de geïdentificeerde waarden te doen
leven bij het team via de activiteiten
het team samen te brengen rond het
MVO-beleid en -Programma
de preventienormen en -adviezen na te
leven, conform te zijn op het vlak van
veiligheid, hygiëne en gezondheid
het team aan te sporen om doorlopend
opleidingen te volgen

 pen te blijven staan voor de diversiteit
o
van de leden van haar team (geslacht,
leeftijd, taal, afkomst, enz.)
de billijke behandeling van haar
medewerkers te garanderen

t e luisteren naar haar team en er
geregeld mee in gesprek te gaan
plaats te laten voor initiatieven, voor de
creativiteit van het team
de dialoog tussen afdelingen te
verdiepen en teamwerk nog meer te
promoten

Kerngegevens

Waarden
Engagement
Teamgeest
Professionalisme

Respons op
de peiling naar
de tevredenheid
bij het team

92%

Verdeling
mannen | vrouwen

53u/jaar

56% | 44%

opleiding
per werknemer

bij het team

93

Sociale indicatoren [G4-LA1-LA2-LA6]
Op 31 december 2013 bestond het team uit
70 mensen (56% mannen en 44% vrouwen). Met
uitzondering van de CEO zijn ze allemaal, behalve
1, vast in dienst met een bediendecontract van
onbepaalde duur.
Befimmo doet occasioneel ook beroep op
interim-diensten.
Op diezelfde datum was 90% van de medewerkers
van Befimmo voltijds in dienst en 10% deeltijds
(tijdskredieten inbegrepen). Alle deeltijdse
medewerkers krijgen dezelfde extra-legale
voordelen. Deze 10% bestaat momenteel enkel uit
vrouwen.
In het team heeft meer dan de helft een universitair
diploma en heeft 43% van die universitairen ook
een diploma van het postuniversitair type.

Befimmo valt onder het Aanvullend Nationaal
Paritair Comité voor Bedienden, ook Paritair
Comité 218 genoemd, dat voor alle teamleden
geldt.
De Vennootschap past marktconforme
vergoedingen toe die heel wat hoger liggen dan de
verplichte minimale loonschalen. Het loonpakket
van het bediendepersoneel van Befimmo bevat
onder meer een extralegaal pensioen. Dit stelsel
garandeert een vervangingsinkomen in verhouding
tot het loon bij pensioen (Defined Benefits
systeem) en afhankelijk van de diensttijd bij de
Vennootschap. Daarnaast genieten de werknemers
een volledige dekking inzake gezondheidszorg.
Meer informatie is te vinden in de toelichting
"Personeelsbeloningen" op pagina 197 van dit
Jaarlijks Financieel Verslag [G4-EC3].

De gemiddelde leeftijd van het team van
Befimmo NV (buiten de Raad van Bestuur)
is 41 jaar.
In het boekjaar 2013 onthaalde Befimmo 25 nieuwe
medewerkers (waarvan 14 naar aanleiding van de
integratie van het property management) en er
gingen 2 medewerkers weg.
Befimmo registreerde in het voorbije boekjaar twee
ongevallen op de weg naar het werk, maar geen
enkel geval van beroepsziekte. Het ziekteverzuim(1)
tijdens het voorbije boekjaar ligt op 2,4% van het
totaal aantal gepresteerde uren, wat aansluit op
het gemiddeld percentage van 2,4%(2) voor alle
Belgische ondernemingen, alle sectoren door
elkaar.

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

(1) Ziekteverzuim: verhouding tussen het aantal uren ziekte van korte duur (< 30 dagen) en het totaal aantal gepresteerde uren.
(2) Bron: Verzuimrapport 2012, SDWorx.
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WELZIJN
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Evenwicht tussen beroepsleven en privé-leven,
gezondheid en veiligheid van de medewerker,
werkomgeving en -sfeer.

Befimmo hecht bijzonder belang aan het welzijn van haar werknemers, wat borg staat voor hun
betrokkenheid bij het leven van de Vennootschap. Ze is van plan om verder te werken aan de
voortdurende verbetering van de voornoemde thema’s.

Waarden
Uit de verschillende enquêtes bij het team en
de Raad van Bestuur van Befimmo kwamen drie
basiswaarden naar voren. Deze waarden, die de
identiteit van Befimmo kenmerken, zijn:
Engagement | hieruit spreekt de sterke betrok
kenheid van het team bij de Vennootschap en
haar zaken, het grote verantwoordelijkheidsge
voel en de echte verbondenheid met de Vennoot
schap.
Teamgeest | verwoordt de nauwe samenwerking
tussen de teamleden om een zaak tot een goed
einde te brengen, en ook om onderlinge hulp te
bieden als het nodig is.

Doelstelling
Befimmo voelt dat het nodig is om deze waar
den beter in te burgeren, zodat ze binnen de
Vennootschap echt beleefd worden en iedereen
er zich mee kan identificeren, maar ook om ze
duidelijk te maken voor de buitenwereld. Met dat
doel voor ogen zal Befimmo in de loop van 2014
workshops organiseren over het thema van deze
waarden, zodat haar team mee kan werken aan
hun verdere ontwikkeling.

Professionalisme | staat voor de nauwgezetheid
bij het zakendoen.

