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BENOÎT DE BLIECK, CEO,
OVER DE POSITIONERING VAN BEFIMMO
“We hebben een proces van dialoog met al onze betrokken partijen opgezet, om onze positie als verantwoordelijke
onderneming en eigenaar voortdurend te verbeteren.
	Verantwoordelijk in onze strategie | We willen een referentie zijn en hebben de ambitie om ons te onderscheiden
aan de hand van innovatie en door de “Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid” in onze globale strategie te integreren, om zo waarde te creëren voor al onze betrokken
partijen.
	Verantwoordelijk ten opzichte van onze betrokken
partijen | We zetten proactief motiverende acties op
waarvan de effecten gemeten worden en die inspelen
op de verwachtingen van onze betrokken partijen. We
streven naar het evenwicht tussen hun verwachtingen en
de uitdagingen waar we geregeld mee te maken krijgen.
Befimmo wil een verantwoordelijk eigenaar zijn, door een
proactief beheer van haar portefeuille om de verwachtingen van haar huurders zo goed mogelijk in te vullen, en
door vooruit te lopen op de evoluties in de werkwijze.

G4-1

	Verantwoordelijk ten opzichte van ons team | We stellen alles in het werk om een verantwoordelijke werkgever
te zijn team, door de naleving en de ontwikkeling van de
drie basiswaarden van de Vennootschap: Professionalisme, Engagement, Teamgeest.
	Verantwoordelijk in onze communicatie | We handelen
in alle transparantie in een optiek op lange termijn, door
bijzonder aandacht te schenken aan de betrouwbaarheid
van het rapporteringsproces en ook aan de zorgvuldigheid, de juistheid en de transparantie van de financiële en
niet-financiële mededelingen.”

	Verantwoordelijk zijn buiten onze eigen activiteiten |
Wij willen buiten het kader van onze eigen activiteiten
gaan door al onze betrokken partijen maximaal te sensibiliseren en te inspireren om onze kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke doelstellingen te halen.

EEN BELEID VAN “MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID”
G4-14 G4-18 G4-23

Befimmo evolueerde sinds 2008 geleidelijk van een kwalitatief Milieubeleid naar een echt beleid van Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid. Befimmo is ervan overtuigd dat een
proactieve aanpak op langere termijn leidt tot een gunstige
positionering in haar activiteiten en wat reputatie betreft en
de facto dus tot een betere rentabiliteit. Daarom heeft ze dit
beleid geïntegreerd in haar globale strategie.
Befimmo beseft dat doeltreffend bestuur op lange termijn
een geëngageerde aanpak veronderstelt, met toepassing
van het voorzorgsprincipe. Dit 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 maatregelen invoert om vooruit te lopen op deze risico’s en om hun
mogelijke impact te beperken.
 “Risicofactoren, op pagina 2”

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid als een strategische
krachtlijn beschouwen, komt voor Befimmo neer op kansen
grijpen om haar prestaties te verbeteren en zo op middellange en lange termijn waarde te creëren voor al haar betrokken partijen. Befimmo mikt op uitmuntendheid en heeft niet
enkel 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.
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INLEIDING

G4-1 G4-19 G4-20 G4-21

Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid centraal gesteld in haar strategie en
vertaald in haar dagelijkse werking, door vooruit te lopen op
de economische, maatschappelijke en milieu-evoluties. Door
de jaren heen werkte ze een MVO-strategie uit die inzoomt
op thema’s die zowel Befimmo als haar betrokken partijen
als materieel beschouwen.
Befimmo gaat voortdurend in dialoog met al haar interne
en externe betrokken partijen, om haar positionering als
verantwoordelijke onderneming en eigenaar te blijven verbeteren. De opmaak van haar materialiteitsmatrix maakte
het Befimmo mogelijk om haar MVO-strategie te verfijnen en

14 prioriteiten te bepalen - op maatschappelijk, economisch en milieuvlak - waaraan ze voorrang geeft. Deze
werden gegroepeerd onder vier grote pijlers: het Milieu, het
Team, de Huurders en Governance.
Het antwoord op deze prioriteiten heeft de vorm van specifieke verbintenissen en acties, kwantificeerbare en meetbare
doelstellingen op lange termijn, die hierna worden beschreven en ook uitvoerig worden belicht in het MVO-Actieplan.
Dit Plan, dat jaarlijks opgemaakt en herzien wordt, is als
bijlage opgenomen bij dit Verslag (op pagina 226) en staat
ook op de website van Befimmo.

4 Pijlers - 14 Prioriteiten
Milieu

Team

Huurders

ENERGIE

WELZIJN

WERKOMGEVING

VERVUILING

ETHIEK

DIALOOG

MOBILITEIT

DIALOOG

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID

CERTIFICATIE

Governance
DIALOOG EN
COMMUNICATIE
VERANTWOORDELIJKE
WAARDEKETEN
ETHIEK
COMPLIANCE

DE BELANGRIJKSTE
VERWEZENLIJKINGEN VAN 2015
Concreet heeft Befimmo het hele boekjaar 2015 door zich
verder ingespannen om het energieverbruik (gas, elektriciteit
en water) en de afvalproductie in haar gebouwen te verminderen. Ze zette zich ook verder in om haar BREEAM-certificatie te verbeteren en sensibiliseerde haar huurders voor
de milieu-uitdagingen door ze haar milieusamenwerkings
overeenkomst voor te leggen.
Als verantwoordelijke eigenaar 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 verbonden zijn aan duurzame ontwikkeling. De grafiek
(hierna) schetst de daling van de CO2e-uitstoot1 verbonden
aan de directe en indirecte energie, die tussen 2008 en 20152
gehaald werd, vergeleken met de investeringen die in de portefeuille van Befimmo (buiten Fedimmo) gebeurden.
Deze forse daling van de CO2e-uitstoot, namelijk globaal
-64%, is de vrucht van voortdurende investeringen sinds
2008 om de energie- en milieuprestaties van de gebouwen
te verbeteren.

Deze investeringen worden op twee niveaus uitgevoerd:
 P
 ortefeuille in exploitatie: Befimmo hanteert
sinds enkele jaren een meerjarig investeringsplan
(gemiddeld 2 miljoen €/jaar) voor werken om de energieen milieuprestaties van de gebouwen in exploitatie te
verbeteren (buiten de gebouwen die een zware renovatie
ondergaan), zoals de afschaffing van verwarmingsketels
op stookolie, de installatie van wateropvangsystemen, de
verbetering van de BREEAM-certificaties, de aanbreng van
zonnepanelen, de plaatsing van warmtekrachtkoppeling,
de vervanging en/of optimalisering van bepaalde
technische installaties, enz.
 R
 enovatie-/bouwprojecten: een deel van de kostprijs
van de projecten werd specifiek besteed aan het halen van
optimale energieprestaties. Het is niet enkel de bedoeling
om zich te schikken naar de vigerende regelgeving of er
zelfs op vooruit te lopen, maar ook om te voldoen aan de
verwachtingen van de huurders, de investeerders en de
aandeelhouders.

1. De tabel van de uitstootfactoren is te vinden in de Methodologie op pagina’s 101 en 102.
2. De stijging met 12% van de specifieke CO2e-uitstoot (kg CO2e/m²) in 2015 ten opzichte van 2014 is te verklaren door het gegeven dat 2015 kouder was dan 2014
(1.828 graaddagen in 2014, tegen 2.112 graaddagen in 2015), met het gevolg dat het absolute gasverbruik in de portefeuille toenam.

BEFIMMO — JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015

Buiten haar terugkerende activiteiten, werkte Befimmo ook
aan andere uitdagingen die ze als prioritair beschouwt, zoals:

Forse daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en ambitieuze
vooruitzichten voor 2016 en 2017
G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19
G4-EN31
kg CO2e/m2/jaar
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CO2e-uitstoot: -64%
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- Indirecte energie3: -95%
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Energie-optimalisering5 (renovatieprojecten)
Energie-investeringen5 (portefeuille in exploitatie)
Diensten en Faciliteiten (nieuw) – Sensibilisering van de huurders
CO2e-uitstoot

(i) d
 e globale analyse van haar waardeketen om haar
systeem voor de aankopen en voor de beoordeling van
de leveranciers te structureren en te professionaliseren,
door ook rekening te houden met maatschappelijke en
milieucriteria;
(ii) d
 e analyse van haar werkomgeving, om die te
verbeteren en zo goed mogelijk te beantwoorden aan
de behoeften van haar team. Het doel is om in de loop
van 2016 een flexibele werkplek te kunnen aanbieden
die aangepast is aan de moderne technologieën
en uitwisselingen tussen, en de creativiteit van haar
medewerkers bevordert. Deze analyse maakt deel uit van
een globale denkoefening rond de werkwijze (Smart Ways
of Working) en zijn evolutie. Zo’n werkplek aanbieden, dat
is de visie die Befimmo zich eigen heeft willen maken, om
als “leverancier van kantoorruimte” in alle logica bij haar
eigen werking te beginnen.

