
88 - Befimmo - Jaarlijks Financieel Verslag 2014 - Beheersverslag

Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid 
Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid opgenomen in haar strategie en vertaald 
in haar dagelijkse werkwijze, zowel op maatschappelijk, 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. 

Beheersverslag

“We hebben een proces van dialoog met al onze betrokken 
partijen opgezet, om onze positie als verantwoordelijke onder-
neming en eigenaar voortdurend te verbeteren.

>  Verantwoordelijk in onze strategie | We willen een referen-
tie zijn en hebben de ambitie om ons te onderscheiden door 
innovatie en door de integratie van de notie Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid in onze globale strategie, om zo waarde 
te creëren voor al onze betrokken partijen. 

>  Verantwoordelijk ten opzichte van onze betrokken par-
tijen | We zetten proactief motiverende acties op waarvan de 
effecten gemeten worden en die inspelen op de verwachtin-
gen van onze betrokken partijen. We streven naar het even-
wicht tussen de verwachtingen van onze betrokken partijen 
en de uitdagingen waar we geregeld mee te maken krijgen.

>  Verantwoordelijk onze eigen activiteiten te boven | Wij wil-
len buiten het kader van onze eigen activiteiten gaan door de 
maximale sensibilisering en motivering van al onze betrokken 
partijen om onze kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen 
te halen. 

>  Verantwoordelijk ten opzichte van ons team | Wij stellen 
alles in het werk om een verantwoordelijke werkgever te zijn, 
die zich bekommert om het welzijn van zijn team, door de 
naleving en de ontwikkeling van de drie basiswaarden van de 
Vennootschap: Professionalisme, Engagement en Teamgeest. 

>  Verantwoordelijk in onze communicatie | We handelen in 
alle transparantie in een optiek op lange termijn, door bijzon-
der aandacht te schenken aan de betrouwbaarheid van het 
rapporteringsproces en ook aan de zorgvuldigheid, de juist-
heid en de transparantie van de financiële en niet-financiële 
mededelingen.”

Benoît De Blieck | CEO
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Evolutie van een “Milieubeleid” naar een beleid 
van “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” 

Befimmo is ervan overtuigd dat een proactieve aanpak op 
langere termijn leidt tot een gunstige positionering wat repu-
tatie betreft en tot een betere rentabiliteit. Daarom evolueerde 
ze sinds 2008 geleidelijk van een kwalitatief Milieubeleid naar 
een echt beleid van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, 
dat deel uitmaakt van haar globale strategie.

Ze beseft dat doeltreffend bestuur op lange termijn een 
geëngageerde aanpak veronderstelt, met toepassing 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”), meteen ook de nodige maatre-
gelen 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 haar betrokken partijen, een open dia-
loog met hen aan te knopen en constructief te overleggen. 

 “Risicofactoren”

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid als een strategische 
krachtlijn beschouwen, komt voor Befimmo neer op kansen 
grijpen om haar prestaties te verbeteren en zo op middel-
lange en lange termijn waarde te creëren voor al haar betrok-
ken partijen. Befimmo mikt op uitmuntendheid en heeft 
de ambitie om zich te onderscheiden, maar ook om een 
referentie te worden op het gebied van Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, die vooruit loopt op de economische, 
maatschappelijke en milieu-evoluties en die innoveert om 
waarde te creëren voor al haar betrokken partijen.  
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Gezien haar beurskapitalisatie (1,4 miljard €), haar notering 
op de BEL 20, haar team dat in de voorbije tien jaar sterk 
aangroeide, maar ook haar vastgoedportefeuille en haar 
impact op het milieu, moet Befimmo zich opstellen als een 
verantwoordelijke onderneming en eigenaar. Ze moet dus 
voortdurend nadenken over de beperking van haar impact 
op de maatschappij, terwijl ze zich tegelijk economisch 
kan blijven ontwikkelen en de dialoog met haar betrokken 
partijen kan verbeteren.

Zo heeft Befimmo, met het oog op de voortdurende ver-
betering van haar beleid in Maatschappelijke Verantwoor-
delijkheid, een materialiteitsstudie uitgevoerd en de aanzet 
gegeven tot een proces van voortdurende dialoog met al 
haar betrokken partijen (werknemers, huurders, investeer-
ders, overheid, leveranciers, bestuurders, enz.).

Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met het 
management, de Raad van Bestuur en de verantwoordelij-
ken van de betrokken afdelingen. 

Ze kan samengevat worden in 6 grote stappen:

>  bepaling van de kernthema’s voor Befimmo, volgens 
erkende normen, zoals ISO 26000, het GRI, enz.;

>  identificatie van de betrokken partijen voor een 
gesprek in samenwerking met het management en de 
afdelingshoofden. Voor de keuze van de betrokken par-
tijen werd beslist, gezien het om een eerste materialiteits-
matrix ging, om met een vrij ruim panel, zowel intern als 
extern, te praten. Bij de selectie van de betrokken partijen 
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 betrok-
ken partijen die optreden in de waardeketen van haar 
vastgoedportefeuille;

   “Identiteit en strategie” 

>  raadpleging van de geïdentificeerde betrokken par-
tijen tijdens een dertigtal interviews, enquêtes, enz. (zie 
de tabel die de wisselwerking met de betrokken partijen 
tijdens het boekjaar 2014 beschrijft, op de website van de 
Vennootschap);

>  analyse van de verwachtingen van de betrokken 
partijen (zie tabel op de website van de Vennootschap);

     www.befimmo.be 

>  rangschikking van de thema’s, in samenwerking met 
het management; G4-37

>  opmaak van de materialiteitsmatrix van Befimmo, 
die het management en de Raad van Bestuur analyseer-
den en goedkeurden.

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

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 rechts 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.

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

Bovendien, uit de resultaten 2014 van enquêtes in verband 
met MVO (zoals de GRESB- en CDP-vragenlijsten voor 
investeerders of de analyse van Business & Society), lichtte 
Befimmo haar sterke, maar ook zwakke punten uit. Ze 
besliste daarop om alles in het werk te stellen om die laatste 
te verbeteren. Het belangrijkste punt dat voor verbete-
ring vatbaar is, houdt verband met haar Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid op het vlak van haar waardeketen. 
Befimmo beseft dat ze grotendeels stroomopwaarts van 
haar waardeketen een impact op het milieu maar ook op de 
maatschappij uitoefent. Haar verantwoordelijkheid gaat dus 
verder dan haar eigen activiteit en zodoende moet ze al haar 
betrokken partijen maximaal sensibiliseren en inspireren – en 
in het bijzonder haar leveranciers – om haar kwalitatieve en 
kwantitatieve doelstellingen te halen.

Daarom werd een nieuwe prioriteit, namelijk de bevoorra-
dingsketen, toegevoegd aan de materialiteitsmatrix. Deze 
wordt uitgebreider toegelicht in dit hoofdstuk op pagina 127. 

Materialiteitsoefening
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Onze betrokken partijen
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Prioritaire thema’s 

Zo identificeerde en rangschikte Befimmo 13 economische, 
maatschappelijke en milieuprioriteiten die in 4 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 MVO-Programma, dat het management en 
zijn team samen voorbereidden. 

  www.befimmo.be 
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Voortdurende verbetering van de positionering 
van	Befimmo	als	verantwoordelijke	
vennootschap en eigenaar G4-DMA G4-35

1.  Specifiek gemeenschappelijk energieverbruik (kWh/m²) van Befimmo’s portefeuille.

Het milieu Het team

De huurders Governance

PRIORITEITEN: het verminderen van het 
energieverbruik, de afvalproductie en de CO2e-
uitstoten, evenals de het verbeteren van de 
verschillende certificaties op doorlopende wijze

PRIORITEITEN: zich verzekeren van het 
welzijn en het engagement van haar team, 
het sensibiliseren en ontwikkelen van haar 
competenties en opleiding

PRORITEITEN: de huurders sensibiliseren, 
een klantegerichte aanpak ontwikkelen en 
het dialoog met de huurders van de gebouwen 
verbeteren

PRIORITEITEN: transparant 
communiceren, risico’s voorkomen, een 
voortdurende dialoog onderhouden met alle 
betrokken partijen

>  3.790 m² zonnepanelen  
tegen eind 2015

>  -5,3% gas1

>  -6,1% elektriciteit1

>  Green Adviser: Meer controle 
van	de	efficiëntie	van	de	energie-
investeringen op het terrein 

>  7 kwantitatieve doelstellingen  
(2015-2017)

>  140 huurders: 
sensibiliseringscampagne bij 
140 huurders uit 16 gebouwen

    >>  -50% gemengde	afvalstoffen
    >>  +36%: volume  

gerecycleerd papier/karton

>  Ontwikkeling van communicatie- 
en sensibiliseringsmiddelen:   
(i) FMIS (2015), 
(ii) Milieusamenwerkingsovereenkomst 
(2016) en (iii) BUG (2017)

>  33u/jaar  
opleiding per medewerker

>  Waarden: Professionalisme	-	
Engagement	-	Teamgeest

>  NWOW: Algemene analyse van de 
evolutie van de werkwereld

> Dialoog

>  Beheer van de 
bevoorradingsketen: 
verantwoordelijk zijn buiten 
haar eigen activiteiten

>  Standaardisatie van de 
rapporting 
 

>   Erkenningen 



Energie 

Vervuiling Mobiliteit

Certificatie

Gezien de omvang van haar vastgoedactiviteit wil Befimmo 
zich vooral toeleggen op het milieuluik van haar beleid in 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Daarnaast beseft Befimmo heel goed dat de waarde van 
een gebouw niet enkel meer afgemeten 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 betrokken 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 ook de controle van de 
concrete milieugerichte acties worden voornamelijk 
beheerd door de Technische Cel Milieu (TCM) die 
rechtstreeks rapporteert aan de Cel Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid.  

Belangrijkste thema’s volgens de betrokken partijen 

Befimmo verbindt er zich 
toe om:

>  zich te positioneren als een 
referentie op het vlak van 
energieverbruik (gas en elektriciteit) 
van alle gebouwen in haar 
portefeuille

>  vooruit te lopen op de 
toekomstige regelgevingseisen 
en het evenwicht vinden 
tussen “kostprijs en energie-
efficiëntie” voor haar toekomstige 
investeringsprojecten

>   er voor te zorgen dat haar hele 
bestaande portefeuille aan de 
normen blijft beantwoorden 

>   het voorbeeld te tonen in
 het energiebeheer van haar bedrijf-
soppervlaktes

>   te waken over het waterverbruik 
in al haar nieuwe renovatie- en/of 
bouwprojecten

Befimmo verbindt er zich 
toe om:

>  het CO2e–verbruik voor haar 
bedrijfsoppervlaktes terug te 
dringen

>  het bedrijfsafval te verminderen 
en haar team te sensibiliseren

>  een strategie in te voeren voor 
de vermindering van de CO2e-
uitstoot en van het afval in heel 
haar portefeuille en sensibilisering 
van haar huurderslocataires

Befimmo verbindt er zich 
toe om:

>  bij haar vastgoedinvesteringen 
rekening te houden met ligging 
en bereikbaarheid

>  haar huurders te sensibiliseren 
voor en te informeren over de 
stappen die ze zet op het gebied 
van duurzame mobiliteit

>  haar team te sensibiliseren en 
aan te moedigen tot duurzame 
mobiliteit

Befimmo verbindt er zich 
toe om:

>  het milieumanagementsysteem van 
Befimmo verder te verbeteren 
(ISO 14001) en zich te schikken 
naar deze norm

>  de relevantie van andere moge-
lijke certificaties te bestuderen 
(ISO 9001, enz.)

>  het niveau BREEAM Asset van 
de portefeuille te verbeteren en 
de eventuele invoering van de 
BREEAM Management certificatie 
te onderzoeken

>  Vermindering van het verbruik

>  Passiefgebouwen

>  Renovatie

>  Proactieve maintenance

>  Milieu-afdruk

>  Opvolging en controle 
van de uitstoot van 
broeikasgassen

>  New ways of working

>  Ligging / Openbaar vervoer 
/ Parking

>  Voortdurende verbetering 
van de gebouwen, van het 
management systeem en van de 
verslagen

Het milieu G4-DMA G4-35

Beheersverslag - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
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 Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

Beheer van de verbruiksgegevens

Alle gegevens en informatie worden vergaard via (i) de netwerk-
beheerders en energieleveranciers, (ii) de maintenance-bedrijven 
en (iii) de telemonitoring van het verbruik. 

Vandaag beslaat de telemonitoring 96% 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 elektrici-
teit). Deze centralisering van de gegevens en de online en real-
time toegang tot die gegevens maken het mogelijk om enerzijds 
op afstand eventuele onregelmatigheden in de werking van 
de technische installaties te identificeren en zo onmiddellijk de 
nodige corrigerende acties te ondernemen, en anderzijds om 
de energieprestatie van elk gebouw te beoordelen en een beeld 
te krijgen van de nodige prioritaire toekomstige investeringen.  

Wat de gegevens van het elektriciteitsverbruik betreft, 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 gebruik, via de beheer-
ders van de distributienetten. Deze stelselmatige aanpak wordt 
vanaf 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 privatieve) ver-
bruiksgegevens van al haar gebouwen dekken. 