Efficiëntie en welzijn
In 2013 integreerde Befimmo de property manage
ment activiteit in de bestaande structuur. Op
1 mei 2013 verhuisden inderdaad 14 vroegere mede
werkers van AG Real Estate Property Management
naar het team van Befimmo. De leden van het team
van Befimmo waren collectief goed voorbereid om
hun rol van integrator uitstekend te vervullen en zo
deze integratie en het onthaal van de medewerkers
in alle opzichten te doen slagen. Dankzij het sys
teem van peterschap bij Befimmo en ieders inzet
voor het hele proces, kan Befimmo zeer tevreden
zijn over het succes van deze operatie.
In de loop van de maand november 2013 voerde
Befimmo een tevredenheidsenquête uit bij haar
team. Dit betrof algemene thema’s, zoals communi
catie, werkomgeving, bedrijfscultuur en -geest,

human resources, mobiliteit, MVO en ook de waarden
van Befimmo. Deze enquête – in de vorm van een
online vragenlijst – was anoniem en niet verplicht.
De respons was echter zeer hoog, namelijk 92%.
De enquête bleek een interne barometer van de
Vennootschap te zijn. Gezien het om een eerste
editie ging, zal ze dienen als referentie voor de
volgende regelmatige enquêtes (ongeveer om de
twee jaar) om te toetsen in welke mate de strategie
gekend is en begrepen wordt en hoe groot het en
gagement is. Dit zou een beeld moeten geven van
de evolutie in de denkwijze van de medewerkers
over MVO, en van hoe ze zich algemeen voelen bij
de Vennootschap. Zo zal Befimmo prioriteiten voor
acties voor het welzijn en de efficiëntie van het
team in kaart kunnen brengen en verder gaan dan
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Uittreksel uit de resultaten van de tevredenheidsenquête
bij het team (2013)
“Ik slaag in een redelijk evenwicht tussen
mijn beroepsleven en mijn privé-leven”

“Mijn functie interesseert mij”

10%
10%
3%

17%
85%

30%

3%

2%

Helemaal niet akkoord
Niet helemaal akkoord
Noch akkoord, noch niet akkoord
Een beetje akkoord
Helemaal akkoord
Geen antwoord

40%

wat de wet ter zake voorschrijft, om meteen ook
te beantwoorden aan de specifieke verwachtingen
van haar werknemers.

zoals de analyse van de nieuwe methodes voor
de werkorganisatie.

Uit de enquête 2013 blijkt dat de medewerkers
gemotiveerd zijn voor en geïnteresseerd zijn in
hun eigen functie. Het maakt 95% trots dat ze voor
Befimmo werken. Toch kwamen er ook enkele pun
ten aan het licht die voor verbetering vatbaar zijn,
zoals het evenwicht tussen privé- en beroepsleven.
Om deze aandachtspunten aan te pakken, verbindt
Befimmo er zich toe concrete acties in te voeren,

Doelstelling
De ingevoerde concrete acties, als gevolg van
de tevredenheidsenquête opvolgen, en minstens
om de twee jaar een nieuwe tevredenheidsen
quête uitvoeren.

Comité B+ en sociale acties
Het Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief
van het personeel en met steun van de Effectieve
Bedrijfsleiders. Het zette sindsdien verder acties op
voor de organisatie van sportieve, culturele, feestelijke,
familiale en liefdadigheidsactiviteiten.

Gezien het grote succes in 2012 organiseerde het
Comité weer bloedinzamelingen in zijn lokalen van
het gebouw Goemaere en bood de andere huurders
van het gebouw meteen de kans om mee te werken
aan de actie. Deze bloedinzamelingen zullen ook de
volgende jaren nog plaatsvinden. Een aantal perso

Beheersverslag
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Doelstelling
Het Comité B+ is beslist van plan om zijn
sociale actie in 2014 verder te zetten. Omdat
de deelnemers zo gemotiveerd zijn, zullen de
meeste voornoemde operaties herhaald worden.
Van haar kant zal de Vennootschap haar steun
blijven geven aan de initiatieven van het
Comité B+ in het kader van de filantropische
activiteiten die het aan het personeel voorstelt.

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

In 2013 zette het Comité B+ zijn vrijwilligersactie voort
in het kader van het partnerschap dat in 2011 al met
het Rode Kruis was aangegaan (lokale entiteit van
Oudergem).
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neelsleden werkte ook mee aan de Veertiendaagse
van het Rode Kruis, die elk jaar loopt in de lente. Zij
droegen bij tot de verkoop van pleisters van de lokale
afdeling van Oudergem, ten voordele van het pro
gramma “Vakantie voor iedereen”, een vakantiekamp
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.

De grootste sportievelingen deden ook mee aan de
20 km van Brussel onder de vlag van de Brailleliga.
Tot slot werden de medewerkers vlak vóór de einde
jaarsfeesten uitgenodigd om pakjes met lekkers sa
men te stellen die het Rode Kruis van Oudergem ver
volgens uitdeelde aan de daklozen van de gemeente.

Evaluatie en opleiding [G4-LA9-LA10-LA11]
Befimmo gelooft vast dat de ontwikkeling van haar
medewerkers ze aanspoort om vooruit te gaan en
hun competenties verder uit te bouwen. Daarom
zette ze haar beleid ter zake ook verder in 2013.
Naast de taalopleidingen en de individuele op
leidingen bood Befimmo ook alle personeel een
opleiding rond communicatie aan. De interpersoon
lijke en teamcommunicatie verbeteren, de beste ei
gen manier om te communiceren ontdekken, goed
communiceren met gesprekspartners, boodschap
pen leren structureren om efficiënter te zijn, dat zijn
de vaardigheden die de medewerkers konden ver
beteren. Ook het programma voor de ontwikkeling
van de leidersvaardigheden werd voortgezet en in
2013 afgesloten voor de huidige managers. Daar
naast konden alle medewerkers een opleiding over
het thema van de ISO 14001 norm volgen. Tot slot
organiseerde Befimmo, die zich bekommert om het
lichamelijk welzijn van haar medewerkers, ook nog
een opleiding in ergonomie, in samenwerking met
de arbeidsgeneeskundige dienst, om zo de mede
werkers bewust te maken van de risico’s van het