DE VOORUITZICHTEN
Voor de komende jaren stelt Befimmo zich tot doel om
enerzijds te blijven investeren in haar portefeuille, met het
oog op duurzaamheid, en om de projecten die al lopen of
gepland zijn, uit te voeren om de doelstellingen te halen.
Anderzijds wil ze ook haar proces van dialoog voortzetten,
met het streven naar het best mogelijke evenwicht tussen de
verwachtingen van de betrokken partijen en de uitdagingen
waar ze geregeld mee te maken krijgt.
Daarnaast wil Befimmo ook haar onrechtstreekse impact
verhogen door zich nog sterker op de huurders te richten, met diensten en installaties die ze hun al aanbiedt en

nog meer zal aanbieden in de toekomst (geïllustreerd in de
grafiek hiervoor). Omdat de tevredenheid van haar huurders
haar prioriteit is, stelt Befimmo, altijd al, alles in het werk
om hen goed gelegen, flexibele, milieuvriendelijke en goed
presterende gebouwen van kwaliteit aan te bieden. Ze zal er
vandaag meer dan ooit op toezien om hen persoonlijke en
volledige diensten ter beschikking te stellen en haar gebouwen optimaal uit te trusten. Befimmo zal tevens nog proactiever zijn in haar aanpak van sensibilisering van de huurders
wat betreft de energie- en milieukwesties.
 “De huurders, op pagina 110”

BETROKKEN PARTIJEN EN MATERIALITEITSMATRIX
G4-12 G4-18 G4-23 G4-24 G4-25 G4-26 G4-37 G4-43 G4-45
Gezien haar beurskapitalisatie (1,3 miljard €), haar aandeelhouders, haar team, dat in de voorbije tien jaar sterk groeide,
maar ook haar vastgoedportefeuille en de invloed van die
portefeuille op het milieu, kan Befimmo niet anders dan
voortdurend toetsen hoe ze haar impact op de maatschappij
kan beperken, terwijl ze zich tegelijk economisch kan blijven
ontwikkelen en haar dialoog met de betrokken partijen kan
verbeteren. Zo heeft Befimmo, met het oog op de voortdurende verbetering G4-DMA G4-35 van haar MVO-beleid,
een materialiteitsstudie uitgevoerd en gaf ze in 2013 de
aanzet tot een proces van voortdurende dialoog met al haar
interne en externe betrokken partijen.

Deze materialiteitsoefening, waarvan de gedetailleerde
methodologie beschreven wordt op haar website6, maakte
het Befimmo mogelijk (i) om haar maatschappelijke, economische en milieuprioriteiten in kaart te brengen en te hiërarchiseren op basis van hun belang voor Befimmo en voor
haar betrokken partijen, maar ook (ii) om haar MVO-beleid te
verfijnen en (iii) op de eerste plaats in te werken op thema’s
die als prioritair beschouwd worden.
Befimmo werkt vandaag aan de prioritaire uitdagingen die uitgelicht zijn op de matrix (geïllustreerd hierna), zonder daarom de
andere thema’s die als minder prioritair op korte termijn worden
beschouwd, te verwaarlozen. Deze zullen op middellange en/of
lange termijn worden geanalyseerd en aangepakt.

3. Elektriciteit (196 g CO2e/kWh) | Groene-elektriciteitscontracten (0 g CO2e/kWh).
4. Gas (188 g CO2e/kWh), Warmtenetwerk (43 g CO2e/kWh) en Stookolie (2.662 kg CO2e/l).
5. Energie-investeringen (direct en indirect), buiten investeringen in verband met de milieu-aspecten.
6. Meer info over de methodologie is te vinden in de rubriek “Materialiteitsmatrix” op de website van Befimmo (www.befimmo.be).
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Update en evolutie van de matrix

Materialiteitsmatrix
Hoog

De matrix wordt jaarlijks herzien om ze aan te passen aan
onder meer de geleidelijke evolutie van de markt, de veranderingen in de regelgeving, de nieuwe verwachtingen van de
betrokken partijen, enz. Daarom werden in de voorbije twee
jaar twee prioriteiten toegevoegd, namelijk de uitdaging van
de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, verbonden aan
de waardeketen, de structurele evolutie van de werkwijze en -omgeving, en meer specifiek het gebruik van de
kantoren wat zowel de huurders als het team van Befimmo
aanbelangt.
De matrix zal eind 2016 grondig herbekeken worden, in het
kader van de overschakeling van de ISO 14001-norm van de
versie 2004 naar de versie 2015

Energie

MATE VAN BELANG VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN
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Dialoog met de betrokken partijen

Klanten | Scholing &
sensibilisering

Grondstoffen

Wetgeving/
Compliance

Reporting/Communicatie

Keuze van de producten/
diensten/materialen

Team-Mobiliteit (MVO-bewustmaking)
Afval
Milieu/levenscyclus

Werkomgeving
CO2e -uitstoot

Keuze van de leveranciers

Ethiek
Waardeketen
Klanten/Dialoog
Certificatie
Mobiliteit
Welzijn
Luchtvervuiling
Klanten | Veiligheid
Dialoog
en gezondheid
Ethiek (HR-beheer – werknemer/
Water
aanwerving, enz.) werkgever

Klantgerichte service
Team
Opleiding
& evaluatie

Klanten | Selectie
en keuze
Team | Sociaal
engagement

Biodiversiteit

Klanten | Eerbiediging
van het privéleven

Vastgoeddesinvesteringen

MATE VAN STRATEGISCH BELANG VOOR BEFIMMO

Gering

Hoog

Geïntegreerde betrokken partijen
in de waardeketen
Bij de bepaling van haar betrokken partijen houdt Befimmo
rekening met elke speler die actief of passief betrokken is bij
een beslissing of een project van de Vennootschap, d.w.z.
alle interne en externe betrokken partijen die optreden in de
waardeketen (zie schema hierna). Deze betrokken partijen
worden gerangschikt op basis van hun impact op de activiteiten die Befimmo uitoefent en op de mogelijkheid om ze te
beïnvloeden en/of te sensibiliseren voor de maatschappelijke, economische en milieukwesties.

Befimmo verbindt er zich toe om rekening te houden met de
verwachtingen van haar betrokken partijen bij de uitstippeling van haar strategie en om geregeld met hen een open
dialoog aan te gaan en constructief te overleggen. De
dialogen met deze verschillende betrokken partijen worden
uitvoerig beschreven in de documenten die op de website
van Befimmo worden gepubliceerd in de rubrieken: “Communicatie met de externe en interne betrokken partijen” en
“Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen”.
www.befimmo.be

Betrokken partijen
BEÏNVLOEDINGSSFEER
Bouw & Promotie

RECHTSTREEKSE BEHEERSING
Proactief beheer
van de portefeuille
 Verhuring
	Diensten &
faciliteiten
	Renovatie & bouw
voor eigen rekening
	Arbitrage in de
portefeuille

SENSIBILISERINGSSFEER

Investeringscriteria
voor winstgevende
groei

Verhuringen

	Prime ligging
	Flexibele en
kwalitatieve
kantoorruimte
	Solide huurders

Leveranciers
Core Business

Professionalisme
Betrokken & geëngageerd team

EXTERNE betrokken partijen

INTERNE betrokken partijen

EXTERNE betrokken partijen

Raad van Bestuur, het management
en het team van Befimmo

Huurklanten/Huurders
Vastgoedmakelaars
Concurrenten

Vastgoedleveranciers en onderaannemers: architecten,
aannemers, enz.

Property
Managers
Overheid, professionele verenigingen,
externe consultants, enz.

Controle-organismen:
BREEAM, ISO 14001, enz.

Uitbestede
diensten

Potentiële
kandidaten

Vastgoedexperten

Eindgebruikers
Huurklanten/Huurders

Onderhoudsbedrijven
Externe beheerders van de gebouwen
Banken

Aandeelhouders,
investeerders, analisten

BEFIMMO — JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015

INTERNE ORGANISATIE

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

Vandaag maakt Beﬁmmo’s Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 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 aanpak en zijn zich heel goed bewust van de grote
impact van de vastgoedsector op het leefmilieu.
Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid (CMVO) uit 5 personen, van wie er
3 Effectief Bedrijfsleider zijn: de Chief Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer (CFO), de Chief
Operating Officer (COO), het Head of Environmental
Management (HEM) en de CSR Manager (CSRM). Deze
cel komt elk kwartaal samen en staat in voor de opmaak en
de opvolging van het MVO-Actieplan en voor de toekenning
van de gepaste middelen en werkt actief mee aan de jaarlijkse directiebeoordeling van het Milieumanagementsysteem
ISO 14001. Ook de Bestuurders van Befimmo nemen deel
aan de bepaling en de goedkeuring van de budgetten en de
belangrijke beslissingen inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, met name tijdens de strategische raden en
tijdens de geplande kwartaalvergaderingen bij de publicatie
van de resultaten.
Operationeel komt de Technische Cel Milieu (TCM),
die uit 5 specialisten bestaat die tot doel hebben om de
milieuprestatie van de portefeuille te verbeteren, geregeld
bijeen en legt zich onder meer toe op de invoering van het

CSR Manager

Human
Resources

MVO-Actieplan. Onder deze specialisten speelt de Green
Adviser een belangrijke rol als toetser van de efficiëntie van
de energie-investeringen op het terrein, terwijl tegelijk een
goed comfortniveau voor de huurders gewaarborgd wordt.
De CSR Manager, lid van de Cel Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid, rapporteert rechtstreeks aan de
CEO. Hij heeft een zowel strategische (de MVO-strategie
uitstippelen, de relaties met de betrokken partijen beheren)
als operationele rol (de MVO-projecten coördineren en
aansturen, het MVO-Actieplan beheren, optreden als intern
adviseur van de andere afdelingen en de medewerkers
aansporen om dingen te veranderen).
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 Verantwoordelijkheid, 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 werkt samen aan de Cel
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.
Nog andere medewerkers hebben een
specifieke verantwoordelijkheid in het kader van het
Milieumanagementsysteem: Legal Manager, Chief
Commercial Officer, Property Managers, Chief Investment
Officer, Internal Audit, Project Managers, enz.