De verbruiksgegevens die van de netbeheerders en van de 
energieleveranciers worden ontvangen, worden gekruist en 
vergeleken met de gegevens van de telemonitoring. 

 Doelstelling  
Verder de systemen invoeren voor de consolidatie en 
de controle van het energieverbruik. Dit werk werd in de 
loop van 2014 deels geautomatiseerd en zal in 2015 afge-
rond worden. Het is de bedoeling om al deze verbruiks-
gegevens driemaandelijks te vergaren, te ontleden en te 
benutten.  

96%

Energieverbruik (gas, stookolie en elektriciteit) en waterverbruik  
van de huurders en de corporate activiteiten.

Energie 

Vandaag beslaat de telemonitoring 
96% van de gebouwen van de 
portefeuille van Befimmo en een 
klein deel van de gebouwen van de 
portefeuille van Fedimmo

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid - 95 
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G4-EN31

Meerjarig investeringsplan 

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 en herontwikkeling of in de 
verbetering van de energie- en milieuprestaties van haar 
gebouwen. Op die manier wil ze de gebouwen upgraden 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 optimalisering van de duurzame 
prestaties van de gebouwen in exploitatie (portefeuille 
van Befimmo buiten Fedimmo) die geen zware renovatie 
ondergaan. 

In 2014 werd een budget van 1,9 miljoen € besteed 
aan deze werken. Een deel van het globale budget voor 
zware renovaties wordt toegewezen aan de duurzame 
optimalisering van het gebouw. In het boekjaar 2014 heeft 
Befimmo investeringswerken in haar gebouwen uitgevoerd 
voor een globaal bedrag van 81,8 miljoen €.

Naargelang de projecten, ging tussen 6% en 8% van 
de uitgaven specifiek naar het bekomen van optimale 
energieprestaties, enerzijds om te voldoen aan of vooruit 
te lopen op de vigerende regelgeving en anderzijds om  te 
beantwoorden aan de verwachtingen van de huurders, 
investeerders en aandeelhouders. 

 “Vooruitzichten en dividendprognose”

 Doelstelling  
Befimmo is van plan om deze initiatieven verder te zet-
ten en wil een bepaald vast budget aanhouden om de 
bestaande technische installaties te optimaliseren 
bovenop de investeringen in nieuwe installaties. 

(in miljoen €)

Gerealiseerd Vooruitzichten

2014 2015 2016 2017

1,9 2,5 2,1 1,9

Green Adviser

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 wierf ze een Green Adviser aan die onder meer 
instaat voor de opvolging van het energieverbruik via de tele-
monitoring en van de optimalisering van dit verbruik met de 
waarborg van een goed comfortniveau voor de huurders. 

 Doelstelling  
Meer controle van de efficiëntie van de energie-investe-
ringen op het terrein. 

Naargelang de projecten, ging tussen 
6% en 8% van de uitgaven specifiek 

naar het bekomen van optimale 
energieprestaties

6% tot 8% 

Beheersverslag - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
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Rapportering van het verbruik 
Voor haar niet-financiële rapportering maakte Befimmo de 
keuze om de gegevens van de portefeuilles van Befimmo en 
van Fedimmo afzonderlijk mee te delen. De verbintenissen 
die Befimmo aanging op het vlak van duurzame ontwikkeling 
gelden voor haar hele portefeuille. Het beleid dat Befimmo 
op operationeel niveau hanteert, kan echter nog niet volledig 
op de portefeuille van Fedimmo toegepast worden. In de 
huurovereenkomsten met de Regie der Gebouwen werd 
immers bepaald dat deze zelf instaat voor de meeste perio-
dieke werken en ook voor het bijhorend operationeel beheer. 
Zodoende heeft Befimmo maar een beperkte controle op 
deze activiteiten. Niettemin worden de milieuprestaties van 
de gebouwen geleidelijk verbeterd door een dialoog en 
geregeld overleg met de Regie der Gebouwen. De gegevens 
over het energieverbruik en de afvalproductie zijn echter min-
der vlot toegankelijk dan voor de portefeuille van Befimmo. 
Dus werd ook nog geen enkele kwantitatieve doelstelling 
bepaald voor de portefeuille van Fedimmo.  

 Doelstelling  
Op corporate niveau was de doelstelling voor 
2014 om het sluimerverbruik van de bureautica- 
apparatuur te optimaliseren en maximaal te beperken 
(laders, computers, printers, fotokopieermachines, 
enzovoort). 

Maar door onverwachte technische omstandigheden 
kon de doelstelling om het elektriciteitsverbruik van de 
corporate oppervlaktes tegen eind 2014 met 5% terug 
te dringen, niet gehaald worden en wordt dus verscho-
ven naar eind 2015. 

1. VTE: voltijds equivalent. 

Voor de portefeuille van Befimmo werden voor de komende 
jaren 7 kwantitatieve doelstellingen vastgelegd, waarvan 
er vier nieuw zijn.

In de meeste gevallen zijn de twee portefeuilles opgedeeld 
per land en regio en ook per leeftijdsklasse van de activa. 
De uitgebreide en volledige tabellen, voor drie jaren van 
verslaggeving (2012 tot 2014), zijn te vinden als bijlage bij dit 
verslag op de pagina’s 245 tot 254.

Voor de wijze om alle navolgende tabellen te analyseren en 
te interpreteren, verwijzen we naar de Methodologie op 
pagina 112-113 hierna.

Energieverbruik Befimmo corporate 
(kWh/VTE1)  

Waarvan gas

Waarvan elektriciteit (inclusief zelfproductie)

Elektriciteitsverbruik per VTE1

kWh
kWh  
per VTE

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid - 97 
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Overzichtstabel van de prestatie-indicatoren in 
duurzame ontwikkeling volgens EPRA

Befi mmo sluit zich aan bij de verdere standaardisering van 
de fi nanciële verslaggeving, maar ook op het vlak van de 
verslaggeving omtrent Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. 

Externe 
controle2

EPRA  
Sustainability 
Performance 
Measures

GRI G4 
(CRESSD) 
indicator

Portefeuille Gegevens 2014 Pagina 
JFV 2014

V Elec-Abs G4-EN3
Befi mmo 50,4 GWh 

99
245
246

Fedimmo 17,3 GWh 

V Elec-LfL G4-EN3
Befi mmo 17,3 GWh 

Fedimmo 7,0 GWh 

V DH&C-Abs G4-EN3
Befi mmo 44,8 GWh 

101
247

Fedimmo 34,2 GWh 

V DH&C-LfL G4-EN3
Befi mmo 34,1 GWh 

Fedimmo 29,6 GWh 

V Fuels-Abs G4-EN3
Befi mmo 0,2 GWh 

Fedimmo n.v.t.

V Fuels-LfL G4-EN3
Befi mmo n.v.t. -

Fedimmo n.v.t.

V Energy-Int CRE1
Befi mmo 148 kWh/m² 102

249Fedimmo 136 kWh/m²

V GHG-Dir-Abs G4-EN15
Befi mmo 6 796 ton CO2e

107
253
254

Fedimmo 5 306 ton CO2e

V GHG-Indir-Abs G4-EN16
Befi mmo 537 ton CO2e

Fedimmo 236 ton CO2e

V GHG-Dir-LfL G4-EN15
Befi mmo 5 135 ton CO2e

Fedimmo 4 594 ton CO2e

V GHG-Indir-LfL G4-EN16
Befi mmo 206 ton CO2e

Fedimmo 0 ton CO2e

V GHG-Int CRE3
Befi mmo 13,3 kg CO2e/m²

Fedimmo 16,3 kg CO2e/m²

V Water-Abs G4-EN8
Befi mmo 172 540 m³

103
250

Fedimmo 51 982 m³

V Water-LfL G4-EN8
Befi mmo 117 374 m³

Fedimmo 38 222 m³

V Water-Int CRE2
Befi mmo 0,28 m³/m²

Fedimmo 0,21 m³/m²

V Waste-Abs3 G4-EN23

Befi mmo 

Gerecycleerd 1 470 ton [55%]

105
106
251
252

Hergebruikt: 125 ton [5%]

Gecomposteerd: 3 ton [0,3%]

Verbrand: 1 060 ton [40%]

Fedimmo

Gerecycleerd: 433 ton [31%]

Hergebruikt: 26 ton [2%]

Verbrand: 424 ton [30%]

Ingraving/stortplaats: 532 ton [38%]

V Waste-LfL4 G4-EN23
Befi mmo 

Gerecycleerd: 544 ton [52%] 
Gecomposteerd: 3 ton [0,3%]

Verbrand: 505 ton [48%]

Fedimmo
Gerecycleerd: 12 ton [79%] 

Verbrand: 3 ton [21%]

V Cert-Tot CRE8 Befi mmo & Fedimmo

Breeam Design | Excellent | 5 gebouwen

110
111

Breeam Design | Very Good | 9 gebouwen
Breeam Design | Good | 2 gebouwen

Breeam In-Use (Asset) | Good | 32 gebouwen
Breeam In-Use (Asset) | Pass | 32 gebouwen

Breeam In-Use (Management) | Very Good |1 gebouw
Breeam  In-Use (Management) | Good | 2 gebouwen
Breeam  In-Use (Management) | Pass | 50 gebouwen

Breeam  In-Use (Management) | Acceptable | 9 gebouwen

1. EPRA: European Public Real Estate Association – www.epra.com.
2.  Befi mmo heeft een beroep gedaan op Deloitte voor de uitvoering van een beperkt nazicht. De data met het V-symbool zijn gecontroleerd in het kader van deze missie omtrent beperkt 

nazicht. Het Rapport van Deloitte is te vinden op pagina 130 van dit hoofdstuk.
3. Afval met betrekking tot bouwwerven (werken) en in exploitatie.
4. Afval met betrekking tot gebouwen in exploitatie.

Daarom volgt ze de indicatoren die 
de EPRA1 publiceerde in haar rapport 
“Best Practices Recommendations on 
Sustainability Reporting (2de versie – 
september 2014)”.

Beheersverslag - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
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Elec-Abs Elec-LfL G4-EN3 G4-EN4

G4-EN5 G4-EN6 G4-EN7

Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)5 

De absolute en specifieke gegevens in de tabellen hierna 
betreffen het elektriciteitsverbruik dat via de distributienetten 
gekocht werd (94% groene energie6) en/of zelf geproduceerd 
werd via de installaties van zonnepanelen en warmtekracht-
koppelingen. Deze autoproductie is opgenomen in de speci-
fieke gegevens (kWh/m²). 

De doelstelling die begin 2014 werd bepaald om het gemeen-
schappelijk specifiek elektriciteitsverbruik in de portefeuille van 
Befimmo met -2,5% per jaar te verminderen, werd overtroffen. 
Het ging van 42,6 kWh/m² naar 40,0 kWh/m², wat voor het 
boekjaar neerkomt op een vermindering van 6,1%. Deze verbe-
tering is vooral toe te schrijven aan maatregelen voor een beter 

BEFIMMO Eenheden Perimeter 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013

Totaal GWh
98%

55,6 V
waarvan privatief GWh 32,2 V

waarvan gemeenschappelijk GWh 23,5 V
waarvan zelfproductie MWh n.v.t. 85,4 V

privatief / m² kWh/m²
76%

59,0
gemeenschappelijk / m² kWh/m² 42,6

2014

Totaal GWh
100%

50,4 V
waarvan privatief GWh 28,1 V

waarvan gemeenschappelijk GWh 22,3 V
waarvan zelfproductie MWh n.v.t. 134,8 V

privatief / m² kWh/m²
81%

50,2
gemeenschappelijk / m² kWh/m² 40,0

Like-for-Like [LfL]
2013 Totaal (inclusief zelfproductie) GWh 18,8
2014 Totaal (inclusief zelfproductie) GWh 17,3

2013-2014 Totaal (inclusief zelfproductie) % 73% -8%

FEDIMMO Eenheden Perimeter 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013

Totaal GWh
97%

18,3 V
waarvan privatief GWh  9,5 V

waarvan gemeenschappelijk GWh 8,7 V
waarvan zelfproductie MWh n.v.t. 2 233,2 V

privatief / m² kWh/m²
97%

29,5 V
gemeenschappelijk / m² kWh/m² 27,1

2014

Totaal GWh
98%

17,3 V
waarvan privatief GWh 8,8 V

waarvan gemeenschappelijk GWh 8,5 V
waarvan zelfproductie MWh n.v.t. 1 314,1 V

privatief / m² kWh/m²
86%

26,8
gemeenschappelijk / m² kWh/m² 22,0

Like-for-Like [LfL]
2013 Totaal (inclusief zelfproductie) GWh 8,6
2014 Totaal (inclusief zelfproductie) GWh 7,0

2013-2014 Totaal (inclusief zelfproductie) % 85% -18%

5. De volledige tabellen van het indirect verbruik zijn te vinden als bijlage bij dit Verslag op pagina’s 245 en 246.
6. Groene energie: energie die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energiebronnen. 

energiegebruik en aan de integratie in de portefeuille van een 
gebouw dat sterk presteert op dat vlak. 