Aantal uren opleiding (buiten taalopleidingen)
op basis van de drie pijlers per geslacht en per
categorie (2013)

werken aan een scherm en ze de nodige sleutels in
handen te geven om die risico’s te beperken.
Desondanks kan de toegang tot opleidingen bij
Befimmo nog beter, zoals blijkt uit de enquête bij
het personeel. Daarom werd beslist om toe te zien
op een betere centralisering van de informatie over
de opleidingen, die vervolgens weer naar de
managers moet gaan.
Befimmo besliste ook om haar procedure voor de
jaarlijkse beoordeling, die nu al bestaat voor alle
medewerkers van de Vennootschap, te herzien.
De beoordeling zal meer de link leggen met de
waarden van de Vennootschap, die dan zelf weer
gegeven worden in een reeks van generieke com
petenties. Er zal een veel groter en gedetailleerder
deel van de beoordeling besteed worden aan het
ontwikkelingsplan van de medewerkers, om hun
motivatie en hun welzijn op peil te houden.
In het voorbije boekjaar noteerde Befimmo een
gemiddelde van 53 uren opleiding per medewerker,
waarvan meer dan de helft taalcursussen.

Uittreksel uit de resultaten van de
tevredenheidsenquête bij het team (2013)
“In het algemeen ben ik tevreden over de
beschikbare opleidingsmogelijkheden bij Befimmo.”

Planet
25%
People
53%

Effectieve Bedrijfsleiders | Man
Effectieve Bedrijfsleiders | Vrouw
Manager | Man

15%

28%

7%

Profit
22%

Manager | Vrouw
Andere werknemer | Man
Andere werknemer | Vrouw

(1) Dit gemiddelde wordt berekend op basis van voltijdse equivalenten.

10%
Helemaal niet akkoord
Niet helemaal akkoord
Noch akkoord, noch niet
akkoord

40%

Een beetje akkoord
Helemaal akkoord
Geen antwoord
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Doelstellingen
 erziening van het beoordelingsproces en invoering van een ontwikkelingsplan.
H
De informatie over de opleidingen centraliseren, de communicatie aan de managers over de bestaan
de opleidingen verbeteren en het team informeren over de bestaande procedure.

ETHIEK
Ethische werkwijzen in het human resources
management en de aanwerving.
Befimmo stelt zich op als een Vennootschap die
openstaat voor diversiteit, met respect voor ieders
identiteit. In de loop van het boekjaar 2013 werd

geen enkele klacht inzake de tewerkstelling inge
diend [G4-LA16].

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN
Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de werknemers per geslacht
(op 31 december 2013) [G4-LA12]
46%

Andere werknemers

n Vrouw
n Man

54%
30%

Management

70%
50%
50%

Bedrijfsleiders
10%

Raad van
Bestuur

90%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de
werknemers per leeftijd (op 31 december 2013) [G4-LA12]
80%
70%
60%

Doelstelling

30%
20%
10%
0%

< 30 jaar

tussen 30
en 39 jaar

tussen 40
en 49 jaar

tussen 50
en 59 jaar

tussen 60
en 69 jaar

n Raad van Bestuur n Effectieve Bedrijfsleiders
n Management n Andere werknemers
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>70 jaar

Befimmo overweegt om in de
loop van 2014 te starten met
een diversiteitsplan aan de
hand van het diversiteitslabel
van het Brussels Hoofdstede
lijk Gewest.

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

50%
40%
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DIALOOG
Geregeld in dialoog gaan met het team.
De dialoog met het team, een interne betrok
ken partij van de Vennootschap, werd in 2013
extra kracht bijgezet met de personeelsenquête,
waarvan een deel bijdroeg tot de opmaak van de
materialiteitsindex van de Vennootschap. Ook werd

een opleidingscyclus aan communicatie gewijd.
Daarnaast leverde Befimmo verder inspanningen
om de informatiestromen in het team op te voeren
en te diversifiëren.

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN
Sensibilisering van het team
Het intranet bleef een belangrijke motor van de
communicatie. Uit de personeelsenquête bleek dat
het echt gewaardeerd wordt als een nuttig instru
ment in het bedrijf. Omdat het een belangrijke rol
speelt in de overbrenging van informatie, zullen de
inhoud en technische eigenschappen ervan in 2014
herzien en verbeterd worden.
De enquête toonde echter ook aan dat de mede
werkers vragen naar meer communicatie over alle
onderwerpen.
Om hierop in te gaan, is Befimmo van plan om de
informatiestroom te versterken, met onder meer de
organisatie van interne “breakfast presentations”
door leden van het team of van de afdelingen. Er
zullen verschillende onderwerpen aan bod komen
die bepaalde aspecten van de activiteit van de
Vennootschap kunnen belichten.

Befimmo is zich sterk bewust van het potentieel
van haar team en zal ook elke gelegenheid aangrij
pen om zijn creativiteit aan te wenden ten gunste
van welbepaalde thema’s, om suggesties aan te
moedigen, om uit te nodigen tot dialoog. Tot slot
zullen er ook werksessies of workshops tussen
afdelingen opgezet worden, om toe te zien op een
optimale communicatiestroom en samenwerking.