Raad van Bestuur

Strategische beslissingen en goedkeuring
van budgetten

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

Ontwikkeling en opvolging van het MVOActieplan

Technische
en Milieucel

General Counsel,
Legal Manager,
Property en Project
Managers, Chief
Commercial Officer,
Internal Audit, enz.

Implementatie van het MVO-Actieplan
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HET MILIEU1
ENERGIE

G4-DMA G4-35

VERVUILING

MOBILITEIT

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

-30%2

Elektriciteit (2008-2015)

-23%2

Gas (2008-2015)

CERTIFICATIE

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 de
certificatie.
De invoering, de opvolging en ook de controle van de concrete milieugerichte acties worden voornamelijk beheerd
door de Technische Cel Milieu (TCM), die uit 5 ervaren
mensen bestaat en die verslag uitbrengt aan de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

-64%

CO2 uitstoot (2008-2015)

+3.760 m2
Zonnepanelen

ENERGIE

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

volgens de betrokken partijen:
 klimaatveranderingen;
	gebruik van de natuurlijke hulpbronnen;
 energieverbruik;
 renovatie/bouw;
 maintenance van de portefeuille.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 zich te positioneren als een referentie op het vlak van de vermindering van het
energieverbruik (gas, mazout, warmtenetwerk en elektriciteit) van de gebouwen
van heel haar portefeuille;
	vooruit te lopen op de toekomstige reglementaire eisen en het evenwicht te vinden tussen energiekosten en energie-efficiëntie, voor haar investeringsprojecten;
	haar hele portefeuille in exploitatie te blijven aansluiten op de normen;
	het voorbeeld te stellen in het energiebeheer van haar “corporate” oppervlaktes;
	aandachtig te zijn voor de vermindering van het waterverbruik in de gebouwen
in exploitatie en de mogelijkheden om het verbruik te verminderen in al haar
renovatie- en/of bouwprojecten te analyseren.

Rapportering van het verbruik
Voor haar niet-financiële rapportering maakte Befimmo de
keuze om de gegevens van de portefeuille 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 niet op dezelfde
manier toegepast worden op de portefeuille van Fedimmo,
die bijna uitsluitend aan de Regie der Gebouwen verhuurd is.

Volgens de huurovereenkomsten die met de Regie der
Gebouwen werden afgesloten, zijn de meeste terugkerende
werken en ook het operationeel beheer van de gebouwen
voor diens rekening. Zodoende oefent Befimmo maar een
beperkte controle uit op deze activiteiten.
Niettemin belicht Befimmo geleidelijk de mogelijkheden om
de milieuprestaties van de gebouwen te verbeteren, via een
dialoog en geregeld overleg met de Regie der Gebouwen om
ze, naargelang het geval, ook onmiddellijk in te voeren.

1. Het gedetailleerde Actieplan 2016, met name het deel over het Milieu, is als bijlage bij dit Verslag gevoegd op pagina’s 226 tot 229.
2. Portefeuille Befimmo (buiten Fedimmo), gemeenschappelijke oppervlaktes, specifiek verbruik (kWh/m²).
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Gezien Befimmo maar een beperkte armslag heeft wat
de controle betreft, heeft ze maar moeilijk toegang tot de
gegevens over het energieverbruik en de afvalproductie van
de Fedimmo-gebouwen, wat de bepaling van kwantitatieve
doelstellingen vrij willekeurig en weinig representatief maakt.
Voor de portefeuille van Befimmo werden voor de komende
jaren 10 kwantitatieve doelstellingen, waaronder
5 nieuwe, bepaald.
In de meeste gevallen zijn de twee portefeuilles, naast
de opgave van globale gegevens, opgedeeld per grootte
[1 - 5.000 m²], [5.001 - 10.000 m²], [> 10.000 m²] van de
gebouwen, wat een analyse vanuit een andere hoek en
de benutting van bepaalde specifieke gegevens mogelijk
maakt. De gedetailleerde en volledige tabellen, voor 4 jaren
van verslaggeving (2008 en 2013 tot 2015), en de nodige
Methodologie om de gegevens goed te interpreteren en te
begrijpen, zijn als bijlage bij dit Verslag gevoegd, respectievelijk op de pagina’s 237 tot 243 en op pagina 101.

Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
Beheer van de verbruiksgegevens
Alle gegevens en informatie over het energieverbruik worden
bekomen via (i) de netwerkbeheerders en energieleveranciers, (ii) de maintenancebedrijven, (iii) de telemonitoring van
het verbruik en (iv) de interne beheerder.

Typevoorbeeld van een statisch model
van een gebouw van Befimmo
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De telemonitoring beslaat vandaag 91% van de gebouwen
van de portefeuille van Befimmo, en ook een klein deel van
de gebouwen van de portefeuille van Fedimmo. De ingezamelde gegevens dekken meestal alle verbruik (water, gas
en elektriciteit). Deze centralisering van de gegevens en
de online toegang in real time tot deze gegevens, maakt
enerzijds mogelijk om eventuele storingen in de werking van
de technische installaties op afstand te zien en zo onmiddellijk de nodige corrigerende acties te kunnen ondernemen
en anderzijds, om de energieprestatie van elk gebouw te
beoordelen en zo de te overwegen prioritaire toekomstige
investeringen te bepalen.
Wat het beheer van de gegevens van het elektriciteitsverbruik betreft, splitst Befimmo verder de privatieve en
gemeenschappelijke gegevens uit van de gebouwen
waarvoor ze zelf het energieleveringscontract beheerst. Voor
de gebouwen waarvan Befimmo geen houder is van de
bevoorradingscontracten, vraagt de Technische Cel Milieu
de huurders rechtstreeks naar de nodige gegevens over het
verbruik en/of de vernieuwing van de nodige machtigingen
om de gegevens te krijgen via de netwerkbeheerders. Deze
aanpak wordt ook stelselmatig toegepast voor elke nieuwe
huurder, met name bij de ondertekening van de huurovereenkomst.
Zo breidt Befimmo jaar na jaar haar rapporteringsperimeter
uit, om op termijn te komen aan 100% van de verbruiksgegevens. Alle bekomen gegevens worden gecentraliseerd,
geconsolideerd, vergeleken en gedetailleerd geanalyseerd.
De bekomen informatie wordt ook vergeleken met de
telemonitoringtool om deze efficiënt en zo juist mogelijk te
kunnen afstellen.
Daarnaast heeft Befimmo in 2015 het gebruik van
statistische modellen gesystematiseerd, om anomalieën
in het verbruik van elektriciteit, water en gas gerichter te
kunnen opsporen. Deze modellen maken het mogelijk om
vooruit te lopen op het toekomstige verbruik op basis van de
energiesignatuur van het gebouw en van de werkingsuren.
De modellen zijn relevanter dan alarmen die afgaan wanneer
een maximumdrempel overschreden wordt en maken
mogelijk om zelfs uiterst gering oververbruik vergeleken met
het totale verbruik te detecteren.

Doelstelling 2016
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Verdere invoering van systemen voor de consolidatie
en de controle van de energieverbruiksgegevens.
Het doel is deze verbruiksgegevens tegen eind 2016
driemaandelijks in te zamelen, te analyseren en te
exploiteren.
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Meerjarig investeringsplan

G4-EN31

Befimmo wil haar gebouwen aantrekkelijk houden voor
de huurders, om zo de hoogst mogelijke bezettingsgraad
van haar portefeuille te garanderen. Daarom investeert ze
voortdurend in renovatie, herontwikkeling of de verbetering
van de 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 specifiek
meerjarig investeringsplan in voor de uitvoering van werken
om de duurzame prestaties van de gebouwen in exploitatie
te optimaliseren (vervanging van oude technische installaties
door minder energievretend materiaal, invoering van nieuwe
technologieën voor het beheer van de uitrusting, installatie
van wateropvangsystemen, verbetering van de isolatie,
plaatsing van zonnepanelen, enz.). Deze leiden meestal
tot een verbetering van de BREEAM In-Use certificatie
van de gebouwen. In 2015 werd een budget van zowat
1,5 miljoen € besteed aan deze werken.
Voor de zware renovaties wordt een deel van het globale
renovatiebudget besteed aan de duurzame optimalisering van het gebouw en het vooruitlopen op regelgeving in
verband met de verbetering van de milieuprestatie van de
gebouwen.
 “Vooruitzichten en dividendprognose, op pagina 68”

Doelstellingen 2016-2018
Befimmo wil deze initiatieven voortzetten en is van
plan om een vast budget aan te houden voor de
verbetering van de bestaande technische installaties,
bovenop het deel van de budget voor zware renovatiewerken dat voorbehouden is voor de duurzame optimalisering van de milieuprestaties van de gebouwen.
(IN MILJOEN €)

UITGEVOERD

VOORUITZICHTEN

2015

2016

2017

2018

Totaal

1,48

1,99

1,77

1,53

Energie

1,00

1,38

1,53

1,47

Milieu

0,48

0,61

0,24

0,06

Investeringscriteria
Befimmo heeft belangstelling voor vastgoedprojecten die
beantwoorden aan standaard investeringscriteria zoals de
kwaliteit, de kritische omvang, de flexibiliteit, de huursituatie,
de potentiële waardecreatie. Maar in naleving van haar beleid
in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, en in het kader
van een proces voor voortdurende verbetering, bestudeert
en analyseert ze bij het onderzoek van acquisitieprojecten
ook de energieprestatie, de aspecten in verband met de
bodemverontreiniging en de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen, evenals kwesties inzake de mobiliteit, zoals ligging,
bereikbaarheid, nabijheid van het openbaar vervoer, enz.
 “Identiteit en strategie, op pagina 18”