De doelstelling om het specifiek privatief elektriciteitsverbruik 
van de Befimmo-portefeuille met -1% te verlagen, werd ruim 
overschreden. Voor 2014 werd namelijk een daling van -14,9% 
genoteerd. Dit is vooral te verklaren door het vertrek van een 
huurder die over een gekoeld datacenter en door de uitsluiting 
van de privatieve verbruiksgegevens van een fitnesscentrum 
met binnenzwembad.

Vermindering van 6,1% van het 
specifiek gemeenschappelijk 

elektriciteitsverbruik in de 
portefeuille van Befimmo in 2014

-6,1%	

-6,1%	
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 Doelstellingen
Befimmo legt zich verder toe op haar verbintenis om het 
energieverbruik van haar gebouwen te verminderen. Prio-
ritair is de verlaging van het gemeenschappelijk verbruik, 
hoewel er ook stelselmatig stappen worden gezet om het 
privatief verbruik terug te dringen bij renovatiewerken en/
of commerciële heronderhandelingen. De doelstellingen 
zijn: 

1.   Het gemeenschappelijk specifiek elektriciteitsverbruik 
(kWh/m²) van de portefeuille van Befimmo met -2,5% 
per jaar verminderen gedurende 3 jaar, of een totale 
vermindering van -7,5% (kWh/m²) tegen eind 2016.

2.  Tegelijk streeft Befimmo verder haar ambitieuze doel-
stelling na om het privatief specifiek elektriciteitsver-
bruik met -1% per jaar terug te schroeven gedurende 
3 jaar, of -3,0% tegen eind 2016. Befimmo wil namelijk 
deze nieuwe uitdaging aangaan met een milieusamen-
werkingsovereenkomst en actieve sensibilisering van 
haar huurders.  

  Onderstaande gegevens vertegenwoordigen de doel-
stellingen voor de vermindering van het specifiek elek-
triciteitsverbruik (kWh/m²) van de gemeenschappelijke 
en privatieve oppervlaktes van de portefeuille van 
Befimmo voor de periode van 2014 tot 2016, met 2013 
als referentieperiode.

Plan 2013-2016

2013 2014 2015
Doelstellingen 

2016

Gemeenschappe-
lijke doelstellingen Referentie-

periode

-2,5% -5,0% -7,5%

Privatieve 
doelstellingen

-1,0% -2,0% -3,0%

3.  Nieuwe doelstelling: Het gemeenschappelijk elektrici-
teitsverbruik van de portefeuille van Befimmo vermin-
deren, bij gelijkblijvende perimeter [LfL], met -1% over 
de periode 2014-2015.

DH&C-Abs DH&C-LfL Fuels-Abs 

G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5

Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)1

De absolute en specifieke gegevens in de tabellen hierna 
betreffen het genormaliseerd en het brutoverbruik van aard-
gas van alle verwarmde oppervlaktes van de portefeuilles 
van Befimmo en Fedimmo. Deze gegevens worden aan-
gevuld met de genormaliseerde gegevens van het stook-
olieverbruik. Dit stookolieverbruik is verbonden met (i) het 
uitzonderlijk gebruik van noodgroepen in de portefeuille van 
Befimmo en (ii) de verwarming van twee gebouwen van 
Fedimmo die nog op stookolie werken.

De verbruiksgegevens die verbonden zijn met de verwar-
ming zijn genormaliseerd op basis van de invloed van de 
buitentemperatuur via de methode van de graaddagen 
16,5/16,5. Deze maakt mogelijk om het verbruik van gebou-
wen op verschillende plaatsen en in verschillende periodes 
van eenzelfde jaar of van verschillende jaren te vergelijken. 
De graaddagen voor België zijn deze die berekend worden in 
het observatorium van Ukkel. 

Het gebouw Axento in Luxemburg, dat in 2009 gebouwd 
werd, wordt via een warmtenetwerk verwarmd2.

De doelstelling die begin 2014 werd bepaald om het genor-
maliseerd specifiek energieverbruik van de portefeuille van 
Befimmo met -3% per jaar te drukken, werd overschreden. 
Het verbruik ging van 74,1 kWh/m² naar 70,2 kWh/m², wat 
een vermindering van 5,3% over het boekjaar betekent. 
Bij gelijkblijvende perimeter ging het gasverbruik echter iets 
naar boven. Het zachtere weer in 2014 heeft inderdaad het 
goede-seizoenrendement van de verwarmingsinstallaties aan-
getast. Om haar prestatie te verbeteren, heeft Befimmo een 
nieuwe doelstelling vastgelegd bij gelijkblijvende perimeter. 

 

Een vermindering van 
5,3% van het specifiek 

genormaliseerd gas- 
en stookolieverbruik 
in de portefeuille van  

Befimmo in 2014 

-5,3%

1. De volledige tabellen van het direct energieverbruik zijn te vinden als bijlage bij dit Verslag, op pagina 247.
2. De tabel met de verbruiksgegevens van Axento is als bijlage bij dit Verslag te vinden op pagina 248.
3. Het gebouw Axento, dat via een warmtenetwerk verwarmd wordt, is niet opgenomen in de berekening van de specifieke gegevens. 
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 Doelstellingen
Befimmo legt zich verder toe op haar verbintenis om het 
energieverbruik van haar gebouwen te verminderen. Ze 
behoudt enerzijds haar doelstelling die ze begin 2014 
bepaalde en legde tegelijk een nieuwe belangrijke doel-
stelling vast om het verbruik te verlagen, bij gelijkblij-
vende perimeter [LfL].

1.  Het specifiek gasverbruik (kWh/m²) in de portefeuille 
van Befimmo met -3% per jaar verlagen gedurende 3 
jaar, of -9,0% tegen eind 2016. 

  De gegevens hierna vertegenwoordigen de doelstel-
lingen voor de vermindering van het specifiek gasver-
bruik van 2014 tot 2016 [kWh/m²], gewogen in graad-
dagen, ten opzichte van de referentieperiode 2013. 

Plan 2013-2016

2013 2014 2015
Doelstelling  

2016

Doelstellingen gas
Referentie-

periode
-3,0% -6,0% -9,0%

2.  Nieuwe doelstelling: het gasverbruik in de portefeuille 
van Befimmo, bij gelijkblijvende perimeter [LfL], met 
-1% verminderen over de periode 2014-2015.

FEDIMMO Eenheden Perimeter 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013

Brutototaal GWh
87%

35,5 V
Genormaliseerd graad/dag GWh 31,0

waarvan stookolie GWh 1,1
Genormaliseerd graad/dag/m² kWh/m² 87% 110,0

2014
Brutototaal GWh

97%
28,2 V

Genormaliseerd graad/dag GWh 34,2
Genormaliseerd graad/dag/m² kWh/m² 85% 105,0

Like-for-Like [LfL]
2013 Genormaliseerd graad/dag GWh 30,0
2014 Genormaliseerd graad/dag GWh 29,6

2013-2014 Genormaliseerd graad/dag % 74% -1%

BEFIMMO Eenheden Perimeter 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013
Brutototaal GWh

98%
46,1 V

Genormaliseerd graad/dag GWh 40,3
Genormaliseerd graad/dag/m² kWh/m² 74% 74,1

2014

Brutototaal GWh
100%

37,0 V
Genormaliseerd graad/dag GWh 44,8

waarvan stookolie GWh 0,2
Genormaliseerd graad/dag/m² kWh/m² 82% 70,2

Like-for-Like [LfL]
2013 Genormaliseerd graad/dag GWh 33,8
2014 Genormaliseerd graad/dag GWh 34,1

2013-2014 Genormaliseerd graad/dag % 75% 1%

-5,3%	
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Totaal energieverbruik (GWh)1 

De (niet-genormaliseerde2) absolute en specifieke gegevens 
die opgenomen zijn in de tabellen hierna betreffen de totale 
gekochte en/of geproduceerde energie voor het gebruik 

Financiële besparingen door de 
energiebezuiniging  

De gegevens in onderstaande tabel betreffen de 
rechtstreekse financiële impact voor Befimmo van (i) de 
maatregelen om het energieverbruik te verminderen 
(buiten eventuele winst uit de groene certificaten van de 
autoproductie) en (ii) een nauwgezetter beheer van de 
technische installaties (Green adviser, telemonitoring, 

G4-EN6

BEFIMMO Perimeter Energie (kWh) Financiële besparing (€)

Like-for-Like [LfL] 
- 
2012-2013

Totale besparing 1 992 118 163 249 €
waarvan vermindering  

van gemeenschappelijke elektriciteit
63% 979 952 V 105 835 € V

waarvan zelfproductie  
[zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen]

n.v.t. 85 388 9 222 €

waarvan vermindering van gas 74% 926 778 V 48 192 € V

Like-for-Like [LfL] 
- 
2013-2014

Totale besparing 1 443 042 168 281 €
waarvan vermindering  

van gemeenschappelijke elektriciteit
73% 1 530 235 V 165 265 € V

waarvan zelfproductie  
[zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen]

n.v.t. 134 821 14 561 €

waarvan vermindering van gas 75% -222 014 V -11 545 € V

1. De volledige tabellen van het totaal energieverbruik zijn te vinden als bijlage bij dit Verslag op pagina 249. 
2. Niet-genormaliseerde gegevens: niet-gecorrigeerde gegevens op grond van de invloed van de buitentemperatuur met de methode van de graaddagen 16,5/16,5.
3.  De gemiddelde prijzen voor de berekening van de financiële besparingen komen, voor de jaren 2012 tot 2014, op respectievelijk 108 €/MWh (incl. BTW) V voor de elektriciteit en op 

52 €/MWh (BTW inb.) V voor gas. De transportkosten zijn in deze prijzen inbegrepen. De berekening van de financiële besparingen van 2013 werd wel herzien op basis van deze 
nieuwe informatie en de zelf opgewekte energie werd in deze besparingen opgenomen. 

enz.) van de portefeuille tijdens de boekjaren 2013 en 
2014. Deze financiële besparingen worden berekend op 
basis van de gemiddelde kostprijs per kWh volgens het 
energieleveringscontract3. 

Hoewel ook de vermindering van het privatief 
elektriciteitsverbruik een impact heeft, werd deze niet 
opgenomen in de financiële besparingen die hierna worden 
toegelicht. 

BEFIMMO Eenheden 596 864 m²

Absolute measures [Abs]
2012 GWh 89,0
2013 GWh 101,7
2014 GWh 87,6

Intensity [Int]
2012 kWh/m² 192 V
2013 kWh/m² 186 V
2014 kWh/m² 148 V

FEDIMMO Eenheden 326 751 m²

Absolute measures [Abs]
2012 GWh 44,1
2013 GWh 55,0
2014 GWh 45,6

Intensity [Int]
2012 kWh/m² 172 V
2013 kWh/m² 183 V
2014 kWh/m² 136 V

Beheersverslag - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 

Energy-Int 

CRESS-CRE1

G4-EN3 G4-EN4

G4-EN5

van de privatieve en de gemeenschappelijke delen van de 
gebouwen van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo.



Waterverbruik(m³ en m3/m2)4 

De absolute en specifieke gegevens van de gebouwen van 
Befimmo en Fedimmo die in de tabellen hierna opgenomen 
zijn, betreffen het verbruik van stadswater van het 

BEFIMMO Perimeter 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2012
Totaal (m³) 92% 113 890 V

m³/m² 86% 0,26 V

2013
Totaal (m³) 88% 174 304 V

m³/m² 76% 0,28 V

2014
Totaal (m³) 98% 172 540 V

waarvan water buiten netwerk 522 V
m³/m² 83% 0,28 V

Like-for-Like [LfL]
2013 Totaal (m³) 119 214 V
2014 Totaal (m³) 117 374 V

2013-2014 Totaal (%) 73% -1,5%

FEDIMMO Perimeter 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2012
Totaal (m³) 22% 13 769

m³/m² 22% 0,19

2013
Totaal (m³) 66% 53 792

m³/m² 66% 0,24

2014
Totaal (m³) 74% 51 982 V

m³/m² 63% 0,21

Like-for-Like [LfL]
2013 Totaal (m³) 45 341 V
2014 Totaal (m³) 38 222 V

2013-2014 Totaal (%) 46% -15,7%

4. De volledige tabellen van het waterverbruik zijn te vinden als bijlage bij dit Verslag op pagina 250.

Water-Abs Water-Int Water LfL 

G4-EN8 G4-EN10 CRESS-CRE2

 Doelstelling
Nieuwe doelstelling: voor het eerst heeft Befimmo een 
kwantitatieve doelstelling bepaald voor de recuperatie 
van water (m³). Het is de bedoeling om 2% van de water-
behoeften, bij gelijkblijvende perimeter [LfL], te dekken 
van de portefeuille van Befimmo tegen eind 2017, ten 
opzichte van een referentieperiode 2014.

In 2015 zullen twee projecten voor de winning van grond-
water worden opgezet in de portefeuille van Befimmo.
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distributienet, van wateropvangsystemen (regenwatertank, 
recuperatie van grijs water) en de winning van grondwater.



104 - Befimmo - Jaarlijks Financieel Verslag 2014 - Beheersverslag

Uitstoot van broeikasgassen (in koolstofequivalent)  
en afvalbeheer.