Doelstellingen
De interne communicatie verbeteren
De interne relaties en de overbrenging van
informatie vergemakkelijken
De creativiteit en de participatie van het team
verhogen

Uittreksel uit de resultaten van de tevredenheidsenquête bij het team
“Ik krijg de kans om suggesties te doen
bij Befimmo”

13%
3%
5%
47%

(2013)

“Het intranet is een nuttig instrument
in de Onderneming”

10%
32%

2%

88%
Helemaal niet akkoord
Niet helemaal akkoord
Noch akkoord, noch niet akkoord
Een beetje akkoord
Helemaal akkoord
Geen antwoord
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De huurders
Befimmo hecht veel belang aan de huurders en
gebruikers van haar vastgoedportefeuille. Ze wil
haar huurders binden met een aanbod van ruimtes
van kwaliteit, die sterk presteren op het gebied van
bereikbaarheid, milieubeheer en kosten.
Befimmo beschikt over een team van gemotiveer
de professionals (commercieel, technisch, beheer,
enz.), die rapporteren aan de Chief Operating
Officer (COO). Allemaal willen ze de kwaliteit van
de service aan de klant verbeteren. De tevreden
heid, de dialoog tussen eigenaar en huurder en
de veiligheid en gezondheid van de huurders zijn
prioriteiten voor Befimmo en zijn ook essentieel
in de ogen van al haar betrokken partijen. In deze
optiek bepaalde Befimmo concrete acties die ze wil
invoeren, zoals de opzet van een nieuwe Helpdesk,

de aanmaak van een communicatieplatform voor
huurders, enz. Daarnaast besliste ze ook om bijko
mende financiële middelen vrij te maken voor de
aanwerving van twee nieuwe medewerkers die de
opdracht zullen krijgen om deze doelstellingen te
verwezenlijken.
Bovendien kon Befimmo door de integratie van
de property management activiteiten in mei 2013
rechtstreekser in contact staan met haar huurders
en zo beter vooruitlopen op hun behoeften en ze
proactiever sensibiliseren voor de milieukwesties.
Dankzij deze integratie is ze de dagelijkse ge
sprekspartner van de huurder geworden.

• De huurders bewust maken / sensibiliseren –
“groene huurovereenkomst”
• Gemeenschappelijk project met de huurders
en hun gemeenschap
• Tevredenheidsenquête
• Binden
• De beheerder en het onderhoudsbedrijf naar
voor schuiven als koppelteken tussen eigenaar
en huurder
• Aspect new ways of working
• Helpdesk 24/24
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o
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nd

Dialoog

e id

Belangrijkste relevante thema’s volgens de betrokken partijen
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• Kwaliteit van de binnenlucht
• Veiligheid van de gebouwen
• Betrouwbare en reglementaire materialen

Befimmo verbindt er zich toe om
 en aanpak uit te werken die op de huurklanten
e
gericht is
haar huurders te sensibiliseren voor de aspecten
van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
de dialoog met haar huurders en de opvolging van
hun vragen te verbeteren en concrete acties in te
voeren

 ich te vergewissen van de veiligheid van haar
z
huurders in de gebouwen, met bijzondere
aandacht voor de werken in bewoonde gebouwen
zich te vergewissen van de goede luchtkwaliteit in
de gebouwen van haar portefeuille
duurzame materialen van goede kwaliteit
te gebruiken

Bezettingsgraad
van de portefeuille

Behoud van
de gewogen
gemiddelde duur

95%

9 jaar

Beheersverslag
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42 interviews
met de huurders
in het kader
van l’ISO 14001
sinds december 2013

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

Kerngegevens
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DIALOOG
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Terbeschikkingstelling van een
overeenkomst milieusamenwerking [G4-EN27]
Befimmo stelt de huurders een overeenkomst
milieusamenwerking (vroeger green lease genoemd)
voor, verbonden aan elke huurovereenkomst. Deze
overeenkomst zet de eigenaar en de huurder aan
om alles in het werk te stellen om de milieuprestatie
van het gebouw en van de gehuurde ruimtes te
verbeteren (vermindering van het verbruik van
de energiebronnen, van de afvalproductie, van de
koolstofemissies, enz.). Deze is bedoeld voor de
nieuwe huurders, maar zal geleidelijk ook aan alle
bestaande huurders voorgesteld worden.

Terbeschikkingstelling van een Building
User Guide (BUG) [G4-EN27]
De gedragscode die in het vorige Verslag werd
vermeld, evolueerde naar een document dat de
naam BUG kreeg. Het betreft een gids voor de
huurders van het gebouw voor de goede werking
van de installaties en de verkleining van de milieuafdruk. Momenteel wordt een BUG uitgewerkt voor
een gebouw.

Terbeschikkingstelling van een helpdesk
[G4-EN27]
Naar aanleiding van de integratie van het property
management voert Befimmo een helpdesk en een
CRM (Customer Relationship Management) van
kwaliteit in, dat later zal gekoppeld worden aan een
extranet voor de huurders.

Geregeld in dialoog gaan met
de (huidige en potentiële) huurders.

Doelstelling
De doelstelling van 2014 voor Befimmo is het iden
tificeren van de grootste tien privatieve elektrici
teitsverbruikers, het sensibiliseren van de huurders
via de overeenkomst milieusamenwerking, het
begeleiden en adviseren van de huurders om op
lossingen te zoeken en te vinden om hun gebruik
terug te schroeven en ze vervolgens helpen om
de impact van de maatregelen te verifiëren. Deze
doelstelling is dus verbonden aan de doelstelling
van een verlaging van het privatief elektriciteits
verbruik met jaarlijks 1% gedurende 3 jaar. Dit
document, dat opgesteld werd in samenwerking
met de technische milieucel, zal door het property
management worden overgemaakt aan de nieuwe
huurders en ook aan de bestaande huurders.

Doelstelling
De doelstelling voor 2014 is de opmaak van een
lijst van prioritaire gebouwen voor de opmaak
en de invoering van nieuwe BUGs. Property
management zal dit document overmaken
aan de nieuwe huurders en ook aan de
bestaande huurders.