1. EPRA : European Public Real Estate Association – www.epra.com.
2. B
 efimmo 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 119 van dit hoofdstuk.
3. Afval verbonden aan de gebouwen in aanbouw (werken) en gebouwen in exploitatie.
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REPORTING

European Public Real Estate Association

Best Practices Recommendations on
Sustainability Reporting
2nd EDITION
September 2014

Overzichtstabel van de prestatie-indicatoren inzake duurzame ontwikkeling van de EPRA
Befimmo sluit zich aan bij de verdere standaardisering van de financiële verslaggeving, maar ook op het vlak van de verslaggeving
omtrent Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom volgt ze de indicatoren die de EPRA1 publiceerde in haar rapport “Best
Practices Recommendations on Sustainability Reporting (2de versie - september 2014)”.
EXTERNE
CONTROLE2

EPRA SUSTAINABILITY
PERFORMANCE
MEASURES
Elec-Abs
niet genormaliseerd

GRI G4 (CRESSD)
INDICATOR

Elec-LfL
niet genormaliseerd

G4-EN3

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

G4-EN3

V

Fuels-LfL
genormaliseerd

G4-EN3

V

Energy-Int
niet genormaliseerd

CRE1

V

GHG-Dir-Abs

G4-EN15

V

GHG-Indir-Abs

G4-EN16

V

GHG-Dir-LfL

G4-EN15

V

GHG-Indir-LfL

G4-EN16

V

GHG-Int

CRE3

V

Water-Abs

G4-EN8

V

Water-LfL

G4-EN8

V

Water-Int

CRE2

V
V
V
V
V

G4-EN3

G4-EN3
G4-EN3

PORTEFEUILLE
Befimmo
Fedimmo
Befimmo 2014
Befimmo 2015
Fedimmo 2014
Fedimmo 2015
Befimmo
Befimmo 2014
Befimmo 2015
Befimmo
Fedimmo
Befimmo 2014
Befimmo 2015
Fedimmo 2014
Fedimmo 2015
Befimmo
Fedimmo
Befimmo
Fedimmo
Befimmo
Fedimmo
Befimmo 2014
Befimmo 2015
Fedimmo 2014
Fedimmo 2015
Befimmo 2014
Befimmo 2015
Fedimmo 2014
Fedimmo 2015
Befimmo
Fedimmo
Befimmo
Fedimmo
Befimmo 2014
Befimmo 2015
Fedimmo 2014
Fedimmo 2015
Befimmo
Fedimmo
Befimmo

V

Waste-Abs3

G4-EN23
Fedimmo

Befimmo

V

Waste-LfL3

G4-EN23
Fedimmo

V

Cert-Tot

CRE8

Befimmo
& Fedimmo

GEGEVENS 2015
47,1 GWh
15,2 GWh
44,9 GWh
40,7 GWh
14,6 GWh
13,5 GWh
1,4 GWh
1,7 GWh
1,4 GWh
41,9 GWh
37,0 GWh
37,3 GWh
36,3 GWh
29,9 GWh
34,7 GWh
163 kWh/m²
148 kWh/m²
8 152 ton CO2e
6 653 ton CO2e
580 ton CO2e
0 ton CO2e
5 795 ton CO2e
6 520 ton CO2e
4 646 ton CO2e
6 232 ton CO2e
522 ton CO2e
490 ton CO2e
0 ton CO2e
0 ton CO2e
14,33
19,02
159 560 m³
72 741 m³
145 954 m³
132 204 m³
47 091 m³
50 729 m³
0,29 m³/m²
0,23 m³/m²
Gerecycleerd: 2 871 ton
Hergebruikt: 17 ton
Gecomposteerd: 0 ton
Verbrand: 1 117 ton
Ingraving/stortplaats: 65 ton
Gerecycleerd: 2 799 ton
Hergebruikt: 0 ton
Gecomposteerd: 0 ton
Verbrand: 724 ton
Ingraving/stortplaats: 961 ton
Gerecycleerd 2014: 1 433 ton
Gerecycleerd 2015: 2 851 ton
Gecomposteerd 2014: 3 ton
Gecomposteerd 2015: 0 ton
Verbrand 2014: 1 021 ton
Verbrand 2015: 1 117 ton
Gerecycleerd 2014: 214 ton
Gerecycleerd 2015: 323 ton
Gecomposteerd 2014: 0 ton
Gecomposteerd 2015: 0 ton
Verbrand 2014: 331 ton
Verbrand 2015: 92 ton
Breeam Design | Outstanding | 1 gebouw
Breeam Design | Excellent | 5 gebouwen
Breeam Design | Very Good | 9 gebouwen
Breeam Design | Good | 2 gebouwen
Breeam In-Use (Asset) | Very Good | 3 gebouwen
Breeam In-Use (Asset) | Good | 37 gebouwen
Breeam In-Use (Asset) | Pass | 26 gebouwen
Breeam In-Use (Asset) | Niet gecertificieerd | 2 gebouwen
Breeam In-Use (Management) | Very Good | 2 gebouwen
Breeam In-Use (Management) | Good | 2 gebouwen
Breeam In-Use (Management) | Pass | 50 gebouwen
Breeam In-Use (Management) | Acceptable | 9 gebouwen
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Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)
G4-EN4 G4-EN5 G4-EN6 G4-EN7

Hoewel de drie doelstellingen die begin 2014 voor eind 2016
werden bepaald, vandaag ruimschoots overschreden zijn,
besliste Befimmo toch om de vervaldag die ze voor zichzelf
stelde, af te wachten alvorens nieuwe doelstellingen te bepalen.

Het gebouw Axento in Luxemburg, dat in 2009 werd
gebouwd, wordt verwarmd via een warmtenetwerk waarvan
de gegevens niet opgenomen zijn in onderstaande grafiek1.

De volledige tabellen van het absoluut en specifiek indirect
verbruik van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo zijn
als bijlage bij dit Verslag te vinden, op pagina 238.

DH&C-Abs DH&C-LfL Elec-Abs Elec-LfL G4-EN3

De specifieke gegevens die in de grafiek hierna staan, betreffen
het verbruik van elektriciteit aangekocht via de distributienetten
(94% groene energie2) en/of dat zelf geproduceerd wordt via
de installatie van zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling.
Deze autoproductie is opgenomen in de gemeenschappelijke
specifieke gegevens (kWh/m²).
Het specifiek gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik van de
Befimmo-portefeuille verminderde met 50,2 kWh/m² in 2013
tot 43,7 kWh/m² in 2015 en overtreft de doelstelling van een
vermindering met -2,5% per jaar, gedurende 3 jaar van 2013
tot 2016. Op twee derde van de periode ligt de vermindering
inderdaad op -13%, wat zelfs meer is dan het einddoel. Deze
verbetering is vooral toe te schrijven aan maatregelen voor een
beter energieverbruik en aan de integratie in de portefeuille van
een gebouw dat sterk presteert op energievlak.
Ook het specifiek privatief elektriciteitsverbruik van de portefeuille van Befimmo daalde van 69,1 kWh/m² in 2013 naar
51,6 kWh/m² in 2015 en overtreft ook de doelstelling van een
daling met 1% per jaar, gedurende 3 jaar van 2013 tot 2016.
Na het verstrijken van twee derde van de periode komt de
vermindering inderdaad op -25%, ook weer meer dan het
einddoel. Deze prestatie is enerzijds vooral te verklaren door het
vertrek van een huurder die over een datacenter beschikte dat
ingrijpende aircomaatregelen noodzaakte, en anderzijds door
de zeer forse vermindering van het privatieve verbruik van twee
grote gebouwen3 in de portefeuille.
De privatieve gegevens van het specifieke verbruik van een
fitnesscentrum met binnenzwembad zijn niet opgenomen in
de berekening, met het oog op een zekere samenhang en om
representatief te blijven voor het verbruik van kantoren.

Specifiek indirect verbruik (kWh/m²) [portefeuille Befimmo]

kWh/m²
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De doelstelling voor de vermindering van het totaal gemeenschappelijk bruto-elektriciteitsverbruik van de portefeuille van
Befimmo, bij gelijke perimeter [LfL], van -1% over de periode
2014-2015, werd ruim overschreden. Er werd een totale
vermindering van -5,8% behaald.

Doelstellingen
Befimmo legt zich verder toe op haar verbintenis om
het energieverbruik van haar gebouwen terug te dringen. Prioritair is de verlaging van het gemeenschappelijk verbruik, waar Befimmo meer vat op heeft, hoewel
er ook stelselmatig stappen worden overwogen voor
de vermindering van het privatieve verbruik, onder
meer tijdens renovatiewerken, commerciële heronderhandelingen of in het kader van Milieusamenwerkingsovereenkomsten met de huurders.
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 totaal
van -7,5% tegen eind 2016.
2. H
 et privatief specifiek energieverbruik (kWh/m2) van de
portefeuille van Befimmo met -1% per jaar verminderen,
gedurende 3 jaar, of een totaal van -3% tegen eind 2016.
3. NIEUW: Het totaal gemeenschappelijk absoluut
bruto-elektriciteitsverbruik van de portefeuille van
Befimmo, bij gelijk perimeter [LfL], verminderen met
-1,5% over de periode 2015-2016.
4. NIEUW: De vermindering van het individueel privatief specifiek elektriciteitsverbruik (kWh/m²) van de
huurders van de portefeuille van Befimmo, die zich
aansluiten bij en actief meewerken aan het project voor
de Milieusamenwerkingsovereenkomst, met -5% over
een jaar, bij gelijke perimeter [LfL].
5. NIEUW: De verhoging, bij gelijke perimeter [LfL], van
het globale percentage van het gebruik van groene
energie in de portefeuille van Befimmo, van 94% tot
97%. Het is de bedoeling om het gebruik van groene
energie te verhogen voor de privatieve oppervlaktes en
om indirect de uitstoot van CO2e verbonden met het
gebruik van elektriciteit te verminderen.
De gegevens hierna vertegenwoordigen de doelstellingen
van 2014 tot 2016 voor de vermindering van het specifiek
elektriciteitsverbruik (kWh/m²) van de gemeenschappelijke en de privatieve oppervlaktes van de portefeuille van
Befimmo ten opzichte van de referentieperiode 2013.