Vervuiling 

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

G4-EN3

Autoproductie van hernieuwbare energie (kWh/m²)

Zonnepanelen (m²)

Momenteel is voor de portefeuilles van Befimmo en van 
Fedimmo een totale oppervlakte van zowat 3.310 m² bedekt 
met zonnepanelen, tegen 1.895 m² eind 2013. De doelstel-
ling van 15% bijkomende oppervlakte per jaar werd ruim 
overtroffen.  

 Doelstelling
Gezien de lopende en toekomstige renovatie- en bouw-
projecten zal de totale oppervlakte van zonnepanelen 
nog toenemen. De totale dekking zou van 3.310 m² eind 
2014 naar 3.790 m² eind 2015 moeten gaan, wat een 
groei van nog eens 15% zou betekenen. 

Warmtekrachtkoppeling

De plaatsing van warmtekrachtkoppeling in de View Building 
werd eind 2014 voltooid, om begin 2015 opgestart te worden. 
Er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de plaatsing 
van warmtekrachtkoppeling in het gebouw Brederode 9. De 
plaatsing zou moeten gebeuren tijdens de renovatiewerken die 
voor 2015 gepland zijn.

 Doelstelling
Er zullen in 2015 nieuwe haalbaarheidsstudies uitgevoerd 
worden in de hele portefeuille, die van Fedimmo inbegrepen. 

Oppervlakte (m2)

Zelfproductie  
(kWh)

 Doelstelling
Nieuwe doelstelling: voor het eerst heeft 
Befimmo een kwantitatieve doelstelling bepaald 
voor de autoproductie van hernieuwbare ener-
gie (zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling) 
die erin bestaat om 5% van de elektriciteitsbe-
hoeften, bij gelijkblijvende perimeter [LfL], van de 
gemeenschappelijke oppervlaktes van Befimmo 
te dekken tegen eind 2017, ten opzichte van de 
referentieperiode 2014.
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Reporting 

G4-EN23 Waste-Abs Waste-LfL

Totaal afval per type (ton)1

De gegevens in de tabellen hierna betreffen de hoeveelhe-
den gevaarlijk2 en niet-gevaarlijk afval, alle categorieën door 
elkaar (papier-karton, plastic, glas, hout, aarde, beton, puin, 
metalen en ander gemengd afval). 

Het afval dat afkomstig is van de werken omvat alle afval dat 
verband houdt met de bouw-/renovatieprojecten waarvan 
100% gerapporteerd wordt. De informatie over het deel 
afval dat verbonden is aan deze projecten, wordt sinds 2013 
stelselmatig ingezameld. 

BEFIMMO Perimeter 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 

Afval verbonden  
aan de werken

2013 100% 5 505

2014
Totaal

100%
715

niet gevaarlijk 710
gevaarlijk 5

Afval verbonden  
aan de gebouwen  

in exploitatie

2013 76% 1 966

2014
Totaal

97%
1 943

niet gevaarlijk 1 943
gevaarlijk 0

Totaal
2013 76% 7 471
2014 91% 2 658

Like-for-Like [LfL] Totaal
2013 Totaal 1 266 V
2014 Totaal 1 305 V

2013-2014 Totaal (%) 56% 3% V

FEDIMMO Perimeter 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 

Afval verbonden  
aan de werken

2013 100% 590

2014
Totaal

100%
755

niet gevaarlijk 729
gevaarlijk 26

Afval verbonden  
aan de gebouwen  

in exploitatie

2013 13% 20

2014
Totaal

47%
660

niet gevaarlijk 660
gevaarlijk n.v.t.

Totaal
2013 13% 609
2014 42% 1 415

Like-for-Like [LfL] Totaal
2013 Totaal 11 V
2014 Totaal 15 V

2013-2014 Totaal (%) 1% 37% V

1. De volledige tabellen van de afvalstoffen per type zijn te vinden als bijlage bij dit Verslag, op pagina 251.
2. Gevaarlijk afval is afval dat een specifiek gevaar inhoudt voor de mens of het milieu. Deze afvalstoffen zijn vastgelegd en opgelijst in de regionale regelgeving. 

In 2014 heeft Befimmo, in samenwerking met een externe 
partner, een sensibiliseringscampagne opgezet bij de huur-
ders en hun respectieve schoonmaakbedrijven, enz. om de 
totale hoeveelheid huishoudelijk afval te verkleinen en zo het 
recyclagepercentage te verhogen. Zo werden in 2014 zowat 
140 huurders van in totaal 16 gebouwen gesensibiliseerd, 
wat de gemengde afvalstoffen met meer dan 50% deed 
slinken tegenover 2012, voor een verhoging van het papier-/
kartonvolume met zowat 36%. 

Een vermindering van meer dan 
50% van de gemengde afvalstoffen 
voor een verhoging van het papier/
kartonvolume met 36%

-50%
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1. De volledige tabellen van de afvalverwerking zijn te vinden als bijlage bij dit Verslag op pagina 252.

G4-EN23

Afvalverwerking1 (ton en %)

De gegevens in onderstaande tabellen tonen de verdeling van 
het totale afval naargelang het type van verwerking. Het per-
centage voor elke verwerking wordt in hoeveelheid uitgedrukt 
per inzamelaar, type en afvalcategorie. 

BEFIMMO 596 864 m² %

Absolute measures [Abs] Afval verbonden aan de werken  
en aan de gebouwen in exploitatie 2014

Gerecycleerd 1 470 55%
Hergebruikt 125 5%

Gecomposteerd 3 0%
Verbrand 1 060 40%

Ingraving / stortplaats n.v.t. n.v.t.
Totaal 2 658 100%

Like-for-Like [LfL] Afval verbonden aan de gebouwen  
in exploitatie

2013

Gerecycleerd 565 56%
Gecomposteerd 4 1%

Verbrand 438 43%
Totaal 1 007 100%

2014

Gerecycleerd 544 52%
Gecomposteerd 3 0%

Verbrand 505 48%
Totaal 1 052 100%

2013-2014
Gerecycleerd            -4%

Gecomposteerd            -22%
Verbrand            15%

FEDIMMO 326 751 m² %

Absolute measures [Abs] Afval verbonden aan de werken  
en aan de gebouwen in exploitatie 2014

Gerecycleerd 433 31%
Hergebruikt 26 2%

Gecomposteerd n.v.t. n.v.t.
Verbrand 424 30%

Ingraving / stortplaats 532 38%
Totaal 1 415 100%

Like-for-Like [LfL] Afval verbonden aan de gebouwen  
in exploitatie

2013

Gerecycleerd 9 77%
Gecomposteerd 0 0%

Verbrand 3 23%
Totaal 11 V 100%

2014

Gerecycleerd 12 79%
Gecomposteerd 0 0%

Verbrand 3 21%
Totaal 15 V 100%

2013-2014
Gerecycleerd            39%

Gecomposteerd            n.v.t.
Verbrand            27%

Ocean House
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Uitstoot van broeikasgassen (BKG) verbonden 
aan de energie (ton CO2e)2

De gegevens in de tabellen hierna betreffen de uitstoot van 
broeikasgassen, verbonden aan het energieverbruik van de 
gebouwen van Befimmo en Fedimmo (elektriciteit, gas en 
stookolie). 

De sterke vermindering van CO2e-uitstoot die verbonden is 
aan de directe en indirecte energie die bij de berekening bij 
gelijkblijvende perimeter [LfL] van de Befimmo-portefeuille 
wordt vastgesteld, is onder meer te verklaren door (i) de 
energiebesparende maatregelen die in het boekjaar 2014 
genomen werden, (ii) de levering van meer groene energie, 
in het kader van de privatieve elektriciteitscontracten van 

BEFIMMO Perimeter 596 864 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013
Totaal 10 044

kg CO2e/m² 18,9

2014

waarvan elektriciteitsuitstoten van de portefeuille 537
waarvan elektriciteitsuitstoten corporate 0

Subtotaal uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie 537
waarvan gasuitstoten van de portefeuille 6 755

waarvan gasuitstoten corporate 15
waarvan stookolie-uitstoten 41

Subtotaal uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie 6 796
Totaal 7 332

kg CO2e/m² 13,3

Like-for-Like [LfL]

2013
uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie 7 002 V

uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie 1 353 V
Totaal 8 355 V

2014
uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie 5 135 V

uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie 206 V
Totaal 5 341 V

2013-2014
uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie -27% V

uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie -85% V
Totaal (%) 75% -36% V

FEDIMMO Perimeter 326 751 m²

Absolute measures [Abs] 
- 
Intensity [Int]

2013
Total 6 967

kg CO2e/m² 41,4

2014

waarvan elektriciteitsuitstoten van de portefeuille 236
Subtotaal uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie 236

waarvan gasuitstoten van de portefeuille 5 306
waarvan stookolie-uitstoten 0

Subtotaal uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie 5 306
Totaal 5 542

kg CO2e/m² 16,3

Like-for-Like [LfL] 

2013
uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie 6 474 V

uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie 0 V
Totaal 6 474 V

2014
uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie 4 594 V

uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie 0 V
Totaal 4 594 V

2013-2014
uitstoten verbonden aan rechtstreekse energie -29% V

uitstoten verbonden aan onrechtstreekse energie n.v.t. V
Totaal (%) 74% -29% V

de huurders, en (iii) een gerichter beheer van de technische 
installaties (Green Adviser, telemonitoring, enz.).

De verhoging van de factor van de CO2e-uitstoot die verbon-
den is aan de niet-groene elektriciteit tussen 2013 en 20143, 
verkleint echter de vermindering van de CO2e-uitstoot die aan 
de indirecte energie verbonden is. 

De rapporteringsperimeters, de gelijkblijvende perimeters inbe-
grepen, stemmen overeen met de specifieke perimeters die 
voordien voor elke energiebron afzonderlijk werden berekend. 
De factoren4 van de CO2e-uitstoot hangen af van het type 
energie en van de energiemix van de regio. De uitstoot van 
CO2e verbonden aan het transport en de benodigdheden van  
Befimmo corporate wordt afzonderlijk vermeld.

2. De volledige tabel van de uitstoot van de broeikasgassen (BKG) is te vinden in de bijlage van dit Verslag op pagina 253 tot 254.
3. Stijging van 153 g CO2e/kWh (2013) naar 181 g CO2e/kWh (2014).
4. De volledige tabel van de CO2e-uitstootfactoren is te vinden in de Methodologie op pagina’s 112 en 113.

CRESS-CRE3 GHG-Dir-Abs GHG-Dir-LfL

GHG-Int GHG-Indir-Abs GHG-Indir-LfL

G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19
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G4-EN17

CO2e-uitstoot verbonden aan het gebruik van 
papier – Befimmo corporate (ton CO2e)

Sinds enkele jaren sensibiliseert Befimmo haar team voor een 
goed afvalbeheer (corporate), met allerlei concrete acties. Daar 
hoort ook de vermindering van het papierverbruik per mede-
werker bij. Dit gemiddeld papierverbruik bedroeg 53 kg/ mede-
werker in 2013 en nam af tot 48 kg in 2014, wat dus een 
vermindering van 9,4%1 is.
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Totaal papier (kg)
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Een vermindering van 9,4% 
van het papierverbruik 

per persoon

-9,4%

1. Voor de berekening van de CO2e-uitstoot verbonden aan het papierverbruik werd de omzettingsfactor van 1,3157 kg Co2e/kg papier gebruikt. 
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Eagle Building



Bereikbaarheid van de gebouwen en beleid 
voor de professionele en privé-verplaatsingen.

Mobiliteit 

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

G4-EN15 G4-EN30 GHG-Dir-Abs

CO2e-uitstoot verbonden aan de verplaatsingen 
van Befimmo corporate (ton CO2e)

Befimmo drong het gemiddeld uitstootpercentage (CO2e/km) 
van haar wagenpark in 2014 met 2,4% terug vergeleken met 
2013. Deze vermindering is het gevolg van de toepassing 
van de car policy op de nieuwe of vervangen voertuigen in 
de loop van het voorbije boekjaar. 

De grafiek hierna omvat de CO2e-uitstoot, verbonden aan 
het brandstofverbruik van de bedrijfsvoertuigen, de nodige 
voorafgaande uitstoot voor de fabricage en het transport van 
deze brandstof2.

2. De tabel met de uitstootfactoren die verbonden zijn aan de vervoermiddelen staat in de Methodologie op pagina’s 112 en 113.

300

250

200

150

100

50

0

ton CO2e ton CO2e 
per VTE

2010 2011 2012 2013 2014

Wagenpark diesel

Wagenpark benzine

Korte-afstandsvluchten

Lange-afstandsvluchten

Hogesnelheidstrein

CO2e-uitstoot/VTE verbonden 
aan transportactiviteiten

Elektrische wagen 

Na een aantal analyses besliste Befimmo om een elektrische 
poolingwagen op te nemen in haar wagenpark voor verplaat-
singen in de stad. Het team maakt geregeld gebruik van dit 
voertuig. 