Doelstelling
Een efficiënte Helpdesk 24/7 terbeschikking
stelling aan de huurders van de portefeuilles van
Befimmo en Fedimmo, tegen juni 2014, gekop
peld aan een extranet. Met dit instrument zal
aan de huurders een goede opvolging van hun
vragen kunnen aangeboden worden.
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Aanmaak en terbeschikkingstelling van
een extranet [G4-EN27]

Doelstelling

Befimmo wil de dialoog met haar huurders
verbeteren door ze een extranet ter beschikking
te stellen met de documenten van het property
management, milieudocumenten, de toegang tot
monitoring per gebouw, de BUG, de overeenkomst
milieusamenwerking, enz.

De doelstelling is de verbetering van de
transparantie en de dialoog met de huurklanten
en ze een platform ter beschikking stellen
waar ze de algemene informatie over hun
gebouw kunnen vinden. Gezien het extranet
aan de helpdesk zal gekoppeld zijn, zal dit ook
dienen als platform voor de uitwisseling van
vertrouwelijke informatie.

VEILIGHEID &
GEZONDHEID
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Responsabilisering in verband met de veiligheid
en de gezondheid van de huurders.

Het spreekt vanzelf dat Befimmo verder inzet op de
naleving van de veiligheid op de bouwplaatsen en
gezonde gebouwen wil afleveren die een onberis
pelijke veiligheid bieden. Tevens ziet Befimmo er op

toe dat alle wettelijke controles plaatsvinden en dat
gepast gereageerd wordt op de eventuele opmerkin
gen en/of inbreuken die blijken uit de rapporten van
de inspecteurs die haar portefeuille onderzoeken.

Incidenten [G4-PR2-PR9-EN24]
Tijdens het boekjaar 2013 diende een huurder
echter een klacht in bij het BIM in verband met
vervuilde binnenlucht in het gebouw Brederode I.
Deze klacht ging over de slechte werking van
de branders en de gebrekkige afvoer van de
brandgassen van de ketels die terechtkwamen
in een toevoer van frisse lucht op het dak. Deze
situatie leidde tot een proces-verbaal van de
administratie, de tijdelijke uitschakeling van de
installaties en de betaling van een administratieve
boete van 300 €, die teruggevorderd werd van het
onderhoudsbedrijf.

In beide bovenstaande gevallen maakte
Befimmo snel en in alle transparantie alle
gewenste informatie over aan de administratie
en aan de gebruikers. Ook werden correctieve en
preventieve acties uitgevoerd bij de betrokken
onderhoudsbedrijven en huurders.

Beheersverslag

Financiële staten

Befimmo besliste om de nodige middelen vrij
te maken om in de loop van 2014 een Risk &
Quality Manager aan te werven die onder meer
zal instaan voor de controle van de kwaliteit
van de onderhoud en van het comfort van de
huurders in de gehuurde ruimtes.

Algemene inlichtingen

Bijlagen

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

Ook moest het gebouw View Building in
oktober 2013 volledig ontruimd worden door
een foute omgang met chemische producten
die de huurder gebruikt voor de behandeling
van het water van het privé sportcomplex op
de benedenverdieping. Door dit voorval en de
gasdampen die ontstonden uit deze mengeling
moesten de fitnessinstallaties tijdelijk gesloten
worden en werd een proces-verbaal opgemaakt
door het BIM.

Doelstelling
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Governance
Befimmo leeft de wettelijke voorschriften na die
voor haar bestuur gelden en stelde een eigen
ethische code op die de waarden voorschrijft die
voorop moeten staan in de relaties die ze met al
haar betrokken partijen heeft.
Op het vlak van governance past Befimmo de Bel
gische Corporate Governance Code toe, die haar
referentiecode is, en besteedt bijzondere aandacht
aan de evoluties op dit gebied.
Wat de preventie van belangenconflicten en
marktmisbruik betreft, is Befimmo enerzijds on
derworpen aan de wettelijke bepalingen die voor
haar gelden als beursgenoteerde vennootschap en
Vastgoedbevak en anderzijds aan de bijkomende
regels die ze in haar corporate-governancecharter
bepaalde. Befimmo gaat dus verder dan de wetge
ving wanneer ze dit relevant acht.

De General Counsel & Secretary General (lid van
het Comité van Effectieve Bedrijfsleiders) staat
in voor de update en de naleving van de ethische
code en van het governancecharter. Ze oefent
ook de functie van Compliance Officer uit en ziet
in deze hoedanigheid toe op de naleving van de
interne regels en procedures om de risico’s van
marktmisbruik te voorkomen.
De corporate-governanceverklaring van Befimmo
staat op pagina 108 van het Jaarlijks Financieel Verslag.

Befimmo schenkt ook bijzondere aandacht aan de
betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en
aan de nauwgezetheid, juistheid en transparantie
van de financiële en niet-financiële mededelingen.
De belangrijkste prioriteiten die aan dit thema verbon
den zijn, zijn de dialoog en de communicatie met de
betrokken partijen, de ethiek en de conformiteit.
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Belangrijkste relevante thema’s volgens de betrokken partijen

& Commun

E t hi e k

• Realistisch, eenvoudig, samenhangend,
begrijpelijk programma van concrete acties
• Duidelijke visie, doelstellingen op lange termijn
• Ambitie / moed
• Opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen
• Voorbeeldrol / pionier
• Herhaalde, doelgerichte en relevante communicatie
• Gestimuleerd door de directie met gebruik van benchmarks
• Invoering van een governance
• Geïntegreerd in de globale strategie,
transparantie