Doelstellingen 2013-2016
2013
Gemeenschappelijke
doelstellingen
Privatieve
doelstellingen

1. De tabel met de verbruiksgegevens van het Axento-gebouw is te vinden als bijlage bij dit Verslag, op pagina 239.
2. Groene energie: energie die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energiebronnen.
3. Voor één van deze twee gebouwen zijn de privatieve gegevens gedeeltelijk.

Referentieperiode

2014

2015

DOELSTELLINGEN
2016

-2,5%

-5,0%

-7,5%

1,0%

-2,0%

-3,0%
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Elektriciteitsverbruik van Befimmo corporate
(MWh en kWh/VTE4)

Specifiek direct energieverbruik (kWh/m²)
[portefeuille Befimmo]

Als verantwoordelijk eigenaar die zelf één van haar gebouwen betrekt, moet Befimmo de goede milieuwerkwijzen die
ze uitwerkt en aanraadt, ook zelf toepassen. Ze is voortdurend op zoek naar middelen om haar milieu-afdruk te
verkleinen en om haar prestatie te verhogen en had zich voor
2014 tot doel gesteld om haar privatief elektriciteitsverbruik
in waakstand (opladers, computers, printers, fotokopieertoestellen, enz.) van de oppervlaktes die ze inneemt, met 5%
te verlagen ten opzichte van 2013 (of ±6.800 kWh). Door de
invoering in het derde kwartaal van 2015 van een intelligent systeem om automatisch het elektriciteitsverbruik uit
te schakelen buiten de uren waarin de kantoren bezet zijn,
haalde ze in enkele maanden tijd een vermindering van 2,7%
in 2015 vergeleken met 2013. Dit betekent een daling van
136,1 MWh in 2013 naar 132,5 MWh in 2015 (wat respectievelijk neerkomt op 2.268 kWh/VTE in 2013 en 1.920 kWh/
VTE in 2015).

Doelstelling 2016
In 2016 zal tijdens de werken voor de inrichting van de
“corporate” ruimtes in het kader van het SWOW-project, bijzondere aandacht gaan naar de nieuwe elektriciteitsinstallaties, om hun verbruik zo laag mogelijk te
houden.

kWh/m²

G4-EN3 G4-EN5
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Bij gelijke perimeter [LfL] verminderde ook het gasverbruik
van de portefeuille van Befimmo met -2,7% over de periode
2014-2015.
De volledige tabellen van het absoluut en specifiek direct
energieverbruik van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo
zijn als bijlage bij dit Verslag te vinden, op pagina 237.

Doelstellingen
Befimmo blijft er zich toe verbinden om het energieverbruik van haar gebouwen verder te verminderen,
met nog steeds haar doelstelling voor ogen die ze
begin 2014 bepaalde.
1. H
 et genormaliseerd specifiek gasverbruik (kWh/m²)
in de portefeuille van Befimmo verlagen met -3%
per jaar, gedurende 3 jaar, of -9,0% tegen eind 2016.

Fuels-Abs G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5

2. N
 IEUW: Het absoluut genormaliseerde gasverbruik
van de portefeuille van Befimmo, bij gelijke perimeter [LfL], terugdringen met -2% over de periode
2015-2016.

De specifieke gegevens die opgenomen zijn in de grafiek
hierna betreffen het genormaliseerd en brutoverbruik van aardgas van alle bovengrondse oppervlaktes van de portefeuille
van Befimmo.

De gegevens hierna vertegenwoordigen de doelstellingen voor de vermindering van het specifiek gasverbruik (kWh/m²) van 2014 tot 2016, gewogen in graaddagen, ten opzichte van de referentieperiode 2013.

Deze gegevens worden in voorkomend geval aangevuld met
de gegevens van het stookolieverbruik.

Plan 2013-2016

Direct energieverbruik (kWh/m²)

De verbruiksgegevens van de verwarming 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 verschillende jaren te vergelijken zonder
rekening te houden met klimaateffecten. De graaddagen voor
België zijn deze die berekend worden in het observatorium
van Ukkel.

Doelstellingen
gas

Eind 2015, op twee derde van de periode van drie jaar die
als doelstelling werd bepaald voor Befimmo om het genormaliseerd specifiek direct verbruik met 9% te verminderen, is
al een vermindering van 8% van het verbruik te noteren. Dit
gaat inderdaad van 83,6 kWh/m² in 2013 naar 76,8 kWh/m²
in 2014.

4. VTE: Voltijds Equivalent. Op 31 december 2015 bedroeg het aantal VTE’s 69 en op 31 december 2013, 60.

2013

2014

2015

DOELSTELLING
2016

Referentieperiode

-3,0%

-6,0%

-9,0%
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Totaal en specifiek energieverbruik
(GWh en kWh/m²)

gekochte en/of geproduceerde energie voor de privatieve en
gemeenschappelijke delen van de gebouwen van de portefeuille van Befimmo.

Energy-Int G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5 CRESS-CRE1

De volledige tabellen van de totale absolute en specifieke
energie van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo zijn te
vinden als bijlage bij dit Verslag, op pagina 239.

De absolute en specifieke gegevens (genormaliseerd en
niet-genormaliseerd1) in de tabel hierna betreffen de totale

PORTEFEUILLE BEFIMMO (BUITEN FEDIMMO)

EENHEID

2013

549 360

2014

539 530

2015

576 957

2015
15 000 M²

5 00110 000 M²

> 10 000 M²

84 646

75 012

417 299

Totale oppervlakte van de portefeuille

m²

Totaal

GWh

101,7

87,6

88,3

14,4

11,2

62,7

Totaal (niet-genormaliseerd)

kWh/m²

208,3

162,7

163,4

143,4

160,6

167,4

Totaal (genormaliseerd graaddag)

kWh/m²

196,1

176,7

166,9

147,3

164,4

170,8

Financiële besparingen door gerealiseerde
energiebezuinigingen
G4-EN6
De gegevens in de tabel hierna betreffen de directe financiële
impact voor Befimmo en haar huurders (i) van de maatregelen
voor de werkelijke vermindering van het energieverbruik (buiten eventuele winst uit de groene certificaten van de autopro-

ductie) en (ii) van een nauwgezetter beheer van de technische
installaties van de portefeuille in de boekjaren 2014 en 2015.
Deze financiële besparingen worden berekend op basis van
de gemiddelde kostprijs per kWh volgens het energieleveringscontract2.
Hoewel ook de vermindering van het privatief elektriciteitsverbruik een impact heeft, werd deze niet opgenomen in de
financiële besparingen die hierna worden toegelicht.

PORTEFEUILLE BEFIMMO (BUITEN FEDIMMO)

Like-for-Like [LfL]
2013-2014

Totale besparing
waarvan vermindering elektriciteit gemeensch. delen
waaronder autoproductie [zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen]
waaronder vermindering gas (warmtenetwerk inbegrepen)

Like-for-Like [LfL]
2014-2015

Totale besparing
waarvan vermindering elektriciteit gemeensch. delen
waaronder autoproductie [zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen]
waaronder vermindering gas (warmtenetwerk inbegrepen)

PERIMETER

71%
74%
86%
90%

ENERGIE
(KWH)

FINANCIËLE
BESPARING (€)
(JAARBASIS)
168 519 €
165 504 €
14 561 €
-11 545 €

1 445 247
1 532 441
134 821
-222 015
2 623 643
1 170 174
324 983
1 128 487

V
V
V

227 806 €
138 432 €
38 445 €
50 929 €

1. Niet-genormaliseerde gegevens: niet-gecorrigeerde gegevens op grond van de invloed van de buitentemperatuur met de methode van de graaddagen 16,5/16,5.
2. De gemiddelde prijzen voor de berekening van de financiële besparingen komen voor de jaren 2013 tot 2014, respectievelijk op 108 €/MWh (BTW inb.) V voor de elektriciteit,
op 52 €/MWh (BTW inb.) V voor gas, en 118 €/MWh (BTW inb.) V voor elektriciteit en 45 €/MWh (BTW inb.) V voor gas voor de jaren 2014-2015. De transportkosten zijn in deze prijzen
inbegrepen.

V
V
V
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Waterverbruik (liter/m²)
Water-Abs Water-Int Water-LfL G4-EN8 G4-EN10
CRESS-CRE2
De gegevens van de gebouwen van Befimmo die in de grafiek hierna opgenomen zijn, betreffen het specifiek verbruik
(liter/m²) van stadswater dat afkomstig is van het wateropvangsystemen (regenwatertank, recuperatie van grijs water)
en de winning van grondwater.