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

Gemiddelde vermindering 
van 2,4% CO2e-uitstoot van het 

wagenpark van Befimmo in 2014

-2,4%
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Audit van het beheer van de milieu-impact van de activiteiten 
(methodologie, communicatie, transparantie) door een externe certificateur.

Certificatie		

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

Milieumanagementsysteem,  
ISO 14001 gecertificeerd

In 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem 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 (MMS) 
onderworpen aan een audit met het oog op de certificatie- 
update na drie jaar. Deze audit bevestigde dat de bepalingen 
volgens de vereisten van de ISO 14001-norm werden toege-
past in de doorgelichte processen en activiteiten.  

 Doelstelling
In 2015 zal Befimmo zich vooral toespitsten op de verdere 
ontwikkeling, de vereenvoudiging en de verbetering van 
haar Milieumanagementsysteem, dat de ISO 14001-certi-
ficatie kreeg, met ISO 9001 in het vizier. 

G4-PR3

1. Projecten WTC IV en Quatuor inbegrepen.

107 539 m²

Excellent

5 gebouwen

50%

Very Good

99 779 m²

9 gebouwen

47%

Good

6 314 m²

2 gebouwen

3%
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BREEAM Design en Post-Construction  

De grafiek hierna toont de BREEAM Design certificaties die 
werden bekomen voor gebouwen in renovatie of in aanbouw 
van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo. Al deze projec-
ten samen betreffen 16 gebouwen1 voor een totale oppervlakte 
van 213.632 m².

“BREEAM Design”

G4-PR3 Cert-Tot CRESS-CRE8



BREEAM In-Use Management (# activa)

De grafiek hierna toont de BREEAM In-Use (Management) 
certificaties die bekomen werden voor gebouwen in exploitatie 
van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo3. Het betreft 
62 gebouwen voor een totale oppervlakte van 511.114 m². 

“BREEAM In-Use Management”

BREEAM In-Use 

BREEAM In-Use Asset (# activa)

De grafiek hierna toont de BREEAM In-Use (Asset) certificaties 
die werden bekomen voor gebouwen in exploitatie van 
de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo2. Het gaat om 
64 gebouwen voor een totale oppervlakte van 589.994 m².

“BREEAM In-Use Asset”

2. Voor de portefeuille Fedimmo zijn maar twee gebouwen gecertificeerd. 
3. Voor de portefeuille van Fedimmo is maar één gebouw gecertificeerd. 

 Doelstelling
Befimmo zal verdergaan op de weg naar de verbetering 
van de score van haar portefeuille om eind 2016 rond 
te zijn. Om strategische redenen zal de score Pass van 
vijf gebouwen niet opgetrokken worden. 

De score van de gerenoveerde gebouwen wordt geval 
per geval herbekeken na voltooiing van de werken. De 
maatregelen voor de verbetering van de BREEAM In-Use 
(Asset) score van de 18 gebouwen van het Ikaros Park 
zullen in de loop van 2015 ingevoerd worden. 

 Doelstelling
Befimmo zal in 2015 twee gebouwen specifiek laten 
onderzoeken, om de toegevoegde waarde van de verbe-
tering van de BREEAM In-Use (Management) score van 
haar portefeuille te beoordelen. In voorkomend geval zul-
len er nieuwe doelstellingen worden bepaald. 
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Acceptable

9 gebouwen

16%

Pass

367 936 m²
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Directe energie (gas en stookolie), indirecte energie (elektriciteit), water, uitstoot van broeikasgassen.

Methodologie 

De rapporteringsmethodologie die in 2014 werd gehanteerd, 
verschilt niet erg ten opzichte van 2013, met uitzondering 
van alle maatregelen die genomen werden om aan te sluiten 
op de nieuwe versie1 van de Best Practices Recommandati-
ons on Sustainability Reporting van de EPRA. 

Algemene opmerkingen 
Bepaalde – volledige of gedeeltelijke – bijkomende histo-
rische gegevens die bekomen werden nadat het laatste 
Jaarlijks Financieel Verslag verscheen, konden, na controle, 
bij de al gepubliceerde  gegevens opgenomen worden. Dit 
zou eventuele verschillen met vroegere publicaties kunnen 
verklaren.

Daarnaast werden enkele kleine aanpassingen aangebracht 
aan de gegevens, met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit en de juistheid van de geconsolideerde gegevens 
van de niet-financiële verslaggeving, namelijk: 

>  de update van de GLA-oppervlaktes (Global Lettable Area) 
na eventuele hermetingen van gebouwen;

>  de toetsing en de update van de nodige omzettingsfac-
toren voor de berekening van de CO2e-uitstoot en ook 
de aanpassing van de omzettingsfactoren 2013 die in het 
kader van de afvalrapportering werden gebruikt; 

>  de controle van de juistheid en de update van de tarief-
gegevens van de energieleveringscontracten die werden 
benut in het kader van de berekening van de financiële 
besparingen dankzij de energiebezuiniging;

>  de integratie van de gegevens die verbonden zijn aan de 
autoproductie van energie (elektriciteit) in de gegevens 
betreffende het relatief en het absoluut elektriciteitsverbruik 
van de gemeenschappelijke delen. 

Interpretatie van de gegevens 
van de tabellen van de 
milieuverslaggeving
In de meeste gevallen werd de beschikbare informatie 
afzonderlijk verwerkt voor de portefeuilles van Befimmo en 
Fedimmo. Deze twee entiteiten werden ook opgedeeld per 
land, per regio en per leeftijd van de gebouwen, uitgedrukt 
in percentage in de tabellen hierna. 

Verdeling per ouderdomsklasse
Voor het eerst werd ook een segmentering per ouder-
domsklasse gemaakt, op basis van de oppervlaktes op 
31 december 2014. De gebouwen zijn verdeeld naargelang 
hun bouwjaar of, in voorkomend geval, het jaar waarin ze 
hun laatste zware renovatie ondergingen. Dit zijn ingrijpende 
werken aan de mantel, de structuur en/of de primaire instal-
laties van het gebouw. Na zware renovatie wordt aangeno-
men dat het gebouw aan een nieuwe levenscyclus begint. 

Rapporteringsperimeter 
De rapporteringsperimeter wordt uitgedrukt in percentage 
en wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de 
oppervlakte waarop de bekomen gegevens betrekking 
hebben en de totale oppervlakte van de portefeuille voor de 
aangemerkte periode. Deze wordt rechtstreeks beïnvloed bij 
verkoop en/of aankoop. Meer informatie over het boekjaar 
2014 is te vinden in de Rapporteringsperimeter en wijzigin-
gen sinds 1 januari 2014 op pagina 129.

De oppervlaktes die boven elke tabel worden vermeld, 
komen overeen met de oppervlaktes op 31 december 2014. 

De berekening bij gelijkblijvende perimeter
De berekening, bij gelijkblijvende perimeter (like-for-like [LfL]), 
wordt uitgedrukt in percentage verschil van jaar tot jaar. Dit 
geeft onder meer een beeld van de evolutie in de tijd van 
een indicator. Door uitsluiting van de variaties die aan peri-
meterwijzigingen te wijten zijn (grote renovatie, aankoop en 
verkoop), is het immers mogelijk om de bekomen resultaten te 
analyseren, te vergelijken en te verklaren ten opzichte van de 
vooropgestelde doelstellingen. De berekening bij gelijkblijvende 
perimeter houdt wel geen rekening met de schommelingen in 
de bezetting van de gebouwen. Het is belangrijk om te melden 
dat de methode van de berekening bij gelijkblijvende perimeter 
gewijzigd werd voor de rapportering 2014, om aan te sluiten op 

Geografische spreiding2

Portefeuille van Befimmo 

2012 2013 2014

GLA Totaal (m²) 518 387 606 346 596 864

Brussel 66% 61% 62%

Vlaanderen 28% 34% 34%

Wallonië 3% 3% 2%

Luxemburg 3% 2% 2%

Portefeuille van Fedimmo  

2012 2013 2014

GLA Totaal (m²) 332 662 332 663 326 751

Brussel 33% 33% 34%

Vlaanderen 42% 42% 43%

Wallonië 24% 24% 23%

1. 2de versie | september 2014.
2.  Om diverse redenen verschilt de geografische spreiding in de milieuverslaggeving lichtjes van deze in de financiële en vastgoedrapportering. In de milieuverslaggeving zijn de gebouwen 

Eagle, Fountain Plaza, Ikaros, Planet, Ocean House en Media opgenomen bij Vlaanderen en het gebouw Waterloo Office Park in Wallonië en niet in de Brusselse rand, zoals het geval is in 
de financiële en vastgoedverslaggeving. 

G4-22
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deze van de EPRA. Vroeger, en tot eind 2013, sloot Befimmo 
de gebouwen met een variatie van meer dan 10% in de bezet-
tingsgraad uit de perimeter uit. 

De berekening van het specifiek verbruik (kWh/m²)
Met het oog op een zekere samenhang in het specifiek verbruik 
en om te garanderen dat het representatief is, worden bepaalde 
gebouwen uit de perimeter uitgesloten, maar dan enkel voor de 
berekening van het specifiek verbruik (kWh/ m²). Dat is het geval:

>  van de gebouwen die werken en/of een renovatie 
ondergaan;

>  van de gebouwen voor een andere bestemming dan 
kantoren (voor 2014 is enkel een deel van een gebouw 
betrokken, dat een binnenzwembad/fitnessruimte 
huisvest);

>  van de gebouwen met onvolledige verbruiksgegevens;

>  van de gebouwen met een gemiddelde jaarlijkse bezet-
tingsgraad van minder dan 50%4 (berekend op basis van 
de maandelijkse bezettingshistoriek).

Niet van toepassing
De vermelding “n.v.t.” op sommige plaatsen in de tabellen 
van de gegevensanalyse betekent “niet van toepassing”.  
Deze vermelding geldt:

>  wanneer een gebouw niet tot de portefeuille behoort op 
de datum van de verslaggeving;

>  wanneer de gegevens niet beschikbaar zijn; 

>  voor de perimeter in verband met de productie van her-
nieuwbare energie, die niet gemeten wordt. 

Algemeen,

>  wordt in de enkele gevallen waarin het gemeenschappelijk 
en het privatief verbruik niet afzonderlijk kon bekomen wor-
den, de hypothese van de verdeling voor 40/60 gemeen-
schappelijke en privatieve oppervlaktes die in 2012 werd 
gehanteerd bevestigd en behouden voor 2013 en 2014;

>  worden de gegevens van het privatief elektriciteitsverbruik 
die rechtstreeks afkomstig zijn van informatie die ontvan-
gen werd van de huurders die beschikken over een eigen 
regiemeter en eigen energiecontracten die echter niet nader 
bepaald zijn, als ‘niet-groene’ energie verwerkt. Wanneer 
het type leveringscontract bekend is, worden enkel de als 
“100 % groene” contracten als groen beschouwd en krijgen 
een CO2e-uitstootpercentage van nul toegepast. 

De uitstootfactoren 
Daarnaast worden de berekeningen van de CO2e-emissies 
herzien en aangepast, de historische gegevens inbegrepen, 
naargelang de nieuwe informatie die de huurders meedelen 
over hun contracten voor de levering van de privatieve energie. 

3. Op basis van de oppervlakte op 31 december 2014. 
4.  Op basis van de langlopende huurovereenkomsten met de Regie der Gebouwen wordt de bezettingsgraad van de gebouwen van Fedimmo op 100% gelegd. Het kan in bepaalde 

gevallen echter gebeuren dat dit percentage niet de werkelijke bezetting van het gebouw weergeeft en dat de vermelde cijfers in die enkele gevallen niet representatief zijn.

CO2e-uitstootfactoren (g CO2e/kWh) 

Type 2011 2012 2013 2014

Gas - - 188 188

Normale elektriciteit 158 168 153 181
Groene elektriciteit 0 0 0 0

Warmtenetwerk 43 43 43 43

CO2e-uitstootfactoren (kg CO2e/liter) (kg CO2e/km) 

Type 2009-2014 eenheden

Diesel 2,662 kg Co2e/liter

Benzine 2,425 kg Co2e/liter

Vliegtuig (korte-afstandsvlucht) 0,126 kg Co2e/km

Vliegtuig (lange-afstandsvlucht) 0,113 kg Co2e/km

Trein 0,015 kg Co2e/km

16%
0-5 jaar

10%
6-10 jaar

12%
11-15 jaar

62%
> 15 jaar

Portefeuille van 
Befimmo

15%
0-5 jaar

7%
6-10 jaar

4%
11-15 jaar

75%
> 15 jaar

Portefeuille van 
Fedimmo 

Verdeling per ouderdomsklasse3



      

Welzijn

Ethiek

Dialoog

De betrokkenheid van het team van Befimmo bij de Maat-
schappelijke 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 
te bieden, stimuleert Befimmo de creativiteit en de motivatie 
van haar team en maakt dat het zich nog sterker inzet voor 
de Vennootschap. 

Een persoon op de afdeling human resources heeft 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 ontwikkelen.

Er werden drie basiswaarden bepaald in het kader van een 
aantal enquêtes bij het team en bij de Raad van Bestuur van 
Befimmo. Deze waarden kenmerken de identiteit van Befimmo 
en zijn Engagement, Teamgeest en Professionalisme. 