• Bedrijfscultuur
• Waarden
• Ethische code

Co
nformiteit

• Verder gaan
• Vooruit lopen
• Proactiviteit / Dialoog
met de overheid

Befimmo verbindt er zich toe om
 oorlopend in dialoog te gaan met de betrokken partijen en de dialoog
d
met de investeerders/aandeelhouders te verdiepen
de goede werkwijzen te volgen, hun relevantie te analyseren en de nodige
acties op te zetten
de Effectieve Bedrijfsleiders en de Raad van Bestuur te betrekken en een
regelmatige dialoog te garanderen
voortdurend een programma van concrete acties te volgen, die realistisch
en meetbaar zijn en beantwoorden aan de verwachtingen van de betrok
ken partijen
te communiceren in alle transparantie en deze communicatie aan te passen
aan de verschillende betrokken partijen (wijze, middelen, frequentie, enz.)

 rocedures in te voeren en de
p
maatregelen te nemen om de
ethiek in alle geledingen van
Befimmo te garanderen
de risico’s van corruptie,
anticoncurrerend gedrag,
belangenconflicten enz. te
voorkomen
de voorwaarden voor duurzame
aankopen te verbeteren en uit
te breiden

Kerngegevens
Aantal geïnterviewde
betrokken partijen (one-to-one)

>25

Green Star GRESB
EPRA Silver
Sustainability Report
EPRA Gold Annual Report

 e naleving van de
d
vigerende normen te
waarborgen
vooruit te lopen en
proactief te zijn in
de dialoog met de
Belgische en Europese
openbare autoriteiten,
de sectorfederaties, met
name inzake toekomstige
regelgeving
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DIALOOG &
COMMUNICATIE
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Dialoog [G4-26]
Zoals hierboven al gedetailleerd werd uiteengezet,
heeft Befimmo eind 2013, in het kader van een
proces voor de voortdurende verbetering van
haar MVO-beleid, een materialiteitsstudie
uitgevoerd en een proces voor voortdurende
dialoog met al haar betrokken partijen ingezet
(werknemers, huurders, investeerders, overheid,
leveranciers, Bestuurders, enz.).

Transparante communicatie [G4-PR7]
Befimmo besteedt ook bijzondere aandacht aan de
betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en
aan de nauwgezetheid, juistheid en transparantie
van de financiële en niet-financiële berichtgeving.

In dialoog gaan met de mensen en entiteiten
die beïnvloed worden door de activiteiten van
de onderneming en transparant communiceren
over de opgezette initiatieven en hun opvolging.

Doelstelling
De doelstelling van Befimmo is de regelmatige
dialoog met al haar betrokken partijen
voortdurend te verbeteren, met gebruik van
meer dynamische communicatietools en deze
toe te snijden op elke betrokken partij (website
voor de investeerders, intranet voor het team,
presentaties, rapporten, het toekomstig extranet
voor de huurders, enz.), maar ook door verder
de vragenlijsten te beantwoorden van het
CDP, de GRESB, enz., die de institutionele
investeerders publiceren.

Doelstelling
De communicatie voortzetten en voortdurend
verbeteren volgens de referentienormen.

Jaarlijks Financieel Verslag 2013

Sinds enkele jaren volgt Befimmo een tendens om
de financiële verslaggeving te standaardiseren,
maar ook om verslag uit te brengen over Maat
schappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom sloot ze
zich aan bij de indicatoren die de EPRA publiceert
en eveneens bij de richtlijnen van het GRI en van de
vastgoedsector GRI-CRESS. Dit jaar had Befimmo
de ambitie om zich te schikken voor heel haar ver
slag te schikken naar de nieuwe versie van het GRI,
“G4” (“Conformiteit” - Basiscriteria).

CSR Manager
In 2013 maakte Befimmo de nodige middelen vrij
voor de aanwerving van een CSR Manager. Deze
vervult tegelijk een strategische rol (de MVOstrategie uitstippelen, de relaties met de betrokken
partijen beheren) en een operationele rol (de MVOprojecten beheren, de interne adviseur zijn voor de
andere afdelingen).

Beheersverslag

Financiële staten

Algemene inlichtingen

Bijlagen
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ETHIEK
BELANGRIJKSTE VERWEZEN
LIJKINGEN EN DOELSTELLINGEN

Beleid van duurzame aankopen
[G4-SO10-LA14-LA15-EN32-EN33-HR10-HR11]
Befimmo wil de bestaande voorwaarden voor duur
zame aankopen bijwerken en verbeteren, ze zo snel
mogelijk meedelen aan de leveranciers zodat ze
gevolgd en nageleefd worden. In een tweede fase
zal Befimmo een charter voor duurzame aankopen
opmaken en de leveranciers inventariseren.

Ethische code, dealing code en
governancecharter [G4-SO4]
In de loop van het eerste halfjaar 2014 zal een up
date van de ethische code, van de dealing code en
van het governance charter plaatsvinden. Deze up
date zal gevolgd worden door een informatiesessie
om het team te sensibiliseren voor de inhoud van
deze documenten. Vervolgens moet elke medewer
ker ze goedkeuren en tekenen.

Bewustmaking van de
onderhoudsbedrijven [G4-EN27]

Doelstelling
Een opleiding aanbieden aan alle
onderhoudsbedrijven die voor Befimmo werken,
en ook een addendum “duurzame ontwikkeling”
toevoegen aan hun contract.

Voorkomen van de risico’s op corruptie,
anticoncurrerend gedrag, belangenconflicten,
reputatieschade en sensibiliseren voor ethiek
en de naleving van de wetten.

Doelstelling
De verbetering en update zullen tegen eind
2014 rond zijn. Het charter zou echter in de loop
van 2015 moeten opgemaakt worden. Het is
de bedoeling om verder na te denken over de
algemene invoering van elektronische facturen,
met daarin een luik voor de beoordeling
van de leveranciers, ook inzake milieuzorg,
mensenrechten, de impact op de maatschappij
en de werkwijzen inzake tewerkstelling.