Specifiek waterverbruik (liter/m²) [portefeuille Befimmo ]

liter/m²

3

330
320
310
300
290
280
270
0

perimeter

Het specifiek waterverbruik (liter/m²) van 2015 ligt 12% lager
dan in 2013 en gaat van 326 l/m² naar 287 l/m².
Daarnaast is eind 2015, in de helft van de periode van twee
jaar die als doelstelling werd bepaald om 2% van de totale
behoeften aan water te voldoen met recuperatiesystemen, vast te stellen dat Befimmo reeds twee derde van de
doelstelling haalde, namelijk een dekking van 1,3% van haar
behoeften, bij gelijke perimeter [LfL], ten opzichte van 2014.
De volledige tabellen van het absoluut en het specifiek waterverbruik van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo zijn
te vinden als bijlage bij dit Verslag, op pagina 240.

326

Doelstelling

314

Befimmo heeft een kwantitatieve doelstelling voor de
opvang van water (m³) bepaald, die erin bestaat om
tegen eind 2017, bij gelijke perimeter [LfL], 2% van de
waterbehoeften van de portefeuille van Befimmo te
dekken, ten opzichte van een referentieperiode 2014.

287 V

2013
67%

2014
82%

2015
77%

VERVUILING
Uitstoot van broeikasgassen (in koolstofequivalent) en afvalbeheer.
VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 h
 et milieu te beschermen, door integratie van het voorkomen van vervuiling;
 d
 e CO2e-uitstoot te verminderen voor haar “corporate” oppervlakken;
 h
 et “corporate” afval te verminderen en haar team te sensibiliseren voor betere
recyclage;
 e
 en strategie in te voeren voor een vermindering van de uitstoot van CO2e en
van het afval, in heel haar portefeuille en voor de bewustmaking van haar huurders en leveranciers.

Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
Autoproductie van hernieuwbare energie (MWh)
en productie-oppervlakte (m²) G4-EN3
Zonnepanelen (m²)
De huidige totale dekking met zonnepanelen voor de
portefeuilles van Befimmo en Fedimmo bedraagt 3.757
geïnstalleerde m², tegen 1.895 m² eind 2013 en 3.310 m²
eind 2014.

3. Buiten de gegevens van de fitness in het gebouw View Building.

3 757 m² 4 000

200

3 500

3 310 m²
181 MWh

150
1 895 m²

100
50

1 048 m²

2 500

135 MWh

2 000
1 500

85 MWh

1 000

734 m2
43 MWh

0

500

13 MWh

2011

Oppervlakte

2012

3 000

2013

Autoproductie

2014

2015

0

m2

volgens de betrokken partijen:
 milieu-afdruk;
 uitstoot van broeikasgassen.

MWh
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Doelstelling

Doelstelling 2017

Gezien de lopende en toekomstige renovatie- en
bouwprojecten, zal de totale oppervlakte van de
zonnepanelen nog geleidelijk toenemen naarmate de
werken vorderen. Tegen 2020 zou de totale oppervlakte zonnepanelen 11.000 m² moeten halen.

Het saldo van de projecten die tegen dan gepland
zijn en het feit dat 100% van bepaalde sites waar
nog werken lopen, in productie zullen gaan, zouden
redelijkerwijze mogelijk moeten maken om 2% van de
elektriciteitsbehoeften, bij gelijke perimeter [LfL], van
de gemeenschappelijke oppervlaktes van de portefeuille van Befimmo (buiten Fedimmo) te dekken tegen
eind 2017.

Warmtekrachtkoppeling
Momenteel zijn er twee warmtekrachtkoppelingssystemen in
de portefeuille van Befimmo, één in het gebouw View Building, waar een binnenzwembad is ingericht, en een tweede
in het gebouw WTC III (portefeuille Fedimmo). Deze twee
gebouwen hebben inderdaad zeer grote warmtebehoeften
die de plaatsing van een dergelijk systeem verantwoorden.
In 2015 werden twee studies uitgevoerd met betrekking
tot de haalbaarheid van de plaatsing van bijkomende
warmtekrachtkoppelingsinstallaties in de gebouwen Central
Gate en Brederode 9 van de Befimmo-portefeuille.

Doelstelling
Op basis van de analyse van de verbruiksgegevens
van de portefeuille zijn er momenteel geen andere
rendabele mogelijkheden voor de plaatsing van
warmtekrachtkoppelingssystemen in de portefeuille.
De situatie zal in de loop van 2016 echter doorlopend
opnieuw beoordeeld worden in de hele portefeuille,
deze van Fedimmo inbegrepen.

Autoproductie van energie - elektriciteit
De doelstelling inzake de autoproductie van energie
(zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling), die in
2015 werd bepaald en erin bestaat dat 5% van de
elektriciteitsbehoeften, bij gelijke perimeter, [LfL], van de
gemeenschappelijke oppervlaktes van de portefeuille van
Befimmo (buiten Fedimmo) worden gedekt tegen eind 2017,
ten opzichte van de referentieperiode 2014, zal waarschijnlijk
niet kunnen gehaald worden omdat het project voor de
installatie van warmtekrachtkoppeling in één gebouw van de
portefeuille van Befimmo opgeschort werd.

Reporting
Totaal afval per type (ton)
G4-EN23 Waste-Abs Waste-LfL
De gegevens in de tabel hierna betreffen de hoeveelheden
gevaarlijk1 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 grote bouw- en/of renovatieprojecten
waarvan 100% gerapporteerd wordt. De informatie over het
deel afval dat aan deze projecten verbonden is, wordt sinds
2013 stelselmatig ingezameld.
In 2014 heeft Befimmo, in samenwerking met een externe
partner, een sensibiliseringscampagne opgezet bij de huurders en hun respectieve schoonmaakbedrijven, om de totale
hoeveelheid gemengde afvalstoffen (huishoudelijk afval) te
verkleinen en zo het recyclagepercentage te verhogen.
Deze bewustwording heeft geleid tot een vermindering van
meer dan 50% van het huishoudelijk afval ten opzichte van
2012, voor een verhoging van het papiervolume met zowat
36% in de voorbije twee jaar.
In 2014 en 2015 bedroeg het percentage gerecycleerd afval
voor de gebouwen in exploitatie waarvoor Befimmo zelf de
ophaling organiseert 63%.
Daarnaast werkte Befimmo in 2015 verder samen in het
kader van het project voor kringloopeconomie met de VZW
Rotor, voor bepaalde bouwplaatsen, die een recuperatiepotentieel inhouden. Zo kon meer dan 17 ton materiaal worden
verwijderd en hergebruikt voor verschillende projecten.

1. 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.
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Totaal afval per type (ton)
PORTEFEUILLE BEFIMMO (BUITEN FEDIMMO)

EENHEDEN

2013

2014

2015

2015
15 000 M²

5 00110 000 M²

>10 000 M²

Totale oppervlakte portefeuille

m²

549 360

539 530

576 957

84 646

75 012

417 299

Rapporteringsperimeter

%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

Totaal verbonden aan de werken

ton

5 505

664

2 078

4

0

2 074

waarvan niet gevaarlijk

ton

5 503

658

2 078

4

0

2 074

waarvan gevaarlijk

ton

2,0

5,6

0,4

0,0

0,0

0,4

72%

90%

86%

91%

76%

87%

Rapporteringsperimeter

%

Totaal verbonden aan de gebouwen in
exploitatie

ton

1 966

1 994

1 992

209

331

1 452

waarvan niet gevaarlijk

ton

1 966

1 994

1 990

209

329

1 452

waarvan gevaarlijk

ton

0,4

0,0

2,0

0,1

1,9

0,0

ton

7 471

2 658

4 070

214

331

3 526

Totaal

De volledige tabellen van de afvalstoffen per type van de
portefeuilles Befimmo en Fedimmo zijn als bijlage te vinden
bij dit Verslag, op pagina 242.

Verwerking van het afval verbonden aan de
gebouwen in exploitatie (%) G4-EN23
De gegevens in de grafieken hierna tonen de verdeling
van het totale afval naargelang het type van verwerking.
Het percentage voor elke verwerking wordt uitgedrukt per
inzamelaar, type en categorie van afval.

Afvalverwerking (%) [portefeuille Befimmo]

54%

Gerecycleerd afval

46%

Verbrand afval

Doelstelling 2016
NIEUW: Tegen eind 2016 het recyclagepercentage van
de gebouwen in exploitatie, waarvoor Befimmo de
ophaling zelf organiseert, optrekken van 63% naar 65%,
bij gelijke perimeter [LfL], door sensibilisering van de
huurders en de bedrijven die de gemeenschappelijke en
privatieve ruimtes schoonmaken. Tot nu toe werd geen
enkele doelstelling bepaald voor het bouwafval, behalve
dan de verbetering van de inzameling van de gegevens
over dit laatste.

Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG),
niet genormaliseerd, verbonden aan de energie
(kg CO2e/m²)
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

Afvalverwerking (%) [portefeuille Befimmo
waarvoor ze zelf de ophaling organiseert]

63%

Gerecycleerd afval

37%

Verbrand afval

De volledige tabellen van de afvalverwerking van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo zijn te vinden als bijlage bij
dit Verslag op pagina 243.