De belangrijkste prioriteiten die samen met de betrokken 
partijen bij deze thematiek werden bepaald, zijn welzijn, 
ethiek en dialoog. 

Belangrijkste thema’s volgens de betrokken partijen 

Befimmo verbindt er zich toe om:

>  de goede werkwijzen toe te passen, hun 
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 le-
ven, conform te zijn op het vlak van veiligheid, 
hygiëne en gezondheid

>  het team aan te sporen om doorlopend 
opleidingen te volgen

Befimmo verbindt er zich toe om:

>  open te blijven staan voor de diversiteit 
van de leden van haar team (geslacht, 
leeftijd, taal, afkomst, enz.)

>  de billijke behandeling van haar me-
dewerkers te garanderen Befimmo verbindt er zich toe om:

>  te 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

>  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

Het team G4-DMA G4-35
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Sociale indicatoren   

Op 31 december 2014 bestond het team uit 69 mensen 
(57% mannen en 43% vrouwen). Allen zijn vast in dienst met 
een bediendecontract van onbepaalde duur. 

Befimmo doet ook occasioneel een beroep op 
uitzendkrachten. 

Op diezelfde datum was 87% van de medewerkers van 
Befimmo voltijds in dienst en 13% deeltijds (tijdskredieten 
inbegrepen). Alle deeltijdse medewerkers krijgen 
dezelfde extra-legale voordelen. Deze 13% bestaat op 
31 december 2014 uitsluitend uit vrouwen.  

In het team heeft meer dan de helft een universitair diploma 
en heeft 54% van die universitairen ook een diploma van het 
postuniversitair type. 

De gemiddelde leeftijd van het team van Befimmo NV (buiten 
de Raad van Bestuur) is 41 jaar. In het boekjaar 2014 ont-
haalde Befimmo acht nieuwe medewerkers en nam ze van 
negen afscheid.  

Befimmo registreerde in het voorbije boekjaar twee arbeids-
ongevallen, maar geen enkel geval van beroepsziekte. Het 
ziekteverzuim1 tijdens het voorbije boekjaar ligt op 2,13% 
van het totaal aantal gepresteerde uren, wat lichtjes onder 
het gemiddeld percentage van 2,5%2 ligt voor alle Belgische 
ondernemingen, alle sectoren door elkaar. 

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 loon-
schalen. 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) en afhankelijk van de 
diensttijd bij de Vennootschap. Daarnaast genieten de werk-
nemers een volledige dekking inzake gezondheidszorg.

  Meer informatie is te vinden in de toelichting 
“Personeelsbeloningen”  G4-EC3

1. Ziekteverzuim: verhouding tussen het aantal uren ziekte van korte duur (<30 dagen) en het totaal aantal gepresteerde uren. 
2. Bron: “Verzuimrapport” 2014, SDWorx. 

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

Welzijn  

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen 

Efficiëntie en welzijn 

In 2014 bleef Befimmo bijzondere aandacht schenken aan 
het welzijn van haar werknemers. De resultaten van de tevre-
denheidsenquête die eind 2013 werd uitgevoerd, werden 
begin 2014 uitgebreid en transparant voorgesteld aan de 
medewerkers. Meteen tekenden zich een aantal pistes voor 
actie af. Uit de enquête bleek dat er gesleuteld kon worden 
aan het evenwicht tussen het privé-leven en het beroepsle-
ven. Er werd een denkoefening rond dat gegeven gestart. 

In die optie werd op het einde van het jaar een seminarie 
over het thema “work-life balance” georganiseerd, waar 
iedereen kon aan deelnemen. De opleiders benadrukten het 
belang van een evenwichtig leven en reikten efficiënte en 
concrete instrumenten aan om vat te blijven hebben op het 
eigen leven, onder meer met een persoonlijk actieplan voor 
evenwicht en persoonlijke ontplooiing. In 2015 zal ook een 
nieuwe opleidingscyclus lopen, die zal ingaan op stressma-
nagement en het voorkomen van burn-out. 

In die denktrant neemt Befimmo, samen met haar MVO-cel 
en werkgroepen, de nieuwe wereld van het werk onder de 
loep, de zogenoemde “New Ways of Working” (NWOW). 
Een flexibele werkplek aanbieden die aangepast is aan de 
moderne technologieën, die uitwisseling en creativiteit stimu-
leert maar met oog voor het evenwicht van de medewerkers, 
dat is de visie die Befimmo zich wil eigen maken, zeker als 
“leverancier van kantoren”, maar in alle logica te beginnen 
bij de eigen werking. Dit is uiteraard een proces van lange 
adem, dat per fase moet beoordeeld worden, om te komen 
tot een realistisch project dat rekening houdt met de typi-
sche kenmerken van de Vennootschap. 

Befimmo koos voor een tweejaarlijkse tevredenheidsenquête 
en dus zou de volgende eind 2015 op stapel moeten gezet 
worden. 

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 deze thema’s. 

G4-56

Meir
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People 58%

Comité B+ en maatschappelijke 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 spor-
tieve, culturele, feestelijke, familiale en liefdadigheidsactivitei-
ten. In 2014 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). 

Gezien het grote succes in de vorige jaren organiseerde 
het Comité weer bloedinzamelingen in zijn lokalen van het 
gebouw Goemaere en bood de andere huurders van het 
gebouw meteen de kans om deel te nemen aan de actie. 
Deze bloedinzamelingen zullen ook de volgende jaren nog 
plaatsvinden. Een aantal personeelsleden werkte ook mee 
aan de Veertiendaagse van het Rode Kruis. Zij droegen bij 
tot de verkoop van pleisters en zelfklevers van de lokale 
afdeling van Oudergem, ten voordele van het programma 
“Vakantie voor iedereen”, een vakantiekamp voor maat-
schappelijk 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 eindejaarsfeesten uitgeno-
digd om pakjes met lekkers samen te stellen die uitgedeeld 
werden aan de daklozen van Brussel. Drie personeelsleden 
vergezelden het Rode Kruis om de pakjes uit te delen en 
hebben voor het team van Befimmo een reportage gemaakt 
over deze ervaring. 

 Doelstelling
Het Comité B+ is van plan om zijn sociale actie in 2015 
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 
team voorstelt. 

G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11

Evaluatie en opleiding 

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 
2014. 

Naast de taalopleidingen en de individuele opleidingen bood 
Befimmo ook alle personeel een opleiding rond het thema van 
het evenwicht tussen het privé-leven en het beroepsleven aan, 
zoals hiervoor vermeld. Ook werd opnieuw een programma voor 
de ontwikkeling van de competenties in leadership georganiseerd 
voor de nieuwe managers. De interne opleidingen van de nieuwe 
medewerkers over het campagne in Maatschappelijke Verant-
woordelijkheid en de ISO 14001 certificatie van de Vennootschap 
werden ook voortgezet. En tot slot werkten  de afdeling MVO en 
de milieucel een beleid uit voor de sensibilisering in verband met 
het energieverbruik van de medewerkers, zowel op kantoor als 
thuis. De milieucel deed inderdaad het voorstel om zijn competen-
ties in energieboekhouding ten dienste van alle andere medewer-
kers te stellen, in het kader van de “Befimmo Energy Challenge”. 
Elke medewerker die zijn persoonlijke meterstanden maandelijks 
wil opnemen en overmaken aan de cel krijgt zo de mogelijkheid 
om maandelijks verslag te krijgen over het verbruik thuis, met een 
grafiek als ondersteuning. Het gaat om een sensibiliseringsactie 
omdat ze slaat op ieders beheer van de eigen middelen en zo het 
beleid dat Befimmo op grotere schaal voert, goed kan illustreren. 

Befimmo heeft ook haar jaarlijkse beoordelingsproces herzien, 
dat al geldt voor alle medewerkers van de Vennootschap. Er 
werden voor alle medewerkers van Befimmo generieke com-
petenties bepaald en gekoppeld aan de drie waarden van de 
Vennootschap. Dit trekt de band met de bedrijfscultuur aan. Ze 
werden beoordeeld voor elke medewerker. Een belangrijker en 
gedetailleerder deel van de beoordeling wordt vanaf nu gewijd 
aan het ontwikkelingsplan van de medewerkers, om hun compe-
tenties, hun mate van motivatie en hun welzijn op een hoog peil 
te houden. De focus ligt hier vooral op ieders ontwikkelingspijlers 
en de opleidingsbehoeften om daarin te slagen. Begin 2015 vindt 
een debriefing van het gedeelte “ontwikkeling” van de beoorde-
ling plaats. Dit gebeurt samen met alle managers om de nodige 
opleidingen voor de individuele en collectieve ontwikkeling van de 
werknemers te kunnen organiseren. 

In het voorbije boekjaar noteerde Befimmo een gemiddelde 
van 33 uren opleiding per medewerker, waarvan iets meer 
dan de helft uit taallessen bestond. 

 Doelstelling
Het resultaat van het nieuwe beoordelingsproces benut-
ten voor een betere organisatie van het opleidingsaanbod. 

Profit	25%

Uren opleiding (buiten de taalopleidingen) 
verdeeld volgens de drie pijlers,  
per geslacht en per categorie (2014)

Planet 17%

Effectieve 
Bedrijfsleider / Man

Effectieve 
Bedrijfsleider / Vrouw

Manager / Man

Manager / Vrouw

Andere werknemer  
/ Man

Andere werknemer  
/ Vrouw
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Ethische werkwijzen in het human resources management  
en de aanwerving. 

Ethiek 

Sociale indicatoren

Befimmo stelt zich op als een Vennootschap die openstaat 
voor diversiteit, met respect voor ieders identiteit. 

In de loop van het boekjaar 2014 werd geen enkele klacht 
inzake de tewerkstelling ingediend. 

G4-LA16 G4-10

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling  
van de medewerkers per leeftijd | 31 december 2014

G4-LA12

Raad van Bestuur

Effectieve Bedrijfsleiders

Management

Andere medewerkers

70%
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50%
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tussen 50 
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tussen 60 
en 69 jaar

> 70 jaar< 30 jaar tussen 30 
en 39 jaar

tussen 40 
en 49 jaar

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling  
van de medewerkers per geslacht | 31 december 2014 

G4-LA12

Vrouw

Man
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Geregeld in dialoog gaan met het team. 

Dialoog

Befimmo spande zich verder in om de communicatiestromen 
in het team te versterken en te diversifiëren. 

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

Sensibilisering van het team

Het intranet, dat in de enquête van 2013 gewaardeerd werd 
als een nuttig instrument in de Vennootschap, bleef één van 
de belangrijkste motoren van de communicatie. 

Om de informatie nog vlotter te doen doorstromen, stimu-
leerde Befimmo de organisatie van interne “breakfast presen-
tations”, door leden van het team of van de afdelingen. Het 
kon over allerlei onderwerpen gaan, om zo bepaalde luiken 
van de activiteit van de Vennootschap in de kijker te plaatsen. 

Befimmo is zich sterk bewust van het potentieel van haar 
team en grijpt ook elke gelegenheid aan om zijn creativiteit 
aan te wenden voor welbepaalde thema’s, om suggesties 
aan te moedigen, om uit te nodigen tot dialoog om zijn 
mening te geven. Zo is er nu ook een beoordelingsformulier 
om telkens in te vullen na opleidingen, seminaries, groeps-
activiteiten of andere. 

 Doorlopende doelstellingen
De interne communicatie verbeteren, de interne relaties 
en de doorstroming van informatie vergemakkelijken en 
de creativiteit en deelname van het team verhogen.

Central Gate



      

Dialoog
Gezondheid & 

Veiligheid

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 bereik-
baarheid, milieubeheer en kosten. 

Befimmo beschikt over een team van gemotiveerde professi-
onals (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 tevre-
denheid, de dialoog tussen eigenaar en huurder en de 
veiligheid en gezondheid van de huurders zijn prioritei-

ten 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 communicatieplat-
form voor de huurders, enz. 

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 
gesprekspartner van de huurder geworden.

Belangrijkste thema’s volgens de betrokken partijen

Befimmo verbindt er zich toe om:

>   een aanpak uit te werken die op de huurklanten 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

Befimmo verbindt er zich toe om:

>  zich te vergewissen van de veiligheid van haar huurders 
in de gebouwen, met bijzondere aandacht voor de wer-
ken in bewoonde gebouwen

>  zich te vergewissen van de goede luchtkwaliteit in de 
gebouwen van haar portefeuille

>  duurzame materialen van goede kwaliteit te gebruiken

>  De huurders bewust maken / sensibiliseren – “groene 
huurovereenkomst”

>  Gemeenschappelijk project met de huurders en hun 
gemeenschap

>  Tevredenheidsenquête

> Klantenbinding

>  De beheerder en het onderhoudsbedrijf naar voor schuiven 
als koppelteken tussen eigenaar en huurder

>  Aspect new ways of working

>  Helpdesk 24/24

> Kwaliteit van de binnenlucht

> Veiligheid van de gebouwen

> Betrouwbare en reglementaire materialen

De huurders G4-DMA G4-35
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Geregeld in dialoog gaan met de (huidige en potentiële) huurders.