Doelstelling
De General Counsel zal de updates en
de informatiesessies tegen december
2014 afwerken.
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Energieprestatiecertificaten (EPB) [G4-EN29]
De Befimmo-portefeuille is conform aan de
EBP-regelgeving en elk gebouw in Brussel,
(behalve de gebouwen die in erfpacht
werden gegeven) beschikt sinds 2011 over een
energieprestatiecertificaat.
Wat de Fedimmo-portefeuille betreft, zijn de
meeste gebouwen ingenomen door openbare
instanties die de energieprestatiecertificaten
voorleggen van de gebouwen die ze betrekken.
Befimmo verzamelt deze inlichtingen en brengt ze
in kaart naarmate ze ontvangen worden.

Conformiteit met de vigerende wetgeving
en proactiviteit naar de overheid toe.

Doelstelling
Bij grote werken ziet Befimmo toe op de update
van de certificaten, zoals voordien gebeurde
naar aanleiding van de renovatiewerken in een
aantal gebouwen. Hoewel de gegevens van
de certificaten theoretisch zijn, worden ze ook
vergeleken met het werkelijk specifiek verbruik.

Risk & Quality Manager

Doelstelling
Zoals eerder werd gemeld, besliste Befimmo om
de nodige middelen vrij te maken om in de loop
van 2014 een Risk & Quality Manager aan te wer
ven die zal instaan voor de gedurige opvolging
van de kwaliteit en van de risico’s die verbonden
zijn aan het operationeel, technisch, administra
tief en budgettair beheer van de gebouwen en
van de renovatie- en verbeteringsprojecten die
er eventueel in uitgevoerd worden.
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INTERNE ORGANISATIE [G4-17]
Vandaag maakt Beﬁmmo’s Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid deel uit van haar dagelijks be
heer. Meer en meer medewerkers van het team van
Beﬁmmo zijn van ver of van nabij, naargelang hun
eigen competentiegebied, betrokken bij dit beleid
en zijn zich heel goed bewust van de grote impact
van de vastgoedsector op het leefmilieu.
Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappe
lijke Verantwoordelijkheid (CMVO) uit 5 personen,
van wie er 3 Effectief Bedrijfsleider zijn: de Chief
Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer (CFO), de Chief Operating Officer (COO),
de Chief Technical Officer (CTO) en CSR Manager
(CSRM). De CEO wenste in september 2013 lid te
worden van de Cel, om zo nog sterker betrokken
te worden bij beslissingen inzake Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid en de invoering van het actie
plan. Deze cel is verantwoordelijk voor de opmaak
en de opvolging van het MVO-Programma, voor de
toewijzing van de gepaste human resources en ook
voor de jaarlijkse directie-beoordeling. De Cel komt
om de zes tot acht weken samen. Ook de Bestuurders van Befimmo nemen deel aan de opmaak,
de goedkeuring van de budgetten en belangrijke
beslissingen in Maatschappelijke Verantwoordelijk
heid, met name tijdens de strategische raden die
elk jaar georganiseerd worden en tijdens driemaan
delijks geplande vergaderingen bij de publicatie
van de resultaten.

Zoals al gemeld werd in september 2013 een
nieuwe functie van CSR Manager gecreëerd in het
team, met een zowel strategische (de MVO-strate
gie uitstippelen, de relaties met de betrokken par
tijen beheren) als operationele rol (de MVO-projec
ten coördineren, optreden als intern adviseur van
de andere afdelingen). De CSR Manager is lid van
de CMVO en rapporteert rechtstreeks aan de CEO.
Daarnaast is inzake human resources de Human
Resources Officer (HRO) belast met de sensibi
lisering van alle teamleden om meer rekening te
houden met het Maatschappelijke Verantwoorde
lijkheid, het opvolgen van de lopende initiatieven en
de verdere ontwikkeling van de sterke bedrijfscul
tuur bij Befimmo. Deze persoon werkt samen met
de CSR Manager en rapporteert aan de MVO-cel.
Nog andere werknemers hebben een specifieke
verantwoordelijkheid in het kader van het MMS:
Legal Manager, General Counsel, Head of Portfolio,
Property Manager, Investment Officer, Interne audi
tor, Project Managers, enz.
Befimmo besliste om de nodige middelen vrij te
maken om in de loop van 2014 twee nieuwe mede
werkers aan te werven: een Risk & Quality Manager
en een Green Advisor die ook zullen betrokken
worden bij de MVO-strategie.

Operationeel staat de technische cel milieu (TCM)
– die geregeld samenkomt – in voor de geregelde
beoordeling van de invoering van het Milieuma
nagementsysteem en van het MVO-Programma.

RAAD VAN BESTUUR
Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
CEO | CFO | COO | CTO | CSRM

CSR
Manager

Human
resources

Technische
en milieucel

General Counsel,
Legal Manager,
Property Manager,
Chief Commercial
Officer, enz.