De niet-genormaliseerde specifieke uitstootgegevens
(kg CO2e/m²) in de grafiek hierna, betreffen de uitstoot van
broeikasgassen verbonden aan het energieverbruik van de
gebouwen van Befimmo (elektriciteit, gas, warmtenetwerk en
stookolie).
De vermindering van de uitstoot van CO2e die verbonden
is aan de energie (-64%) tussen 2008 en 2015 in de
portefeuille van Befimmo, is onder meer te verklaren
door (i) de energiebesparende maatregelen die tussen
2008 en 2015 werden genomen, (ii) een verhoging
van de levering van groene energie, verbonden aan de
privatieve elektriciteitscontracten van de huurders, en
(iii) een nauwgezetter beheer van de technische installaties
(Green Adviser, telemonitoring, enz.).
De reden voor de verhoging met 12% van de specifieke
CO2e-uitstoot (kg CO2e/m²) van 2015 ten opzichte van 2014
is dat 2015 kouder was dan 2014 (1.800 graaddagen in
2014 tegen 2.100 graaddagen in 2015), wat het absolute
gasverbruik in de portefeuille naar boven duwde.
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Uitstoot van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie
(kg CO2e/m²)
25

21

kg CO2e/m2

20
15

14

13

CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen
activiteiten van Befimmo “corporate”
G4-EN15 G4-EN17

10
5
0

De volledige tabellen van de uitstoot van broeikasgassen
(BKG) van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo zijn te
vinden als bijlage bij dit Verslag, op pagina 241.

2013

2014

2015

De uitstoot van CO2e verbonden aan de eigen activiteiten
van Befimmo “corporate”, dit wil zeggen de bureautica-activiteiten van haar medewerkers, werd beoordeeld volgens
de methodologie van de “koolstofbalans”1. De operationele
perimeter dekt de verplaatsingen met bedrijfswagens, de
professionele verplaatsingen met het vliegtuig en de trein,
het gebruik van papier en ook het gebruik van het gebouw
(verwarming en elektriciteit), zetel van het bedrijf.

Totale CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van Befimmo
(Ton CO2e, kg CO2e/m² en Ton CO2e/VTE)
EENHEDEN
Befimmo “corporate” oppervlakte
# voltijdse equivalenten (VTE)
Totale uitstoot verbonden aan de directe energie
waarvan totale uitstoot verwarming
uitstoot per VTE (verwarming)
uitstoot per m2 (verwarming)
Totaal verwarming [LfL]
waarvan uitstoot dieselwagens2
waarvan uitstoot benzinewagens2
Totale uitstoot verbonden aan de indirecte energie
uitstoot per VTE
uitstoot per m²
Totaal elektriciteit [LfL]
Totale uitstoot verbonden aan de reizen, het papierverbruik
Vliegreizen korte afstand
Vliegreizen lange afstand
Hogesnelheidstrein
Papierverbruik

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-

m²
#
Ton
Ton
Ton / VTE
kg CO2e/m²
%
Ton
Ton
Ton
Ton / VTE
kg CO2e/m²
%
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

2013

2014

2015

2 150
60
238
18,2
0,3
8,5
-19%
207,0
12,8
35
0,6
16,4
9%
13
1,1
6,7
0,2
5,0

2 150
68
265
14,8
0,2
6,9
-19%
238,0
12,6
36
0,5
16,7
2%
7
0,3
2,1
0,2
4,3

2 150
69
291
18,5
0,3
8,6
24%
252,0
20,6
36
0,5
16,6
0%
10
3,7
2,2
0,1
4,3

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

werker bij. Dit gemiddeld papierverbruik bedroeg 53 kg/medewerker in 2013 en nam af tot 47 kg/medewerker in 2015, wat
neerkomt op een vermindering van 11%3.

MOBILITEIT

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

UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 evolutie van de werkwijze;
 ligging;
 mobiliteit;
 parkeerruimte.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 rekening te houden met de ligging en de bereikbaarheid bij de analyse van
nieuwe vastgoedinvesteringen;
 haar huurders te sensibiliseren en te informeren;
 haar team te sensibiliseren en duurzame mobiliteit aan te moedigen.

1. Methodologie die uitgewerkt werd door het ADEME (het Franse agentschap voor milieu en energiebeheersing - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
2. De uitstoot van CO2e die verbonden is aan het verbruik van de brandstof van “corporate” voertuigen omvat de stroomopwaartse uitstoot die nodig is voor de fabricage en het transport
van deze brandstof. De tabel met de uitstootfactoren die verbonden zijn aan de vervoermiddelen is te vinden in de Methodologie op de pagina’s 101 en 102.
3. De omzettingsfactor die toegepast werd voor de berekening van de uitstoot van CO2e verbonden aan het verbruik van papier bedraagt 1,3157 kg Co2e/kg papier.
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Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
CO2e-uitstoot verbonden aan het vervoer van
Befimmo corporate (ton CO2e)
G4-EN15 G4-EN30 GHG-Dir-Abs
Befimmo drong het gemiddeld globaal uitstootpercentage
per voertuig (CO2e/km) van haar wagenpark met 2,94%
terug in 2015, vergeleken met 2014. Deze vermindering is
het gevolg van de toepassing van een geüpdatete car policy
op de nieuwe of vervangen voertuigen in de loop van het
voorbije boekjaar.
De absolute verhoging van de CO2e-uitstoot verbonden aan
de voertuigen van 250,6 ton in 2014 naar 272,6 ton in 2015,

of 9%, is vooral te verklaren door een toename van het aantal voertuigen met 10% ten opzichte van 2013.

Elektrisch voertuig
Na een aantal analyses besliste Befimmo in 2014 om een
elektrische poolingwagen op te nemen in haar wagenpark
voor verplaatsingen in de stad. Het team maakt geregeld
gebruik van dit voertuig.

Doelstelling
Befimmo is van plan om haar beleid van bewustmaking
van het team voort te zetten. 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.).

CERTIFICATIE

Audit van het beheer van de milieu-impact van de activiteiten
(methodologie, communicatie, transparantie) door een extern certificator.
UITDAGINGEN

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
volgens de betrokken partijen:
 verbetering van de bekomen certificaties;  het Milieumanagementsysteem (MMS) (ISO 14001) verder te verbeteren
en zich te schikken naar de evolutie van de norm;
 relevantie van andere certificaties.
 de relevantie van andere mogelijke certificaties te onderzoeken
(ISO 9001, ISO 50001, enz.);
 het BREEAM Asset & Management niveau van de portefeuille van
Befimmo te verbeteren.

Belangrijkste verwezenlijkingen
en doelstellingen
Milieumanagementsysteem,
ISO 14001 gecertificeerd G4-PR3
In 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem
(MMS) in op basis van de norm ISO 14001. Deze laatste
waarborgt een stelselmatige aanpak van de milieu-aspecten
die aan haar activiteiten verbonden zijn en draagt ook bij tot
de duurzame en doorlopende uitvoering en opvolging van
haar verbintenissen.

BREEAM Design en Post Construction
G4-PR3 Cert-Tot CRESS-CRE8
De grafiek hierna toont de BREEAM Design certificaties die
sinds 2010 werden bekomen voor alle gebouwen in renovatie of in aanbouw van de portefeuilles Befimmo en Fedimmo.
Al deze projecten samen betreffen 17 gebouwen4 voor een
totale oppervlakte van 244.400 m².

BREEAM Design

V

9 gebouwen
96 556 m²
40%

In 2015 spitste Befimmo zich verder prioritair toe op de
ontwikkeling, de vereenvoudiging en de verbetering van haar
Milieumanagementsysteem met ISO 9001 in het vizier.

Doelstelling
Voor 2016 verbindt Befimmo er zich toe om haar
MMS verder te verbeteren, door zich te schikken naar
de evolutie van de norm en de relevantie van andere
mogelijke certificaties te onderzoeken (ISO 9001,
ISO 50001, enz.).

4. De projecten WTC IV en Quatuor Building inbegrepen.

“Begrippenlijst”
V

5 gebouwen
88 270 m²
36%

V

V

1 gebouw
53 500 m²
22%

2 gebouwen
6 074 m²
2%
Good

Very Good

Excellent

Outstanding
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BREEAM In-Use

BREEAM In-Use certificaten van Befimmo (# activa)

G4-PR3 Cert-Tot CRESS-CRE8
BREEAM In-Use Asset (# activa)
De grafiek hierna toont de BREEAM In-Use (Asset) certificaties die bekomen werden voor gebouwen in exploitatie
van de portefeuilles van Befimmo en Fedimmo1. Het gaat
samen om 66 gebouwen voor een totale oppervlakte van
537.523 m² (of 57% van de geconsolideerde portefeuille).

BREEAM In-Use Asset

“Begrippenlijst”

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2

V

Pass

V

3 gebouwen
9 329 m²
2%
Good

32

34

Very Good

Doelstelling
Befimmo zal verdergaan op deze weg naar de verbetering van de score van haar portefeuille (PASS naar
GOOD) om eind 2016 rond te zijn. Naar aanleiding
van een kosten-batenanalyse zal de score (Pass) van
3 gebouwen niet opgetrokken worden.
Daarnaast zal ze tegen eind 2017 voor al haar certificaten de beoordeling maken van de mate waarin het
nodig is om ze op niveau te brengen, volgens een aanpak die op de portfolio gericht. Deze globale aanpak
met het oog op administratieve vereenvoudiging is een
primeur voor een portefeuille met de omvang van deze
van Befimmo. Als deze ervaring positief is, zal ze ook
worden uitgebreid tot de BREEAM In-Use Management certificaten.
De score van de gerenoveerde gebouwen wordt geval
per geval herbekeken na voltooiing van de werken.