Dialoog

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid - 121 

rechtstreekse BEHEERSING sensibiliseringssfeer

Professionalisme  
Betrokken & geëngageerd team

Eindgebruikers 
Huurklanten

Verhuring
Verhuringen

Renovatie & 
Ontwikkeling 
voor eigen 
rekening

Overdracht 
van 

gebouwen

Property 
management

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

G4-EN27

Terbeschikkingstelling van een 
milieusamenwerkingsovereenkomst  

Befimmo stelt haar huurders een milieusamenwerkingsover-
eenkomst (vroeger green lease genoemd) voor, verbonden 
aan elke huurovereenkomst. Deze overeenkomst zet de eige-
naar en de huurder aan om hun uiterste best te doen om de 
milieuprestatie van het gebouw en van de gehuurde ruimtes te 
verbeteren (vermindering van het verbruik van de energiebron-
nen, van de afvalproductie, van de koolstofemissies, enz.). 
Ze is bedoeld voor de nieuwe huurders, maar wordt geleidelijk 
ook aan alle bestaande huurders voorgelegd. 

 Doelstelling
De doelstelling van 2015 en 2016 is om deze overeen-
komst voor ondertekening voor te leggen aan de huur-
ders om ze te sensibiliseren, te begeleiden en te advise-
ren om samen oplossingen te zoeken om hun verbruik 
terug te schroeven en jaarlijks op te volgen en de impact 
van de ingevoerde maatregelen te toetsen. Deze doel-
stelling is dus verbonden aan de vermindering van het 
privatief energieverbruik, bij gelijkblijvende perimeter, 
van -1% per jaar gedurende drie jaar. Dit document, 
dat opgesteld werd in samenwerking met het property 
management, zal door de technische milieucel (TMC) 
geleidelijk worden overgemaakt aan de nieuwe huurders 
en ook aan de bestaande huurders. 

Het belangrijkste privatief elektriciteitsverbruik werd 
opgelijst en het is de bedoeling om de huurders van 
6 gebouwen (één enkele huurder) in 2015 te ontmoeten 
en van 8 gebouwen (meerdere huurders) tegen eind 2016. 
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G4-EN27

Terbeschikkingstelling van 
een Building User Guide (BUG) 

De BUG is een gids voor de huurders van een gebouw met 
het oog op de goede werking van de installaties en de verklei-
ning van de milieu-afdruk. Momenteel is een BUG opgemaakt 
voor 15 gebouwen in één van beide landstalen. Er is een 
vertaling gepland voor juni 2015. Er werd ook een lijst van 
prioritaire gebouwen opgemaakt voor de uitvoering van de 
nieuwe BUG’s die dan aan de huurders zal gegeven worden. 

 Doelstelling
De doelstelling voor 2017 is de BUG’s op te maken en 
te overhandigen voor alle Befimmo-gebouwen die het 
property management beheert. Het gaat in totaal om 
53  gebouwen. De property manager zal dit document 
overmaken aan de nieuwe huurders en ook aan de 
bestaande huurders. 

G4-EN27

Terbeschikkingstelling van een FMIS (Facility 
Management Information System)

Er zal een hoog presterend FMIS ter beschikking van de 
huurders van de Befimmo-portefeuille worden gesteld. Het 
gaat om een instrument dat zal mogelijk maken om het 
beheer van het property management te optimaliseren en 
om de vragen van de huurders vlot op te volgen. Het is 
een geautomatiseerd systeem voor het hele beheer van de 
exploitatie van de gebouwen, met de planning, de uitvoering 
en de opvolging van de diensten van de Property Manager.

 Doelstelling
Dit FMIS is een online samenwerkingsplatform dat huur-
ders (en leveranciers) 24/24 en 7/7 een beveiligde externe 
toegang biedt en waarover ze tegen eind 2015 zouden 
moeten kunnen beschikken. 

G4-EN27

Aanleg en terbeschikkingstelling  
van een communicatieplatform   

Befimmo wil de dialoog met haar huurders verbeteren door 
ze een communicatieplatform ter beschikking te stellen, van 
het type intranet, om er de documenten van het property 
management en milieudocumenten, de milieusamenwer-
kingsovereenkomst en de BUG op te plaatsen, om ze 
toegang te bieden tot de monitoring per gebouw, enzovoort, 
maar ook om privatieve informatie uit te wisselen.

 Doelstelling
Dit platform zal in een tweede etappe aangelegd worden, 
na de opzet van het FMIS, en zou dus tegen eind 2016 ter 
beschikking van de huurders moeten zijn. 

Beheersverslag - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
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Incidenten  G4-PR2 G4-PR9    

In het boekjaar 2014 werd geen enkel groot incident gemeld. 

Er werd onlangs een property manager aangeworven die, 
deeltijds, de rol van Risk Coordinator vervult. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de doorlopende opvolging van de kwa-
liteit en van de risico’s die aan het operationeel, technisch en 
administratief beheer van de gebouwen verbonden zijn, en ook 
voor de renovatie- en verbeteringsprojecten die het Property 
Management er eventueel uitvoert. 

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

Veiligheid	&	Gezondheid

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen 
Het spreekt vanzelf dat Befimmo verder inzet op de naleving 
van de veiligheid op de bouwplaatsen en gezonde gebou-
wen wil afleveren die een onberispelijke veiligheid bieden. 
Tevens ziet Befimmo er op toe dat alle wettelijke controles 
plaatsvinden en dat gepast gereageerd wordt op de eventu-
ele opmerkingen en/of inbreuken die blijken uit de rapporten 
van de inspecteurs die haar portefeuille onderzoeken. 
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Project WTC IV



       

Dialoog & 
Communicatie

Conformiteit
Bevoorradings-

keten

Ethiek

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 Belgische 
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 onderworpen aan de wette-
lijke bepalingen die voor haar gelden als beursgenoteerde 
vennootschap en GVV en anderzijds aan de bijkomende 
regels die ze in haar corporate-governancecharter bepaalde. 
Befimmo gaat dus verder dan de wetgeving 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 hoeda-

nigheid toe op de naleving van de interne regels en procedures 
om de risico’s van marktmisbruik te voorkomen. 

  “Corporate-governanceverklaring” 

Befimmo schenkt ook bijzondere aandacht aan de betrouw-
baarheid van het rapporteringsproces en aan de nauwgezet-
heid, juistheid en transparantie van de financiële en niet-finan-
ciële mededelingen.

In het besef dat een groot deel van haar impact op het milieu, 
maar ook op de maatschappij zich vooral stroomopwaarts van 
haar waardeketen situeert, wil Befimmo haar verantwoordelijk-
heid nog uitbreiden buiten het kader van haar eigen activiteit 
en haar leveranciers sensibiliseren met een verantwoordelijk 
beheer van haar bevoorradingsketen. 

De belangrijkste prioriteiten die aan dit thema verbonden zijn, 
zijn de dialoog en de communicatie met de betrokken 
partijen, de ethiek, de conformiteit en de bevoorradings-
keten.

Belangrijkste thema’s volgens de betrokken partijen

Befimmo verbindt er zich toe om:
>  doorlopend in dialoog te gaan met de betrokken 

partijen en de dialoog met de investeerders/aandeel-
houders 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 beantwoor-
den aan de verwachtingen van de betrokken partijen

>  te communiceren in alle transparantie en deze 
communicatie aan te passen aan de verschillende 
betrokken partijen (wijze, middelen, frequentie, enz.)

Befimmo verbindt er zich 
toe om:
>   procedures in te voeren en 

de maatregelen te nemen om 
de ethiek in alle geledingen van 
Befimmo te garanderen

>   de risico’s van corruptie, 
anticoncurrerend gedrag, 
belangenconflicten enz. te 
voorkomen

Befimmo verbindt er zich 
toe om:
>  de naleving van de vigerende 

normen te waarborgen
>  vooruit te lopen en proactief 

te zijn in de dialoog met 
de Belgische en Europese 
openbare autoriteiten, de sec-
torfederaties, met name inzake 
toekomstige regelgeving

Befimmo verbindt er zich 
toe om:
>  in dialoog te gaan met haar 

kern- en corporate leveran-
ciers 

>  de bevoorradingsketen 
te analyseren

>  haar bestaande voorwaarden 
voor duurzame aankopen 
te verbeteren

>  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

>  Verder gaan

>  Vooruit lopen

>  Proactiviteit / Dialoog 
met de overheid

>  Verder gaan dan haar 
eigen activiteit

>  Dialoog met de betrokken 
partijen

Governance G4-DMA G4-35 G4-46 G4-57
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In dialoog gaan met de mensen en entiteiten die beïnvloed 
worden door de activiteiten van de Vennootschap en transparant 
communiceren over de opgezette initiatieven en hun opvolging. 

Dialoog	&	Communicatie

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

G4-26

Dialoog   

In het kader van een proces voor de voortdurende verbete-
ring van haar beleid in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
heeft Befimmo eind 2013 een materialiteitsstudie uitgevoerd 
en een proces voor voortdurende dialoog met al haar betrok-
ken partijen ingezet (werknemers, huurders, investeerders, 
overheid, leveranciers, bestuurders, enz.).

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

G4-32G4-PR7

Transparante communicatie 

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. 

Sinds enkele jaren volgt Befimmo de tendens om niet alleen 
de financiële verslaggeving te standaardiseren, maar ook de 
rapportering inzake Maatschappelijke 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 voor heel haar verslag te schikken naar de nieuwe 
versie van het GRI, “G4” (“Conformiteit” - Basiscriteria).

Erkenningen G4-15

Op het vlak van de verslaggeving werden in het boekjaar 
2014 volgende erkenningen en prijzen toegekend: 

>  Befimmo kreeg de prijs voor het beste Belgisch rapport 
duurzame ontwikkeling die uitgereikt wordt door het Insti-
tuut van de Bedrijfsrevisoren voor haar Verslag 2013; 

>  Befimmo kreeg de “EPRA Gold Annual Report” prijs voor 
haar Jaarlijks Financieel Verslag 2013 en de “EPRA Bronze 
Sustainability Report” prijs voor haar MVO-verslag; 

>  Befimmo kreeg de score van 70%, wat overeenkomt met 
het ‘Green Star’ statuut van GRESB;

>  Befimmo verbeterde alweer haar CDP-score en behaalde 
83B (Disclosure & Performance Score) voor de CDP-vra-
genlijst 2014 en gaat zo boven het gemiddelde van de 
vastgoedsector. 

 Doelstelling
De online communicatie voortzetten en voortdurend ver-
beteren, volgens de vigerende referentienormen. 
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 “CDP, GRESB”
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Voorkomen van de risico’s op corruptie, anticoncurrerend gedrag, 
belangenconflicten, reputatieschade en sensibiliseren voor ethiek 
en de naleving van de wetten. 

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

Ethiek

Conformiteit

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

G4-SO4

Ethische code, dealing code 
en governanchecharter 

In de loop van het boekjaar 2014 werd de dealing code geüp-
datet. Deze werd vervolgens op het intranet van de Vennoot-
schap geplaatst ter attentie van het hele team. Deze update 
zal gevolgd worden door een informatiesessie om het team te 
sensibiliseren voor de inhoud van dit document. Vervolgens 
zal dit document door elke medewerker van het team moeten 
goedgekeurd en ondertekend worden. Momenteel wordt 
deze dealing code aan elke nieuwe medewerker overhandigd. 

 Doelstelling
De General Counsel zal de infosessies tegen eind 
december 2015 afwerken. De inhoud van de Ethische 
Code, die op de website van de Vennootschap staat, zal 
ook opnieuw onderzocht worden om te bepalen of een 
update nodig is. 

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

G4-EN29  

Energieprestatiecertificaten (EPB)    

De Befimmo-portefeuille is conform aan de EBP-regelge-
ving 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 gebou-
wen ingenomen door openbare instanties die de energie-
prestatiecertificaten voorleggen van de gebouwen die ze 
betrekken. Befimmo verzamelt deze inlichtingen en brengt ze 
in kaart naarmate ze ontvangen worden.

G4-EN27

Bewustmaking van de onderhoudsbedrijven  

 Doelstelling
Een opleiding aanbieden voor alle onderhoudsbedrijven 
die voor Befimmo werken, een addendum duurzame ont-
wikkeling/energieprestaties toevoegen aan de bestaande 
contracten en milieuprestatiecontracten uitwerken voor 
de nieuwe contracten. 

 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. 

Beheersverslag - Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 

G4-56 G4-57



Verantwoordelijk beheer van de bevoorradingsketen, een beleid 
van duurzame aankopen en dialoog met de leveranciers. 

Bevoorradingsketen

Belangrijkste verwezenlijkingen 
en doelstellingen

Beleid van duurzame aankopen    

Befimmo wil de bestaande voorwaarden voor duurzame 
aankopen bijwerken en verbeteren en 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 inventari-
seren. 