Strategische beslissingen en goekeuring
van budgetten

Ontwikkeling en opvolging van
het Programma Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid

Implementatie van het Programma
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

ERKENNING
Op het vlak van verslaggeving werden volgende
prijzen toegekend tijdens het boekjaar 2013:
Befimmo kreeg de prijs voor het “EPRA Gold
Annual Report” voor haar Jaarlijks Financieel
Verslag 2012.
Befimmo kreeg de prijs voor het “EPRA Silver
Sustainability Report” voor haar MVO-verslag
dat opgenomen is in haar Jaarlijks Financieel
Verslag 2012.

 efimmo kreeg het “Green Star” statuut
B
van GRESB.
Befimmo verdubbelde haar CDP-score en be
haalde 81% voor de CDP-vragenlijst 2013 en gaat
zo boven het gemiddelde van de vastgoedsector.
Voor haar verslaggeving kreeg Befimmo de GRI
“Application Level Check” B+.
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Contactpersoon en
bijkomende informatie

Verwijzing naar
de externe normen

Rapporteringsperiode
Perimeter van de
rapportering en wijziging
sinds 1 januari 2013

[G4-22 | G4-23]

Externe controle

Methode

Emilie Delacroix - CRS Manager
e.delacroix@befimmo.be
+32 2 679 38 63
FAQ Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
Sinds haar opname in de BEL 20 zag Befimmo de belangstelling van de externe betrokken par
tijen voor haar aanpak inzake duurzame ontwikkeling toenemen. 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 rond Maatschappelijke Verantwoordelijkheid op (Frequently
Asked Questions). Dit document is beschikbaar op de website van Befimmo: www.befimmo.be/
nl/faq en wordt aangevuld met de nieuwe belangrijke gegevens en de belangrijkste vragen die
de betrokken partijen stellen.
Sinds enkele jaren volgt Befimmo een tendens om de financiële verslaggeving te standaardise
ren, maar ook om verslag uit te brengen over Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom
sloot ze zich aan bij de indicatoren die de EPRA publiceert, maar ook bij de richtlijnen van het
GRI en van de vastgoedsector GRI-CRESS. Dit jaar had Befimmo de ambitie om zich te schikken
naar de nieuwe versie van het GRI “G4” voor haar hele verslag (“Conformiteit” – Basiscriteria).
De index van de GRI-inhoud en de samenvattende tabel van de belangrijkste EPRA-indicatoren
staan respectievelijk in Bijlage VII (pagina 266) en Bijlage VIII (pagina 272) van dit Verslag.
Dit Verslag belicht de activiteiten tijdens het boekjaar 2013.
Het volgt op het Jaarverslag van 2013. De perimeter loopt tot 31 december 2013.
Volgende gebeurtenissen wijzigden de perimeter van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2013:
de overdracht van het gebouw Mons I in februari 2013 en van het gebouw Triomf III in december 2013;
de verwerving in april 2013 van de NV Blue Tower Louise, eigenaar van het gebouw Blue Tower;
de integratie van de property management activiteit in mei 2013;
de verwerving in juli 2013, via inbreng in natura door AXA Belgium, van het gebouw AMCA.
Voor de activiteiten in duurzame ontwikkeling omvat de perimeter van de rapportering de activi
teiten van Beﬁmmo NV en van haar dochterondernemingen, namelijk Fedimmo NV, Meirfree NV,
Vitalfree NV en Axento SA. De verbintenissen die Beﬁmmo inzake duurzame ontwikkeling aan
gaat, gelden voor haar hele portefeuille. Hier moet wel even gemeld dat het beleid dat Befimmo
op operationeel niveau hanteert nog niet volledig op de portefeuille van Fedimmo kan toegepast
worden. Er werd in de huurovereenkomsten met de Regie der Gebouwen inderdaad overeenge
komen dat de terugkerende werken grotendeels voor haar rekening zijn. Zodoende oefent Befim
mo geen absolute controle uit op deze activiteiten. Niettemin worden geleidelijk verbeteringen
aangebracht aan de milieuprestaties van de gebouwen via een dialoog en geregeld overleg met
de Regie der Gebouwen en Fedesco.
De activiteiten die opgenomen zijn in het Milieumanagementsysteem (MMS) zijn activiteiten die
Befimmo rechtstreeks controleert. In een eerste fase worden de operationele aspecten van het
MMS uitgewerkt voor de gemeenschappelijke delen van de gebouwen.
Dit sluit niet uit dat er activiteiten worden ingevoerd voor aspecten waar Befimmo minder recht
streeks invloed op uitoefent, zoals het beheer van de privatieve gedeeltes door de huurders.
In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren inzake duurzame ontwikkeling doet
Befimmo een beroep op een externe consultant voor de uitvoering van een opdracht van be
perkt nazicht van de niet-financiële gegevens. Gezien dit beperkt nazicht plaatsvond voor de
gegevens van 2012, zou het volgende moeten gebeuren voor de gegevens van 2014.
Omdat Befimmo echter voor het eerst beantwoordt aan het GRI-G4, deed ze een beroep op een
externe consultant om haar te assisteren bij de voorbereiding van haar rapportering en ze heeft
een “Materiality Matters Check” laten uitvoeren door de GRI.
De methode voor de rapportering wordt beschreven in Bijlage V (pagina 246).

BIJKOMENDE INFORMATIE
De website van Befimmo www.befimmo.be/nl/beleid-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen geeft bijkomende informatie
die een nuttige aanvulling is van het hoofdstuk ‘Maatschappelijke Verantwoordelijkheid’ van dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Deze informatie betreft:

 en begrippenlijst is ter beschikking van de lezer op pagina 228 van het Jaarlijks Financieel Verslag om dit
E
hoofdstuk vlotter leesbaar te maken, met de uitleg van een aantal specifieke termen.
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 et beleid Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (maart 2014) ;
H
Het hoofdstuk “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” van de vorige Jaarlijkse Financiële Verslagen, en ook het
huidige Verslag ;
De vorige Jaarlijkse Financiële Verslagen ;
Het ISO 14001 certificaat ;
De BREEAM-certificaten ;
De milieupaspoorten ;
De MVO-Programma’s ;
De antwoorden op de vragen van externe betrokken partijen ;
De vragenlijst voor de externe betrokken partijen ;