Analyse van de leveranciers    

Befimmo beseft dat ze grotendeels stroomopwaarts van 
haar waardeketen een impact op het milieu maar ook op 
de maatschappij uitoefent. Haar verantwoordelijkheid gaat 
dus verder dan haar eigen activiteit en zodoende moet ze al 
haar betrokken partijen maximaal sensibiliseren en inspireren 
– en in het bijzonder haar leveranciers – om haar kwalita-
tieve en kwantitatieve doelstellingen te halen. Daarom heeft 
Befimmo tot doel om globaal verder na te denken over haar 
bevoorradingsketen, met als eerste stap een analyse en een 
beoordeling van haar bestaande core en corporate leveran-
ciers, rekening houdend met de belangrijkste economische, 
maatschappelijke en milieu-aspecten. Deze studie zou in de 
loop van de eerste helft van 2015 moeten starten. 
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Bouw & Promotie

Leveranciers 
Core Business 

Beïnvloedingssfeer rechtstreekse beheersing

Professionalisme  
Betrokken & geëngageerd team

Verhuringen
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Ontwikkeling 
voor eigen 
rekening

Overdracht 
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gebouwen

Property 
management

G4-SO10 G4-LA14 G4-EN32 G4-HR10G4-EN33 G4-HR11G4-LA15
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Interne organisatie 

Vandaag maakt Befimmo’s Maatschappelijke Verantwoor-
delijkheid deel uit van haar dagelijks beheer. Meer en meer 
medewerkers van het team van Befimmo zijn van ver of van 
nabij, naargelang hun eigen competentiegebied, betrokken 
bij deze strategie en zijn zich heel goed bewust van de grote 
impact van de vastgoedsector op het leefmilieu

Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappelijke Ver-
antwoordelijkheid (CMVO) uit 5 personen, van wie er 3 Effec-
tief Bedrijfsleider zijn: de Chief Executive Officer (CEO), 
de Chief Financial Officer (CFO), de Chief Operating 
Officer (COO), de Senior Environmental Manager (SEM) en 
de CSR Manager (CSRM). 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 directiebeoordeling. De Cel komt elk trimester 
samen. Ook de Bestuurders van Befimmo nemen deel 
aan de opmaak en de goedkeuring van de budgetten en aan 
de belangrijke beslissingen op het gebied van Maatschappe-
lijke Verantwoordelijkheid, met name tijdens de strategische 
raden die elk jaar georganiseerd worden en tijdens drie-
maandelijks geplande vergaderingen bij de publicatie van de 
resultaten. 

Operationeel staat de Technische Cel Milieu (TCM) – 
die geregeld samenkomt – in voor de beoordeling van de 
invoering van het Milieumanagementsysteem en van het 
MVO-programma. 

De CSR Manager, lid van de Cel Maatschappelijke Verant-
woordelijkheid, rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Zijn rol 
is zowel strategisch (de MVO-strategie uitstippelen, de rela-
ties met de betrokken partijen beheren) als operationeel (de 
MVO-projecten coördineren, het MVO-programma beheren, 
optreden als intern adviseur van de andere afdelingen). 

Daarnaast is inzake human resources de Human Resources 
Officer (HRO) belast met de sensibilisering van alle teamleden 
om meer rekening te houden met de Maatschappelijke Verant-
woordelijkheid, het opvolgen van de lopende initiatieven en de 
verdere ontwikkeling van de sterke bedrijfscultuur bij Befimmo. 
Deze persoon werkt samen met de CSR Manager en rappor-
teert aan de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.  

Nog andere medewerkers hebben een specifieke ver-
antwoordelijkheid in het kader van het MMS: Legal Mana-
ger, General Counsel, Chief Commercial Officer, Property 
Managers, Chief Investment Officer, Internal Audit, Project 
Managers, enz.

Raad van Bestuur

CSR 
Manager

Human 
Resources

Technische 
en Milieucel

General Counsel, 
Legal Manager, 

Property Managers, 
Chief Commercial 

Officer, enz.

Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
CEO I CFO I COO I SEM I CSRM

Strategische beslissingen 
en goedkeuring van budgetten

Ontwikkeling en 
opvolging van het Programma 

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Implementatie van het Programma 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

G4-17 G4-34 G4-35 G4-36 G4-42 G4-48G4-44 G4-49
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Algemene informatie 

Bijkomende informatie 

Contactpersoon  
en bijkomende  
informatie 

G4-31

Emilie Delacroix - CSR 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 partijen 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 en wordt aangevuld met de nieuwe belangrijke gegevens en 
de belangrijkste vragen die de betrokken partijen stellen.

Verwijzing naar  
de externe normen

Sinds enkele jaren volgt Befimmo een tendens om de financiële verslaggeving te standaardiseren, maar ook 
de rapportering inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom sloot ze zich aan bij de indicatoren 
die de EPRA publiceert, maar ook bij de richtlijnen van het GRI-G4 (“Conformiteit” – Basiscriteria) en van de 
vastgoedsector GRI-CRESS. 

De samenvattende tabel van alle EPRA-indicatoren is te vinden op pagina 98 van dit Verslag, terwijl de index van 
de GRI-inhoud gepubliceerd wordt op de website van de Vennootschap www.befimmo.be/nl/reporting-gri

Rapporteringsperiode

G4-28 G4-29 G4-30

Dit Verslag belicht de activiteiten tijdens het boekjaar 2014. Het volgt op het Jaarlijks Financieel Verslag 
van 2014. De perimeter loopt tot 31 december 2014.   

Rapporteringsperimeter 
en wijzigingen sinds 
1 januari 2014  

G4-22 G4-23G4-13

Volgende gebeurtenissen wijzigden de perimeter van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2014:

> de overdracht van de gebouwen Pépin 5, Rennequin-Sualem, Pépin 22, Pépin 31 en Henri Lemaître;

> de opname in de portefeuille van het gebouw Koolstraat 35. 

Voor de activiteiten in duurzame ontwikkeling omvat de rapporteringsperimeter de activiteiten van Befimmo 
NV en van haar dochterondernemingen, namelijk Fedimmo NV, Meirfree NV, Vitalfree NV en Axento SA. 
De verbintenissen die Befimmo inzake duurzame ontwikkeling aangaat, 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 overeengekomen dat de terugkerende werken grotendeels voor haar rekening 
zijn. Zodoende oefent Befimmo 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.  

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 as-
pecten waar Befimmo minder rechtstreeks invloed op uitoefent, zoals het beheer van de privatieve gedeeltes 
door de huurders.

Externe controle 

G4-33

Befimmo heeft een beroep gedaan op Deloitte voor de uitvoering van een opdracht van beperkt nazicht. De 
gegevens met het symbool V werden gecontroleerd in het kader van deze opdracht voor beperkt nazicht. Het 
rapport van Deloitte is te vinden op pagina 130 van dit hoofdstuk.

Content Index Service

GRI G4

In het kader van haar GRI G4 verslaggeving heeft Befimmo een beroep gedaan op de Content Index Service 
bij het GRI voor hulp om de GRI-inhoudsopgave nog nauwkeuriger te maken en ook af te stemmen op de 
GRI G4-32 standaard. Het doel van deze dienst is meer transparantie in de GRI-verslaggeving.

Methodologie De methodologie voor de rapportering wordt beschreven op pagina’s 112 tot 113 van dit Verslag.

De website van Befimmo www.befimmo.be geeft bijkomende informatie die een nuttige aanvulling is van het hoofdstuk 
“Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” van dit Jaarlijks Financieel Verslag. Deze informatie betreft:
> de indextabel van de GRI-inhoud; 
> de interactie met de betrokken partijen;
> de analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen;
> het MVO-beleid (maart 2014);
> het hoofdstuk “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” van de vorige Jaarlijkse Financiële Verslagen en ook het huidige Verslag; 
> vroegere Jaarlijkse Financiële Verslagen; 
> het ISO 14001 certificaat; 
> de BREEAM-certificaten; 
> milieupaspoorten; 
> MVO-Programma’s;
> antwoorden op de vragen van externe betrokken partijen;
> de vragenlijst voor de externe betrokken partijen.

  Een begrippenlijst is ter beschikking van de lezer op pagina 220 van dit Verslag, om dit hoofdstuk vlotter leesbaar te maken.

G4-32



Verslag van beperkt nazicht  
Verslag van de Commissaris inzake het beperkte nazicht van 
geselecteerde milieuprestatie-indicatoren gepubliceerd in het Jaarlijks 
Financieel Verslag van Befimmo NV per 31 december 2014

Aan de Raad van Bestuur    
In onze bevoegdheid van Commissaris van de 
vennootschap en ingevolge uw opdracht hebben we 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd gericht op het 
verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid met 
betrekking tot de geselecteerde milieuprestatie-indicatoren 
(“de Gegevens”) gepubliceerd in het Jaarlijks Financieel 
Verslag van Befimmo NV voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2014 (“het Jaarlijks Financieel Verslag”). De 
milieuprestatie-indicatoren zijn gedefinieerd volgens de 
richtlijnen van het “Global Reporting Initiative” (GRI) G4 en 
EPRA Best Practice Recommendations (BPR) (2de versie, 
september 2014). Deze Gegevens zijn geselecteerd door 
Befimmo NV en zijn aangeduid met het symbool V in de 
tabellen zoals weergegeven op pagina’s 98 tot 111 en 245 tot 
254 van het Jaarlijks Financieel Verslag. 

De draagwijdte van onze werkzaamheden is beperkt tot deze 
Gegevens met betrekking tot de jaren 2012 tot 2014 en omvatten 
de milieuprestatie-indicatoren van de gebouwen van Befimmo NV 
met inbegrip van Fedimmo NV en Axento SA. Het beperkte 
nazicht werd uitgevoerd op basis van de gegevens aangeleverd 
door Befimmo NV en meegenomen in de scope van het Jaarlijks 
Financieel Verslag. De onderstaande verklaring is bijgevolg enkel 
van toepassing op deze Gegevens en de overige indicatoren 
en informatie opgenomen in het hoofdstuk “Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen” van het Jaarlijks Financieel Verslag 
zijn geen onderdeel van de beoordelingsopdracht. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Befimmo NV is verantwoordelijk 
voor de Gegevens en de referenties naar deze Gegevens 
gepubliceerd in het Jaarlijks Financieel Verslag, alsook voor de 
verklaring dat de rapportering in overeenstemming is met de 
richtlijnen van het “Global Reporting Initiative” (GRI) G4 en de 
EPRA (BPR) (2de versie, september 2014), zoals beschreven 
in het hoofdstuk “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” 
van het Jaarlijks Financieel Verslag.

Deze verantwoordelijkheid omvat het kiezen en toepassen van 
gepaste meetmethoden ter voorbereiding van de Gegevens, 
de betrouwbaarheid van de onderliggende informatie en het 
gebruik van assumpties en redelijke schattingen. Bovendien 
omvat de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 
ook het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 
intern beheersingssysteem en procedures relevant voor het 
opmaken van de Gegevens.

De door de Raad van Bestuur gemaakte keuzes, de 
reikwijdte van het hoofdstuk “Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen” van het Jaarlijks Financieel Verslag en de 
verslaggevingsgrondslagen, inclusief de inherente specifieke 
beperkingen die de betrouwbaarheid van de in het verslag 
opgenomen informatie kunnen beïnvloeden, zijn uiteengezet 
op bladzijde 112 tot 113 van het Jaarlijks Financieel Verslag.

Aard en omvang van de opdracht
Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het uitdrukken van een 
onafhankelijk oordeel over de Gegevens op basis van ons 
beperkte nazicht. Ons verslag is opgesteld in overeenstemming 
met de voorwaarden opgenomen in de opdrachtbrief.

Onze werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig de Internati-
onal Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 “Assu-
rance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Information”.

Onze procedures zijn gericht op het verkrijgen van een beperkte 
mate van zekerheid dat de Gegevens geen afwijkingen bevatten 
in alle van materieel belang zijnde opzichten. Deze werkzaam-
heden zijn minder in diepgang dan bij een beoordelingsopdracht 
gericht op het uitdrukken van een redelijke mate van zekerheid.

Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit: 

>  Het verkrijgen van inzicht in de opzet en de werking van de 
systemen en methoden gebruikt voor het verzamelen en 
verwerken van de gegevens, de classificatie, consolidatie 
en validatie van deze gegevens en het beoordelen van de 
effectieve werking van deze systemen gebruikt voor de 
bepaling van de milieuprestatie-indicatoren voor 2012 tot 
2014, aangeduid met een symbool V in de tabellen zoals 
weergegeven op pagina’s 98 tot 111 en 245 tot 254 van 
het Jaarlijks Financieel Verslag;

>  Het afnemen van interviews met verantwoordelijke personen;

>  Het onderzoeken op steekproefbasis van interne en 
externe informatiebronnen om de betrouwbaarheid van de 
gegevens te toetsen en het uitvoeren van controles op de 
consolidatie van deze gegevens.

Verklaring
Op basis van ons beperkte nazicht zoals beschreven in 
dit Rapport kwamen er geen elementen of feiten aan onze 
aandacht welke ons doen geloven dat de Gegevens m.b.t. 
Befimmo NV aangeduid met het symbool V in de tabellen zoals 
weergegeven op pagina’s 98 tot 111 en 245 tot 254 van het 
Jaarlijks Financieel Verslag, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, niet zijn opgesteld in overeenstemming met de GRI 
richtlijnen G4 en EPRA Best Practice Recommendations (BPR)
(2de versie, september 2014).

Diegem, 20 februari 2015

De Commissaris
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