26

2

2013

2014

Niet gecertificeerd

37 gebouwen
402 729 m²
75%

37

61

V

26 gebouwen
125 465 m²
23%

32

32

2

Pass

4
1

2

2015
Good

Doelstelling 2016
Very Good

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 Fedimmo2. Het
betreft in totaal 63 gebouwen voor een totale oppervlakte
van 459.420 m² (of 49% van de geconsolideerde portefeuille).
In 2015 heeft Befimmo voor één van haar nieuwe gebouwen
de nodige stappen gezet om een BREEAM Management
certificatie te bekomen. In dat kader werd een dialoog aangeknoopt met BRE voor de herbeoordeling van de certificatie
van alle gebouwen, volgens een aanpak die op de portfolio gericht is en strookt met de overwogen aanpak om de
BREEAM In-Use Asset certificaties op niveau te brengen.

BREEAM In-Use Management

“Begrippenlijst”

V

50 gebouwen
322 422 m²
70%
V

9 gebouwen
78 969 m²
17%

Acceptable

V

Pass

V

2 gebouwen
30 583 m²
7%

2 gebouwen
27 446 m²
6%

Good

Very good

Doelstelling
In 2016 en 2017 zal Befimmo verder stappen zetten
voor de verbetering van de BREEAM In-Use Management certificatie volgens een globale aanpak.

1. Voor de portefeuille van Fedimmo zijn slechts twee gebouwen gecertificeerd.
2. Voor de portefeuille van Fedimmo is slechts één gebouw gecertificeerd.
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METHODOLOGIE

G4-22

Directe energie (gas en stookolie), indirecte energie (elektriciteit en warmtenetwerk), water,
uitstoot van broeikasgassen.

De rapporteringsmethode die in 2015 werd gehanteerd,
verschilt niet erg ten opzichte van 2014, met uitzondering
van alle maatregelen die genomen werden om aan
te sluiten op de nieuwe versie3 van de Best Practices
Recommandations on Sustainability Reporting van de EPRA.

Algemene opmerkingen
Bepaalde bijkomende - volledige of gedeeltelijke - historische
gegevens die bekomen werden nadat het laatste Jaarlijks
Financieel Verslag verscheen, werden - na controle - bij de
al gepubliceerde gegevens opgenomen. Dit kan eventuele
verschillen met de vorige publicaties verklaren.
Daarnaast werden alle oppervlaktes die voor de reporting
worden benut, herzien en aangepast om zo enkel de bovengrondse oppervlaktes van de gebouwen in aanmerking te
nemen. Deze nieuwe aanpak maakt een meer representatieve
en getrouwe berekening van de specifieke verbruiksgegevens
mogelijk, in het bijzonder voor het verbruik dat verbonden is
aan de verwarming. De nieuwe berekening van de oppervlaktes houdt geen rekening meer met de onverwarmde oppervlaktes, wat heel wat nauwer aansluit bij de berekeningsmethode die in het kader van het EPB wordt gebruikt.
Daarnaast werden nog andere kleine aanpassingen aangebracht aan de gegevens, om de kwaliteit en de juistheid van
de geconsolideerde gegevens van de niet-financiële verslaggeving te verbeteren, namelijk:
 d
 e controle en de update van de omzettingsfactoren die
nodig zijn voor de berekening van de CO2e-uitstoot en
ook de aanpassing van de omzettingsfactoren 2014 die in
het kader van de reporting over het afval worden gebruikt;
 d
 e controle van de juistheid en de update van de tariefgegevens van de energieleveringscontracten die gebruikt
worden voor de berekening van de financiële besparingen
dankzij de energiebezuiniging.

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
omvang van de gebouwen van de portefeuille. De segmen-

3. 2de versie | september 2014.

teringen per regio en per leeftijd van de gebouwen, die in de
vorige rapporteringen gebruikt werden, werden stilgelegd
omdat ze als minder interessant vanuit analytisch oogpunt
werden beschouwd.
PORTEFEUILLE BEFIMMO

TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE

Gebouw 1- 5 000 m²

2013

2014

2015

15%

16%

15%

Gebouw 5 001-10 000 m²

16%

14%

13%

Gebouw >10 000 m²

69%

70%

72%

549 360

539 530

576 957

Totaal (m²)

PORTEFEUILLE FEDIMMO

TOTALE BOVENGRONDSE OPPERVLAKTE
2013

2014

2015

Gebouw 1- 5 000 m²

30%

27%

25%

Gebouw 5 001-10 000 m²

21%

19%

19%

Gebouw >10 000 m²
Totaal (m²)

49%

54%

56%

342 123

379 318

368 116

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 wijzigingen sinds 1 januari 2015 op pagina 119.
De oppervlaktes die boven elke tabel worden vermeld,
komen overeen met de oppervlaktes op 31 december 2015.

De berekening bij gelijke perimeter
De berekening, bij gelijke 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 perimeterwijzigingen te wijten zijn (grote renovatie, aankoop en verkoop),
is het 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.
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De berekening van het specifiek verbruik
(kWh/m² en liter/m²)

CO2-uitstootfactoren (g CO2e/kWh)
TYPE

2012

2013

2014

2015

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

Gas

-

188

188

188

196

196

196

196

387

387

387

387

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

Warmtenet

	van de gebouwen voor een andere bestemming dan kantoren (voor 2015 is enkel een deel van het gebouw betrokken dat een binnenzwembad/fitnessruimte huisvest);
	van de gebouwen met onvolledige verbruiksgegevens;

Niet-groene elektriciteit
België2
Niet-groene elektriciteit
Luxemburg2
Groene elektriciteit

0

0

0

0

43

43

43

43

CO2-uitstootfactoren (kg CO2e/liter) (kg CO2e/km)
EENHEDEN

2009-2014

UNITÉS

Diesel

2,662

kg CO2e/liter

Benzine

2,425

kg CO2e/liter

	van de gebouwen met een gemiddelde jaarlijkse bezetting
van minder dan 50%1 (berekend op basis van de maandelijkse bezettingshistoriek).

Vliegtuig (korte vlucht)

0,126

kg CO2e/km

Vliegtuig (lange vlucht)

0,113

kg CO2e/km

Trein

0,015

kg CO2e/km

Voor de berekening van de sterkte van de uitstoot van de
broeikasgassen G4-EN18 worden uit de rapporteringsperimeter uitgesloten:

Niet van toepassing

	alle gebouwen waar werken lopen, en die tijdens het jaar
werden gekocht en/of verkocht;
	de gebouwen met een bezettingsgraad van minder dan
50%;
	de gebouwen waarvoor de verbruiksgegevens gedeeltelijk
zijn en/of ontbreken.
De bekomen uitstootwaarden zijn de teller die gedeeld wordt
door de totale oppervlaktes van de gebouwen die deel
uitmaken van de perimeter.

De uitstootfacturen
Daarnaast worden de berekeningen van de CO2e-uitstoot
herzien en aangepast, de historische gegevens inbegrepen,
naargelang de nieuwe informatie die de huurders meedelen
over hun contracten voor de levering van privatieve energie.
Voor de berekening van de CO2e-uitstoot die verbonden is
aan het privatief verbruik van niet-groene elektriciteit van haar
huurders had Befimmo tot 2014 de gewoonte om standaard
de gemiddelde uitstootfactor verbonden aan de niet-groene
elektriciteit toe te passen, die haar eigen energieleverancier
meedeelde.
Vanaf nu, gezien ze het GHG-protocol en zijn aanbevelingen
volgt, zal ze voor de berekening van de uitstoot die verbonden is aan de elektriciteit de factor van het IEA (International
Energy Agency) toepassen. Deze laatste werd trouwens niet
meer herzien sinds 2011.

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 hernieuwbare energie, die niet gemeten wordt.
Algemeen,
	wordt in de enkele gevallen waarin het gemeenschappelijk en het privatief verbruik niet afzonderlijk kon
bekomen worden, de hypothese van de verdeling voor
40/60 gemeenschappelijke en privatieve oppervlaktes die
in 2012 werd gehanteerd, bevestigd en behouden voor de
jaren 2013 tot 2015;
	worden de gegevens van privatief elektriciteitsverbruik
die rechtstreeks afkomstig zijn van informatie die ontvangen 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.

1. 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
bijzondere 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.
2. EIA Statistics 2013 Edition.
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HET TEAM3
WELZIJN

G4-DMA G4-35

ETHIEK

DIALOOG

De betrokkenheid van het team van Befimmo bij de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid is doorslaggevend voor
het succes van haar globale strategie. De bewustmaking
en de deelname van de werknemers aan de denkoefeningen en ook hun dagelijkse bijdrage zijn onontbeerlijk om
de geplande 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

94%

Deelnemingspercentage
aan het tevredenheidsenquête

27 u

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 die de identiteit van Befimmo
kenmerken zijn Engagement, Teamgeest en Professionalisme.
De belangrijkste prioriteiten die samen met de betrokken
partijen bij deze thematiek werden bepaald, zijn welzijn,
ethiek en dialoog.

opleiding/jaar/
medewerker

Sociale indicatoren
G4-LA1 G4-LA2 G4-LA6 G4-9 G4-10 G4-11
Op 31 december 2015 bestond het team uit 72 mensen
(57% mannen en 43% vrouwen). Allen, behalve de CEO,
zijn vast in dienst met een bediendecontract van onbepaalde
duur.
Befimmo doet ook occasioneel een beroep op
uitzendkrachten.
Op diezelfde datum was 92% van de medewerkers van
Befimmo voltijds in dienst en 8% deeltijds (tijdskredieten
inbegrepen). Alle deeltijdse medewerkers krijgen
dezelfde extralegale voordelen. Deze 8% bestaat op
31 december 2015 uitsluitend uit vrouwen.

2016

Invoering van de
Smart Ways of Working

Verdeling voltijds en deeltijds

0%

Deeltijds | Man

8%

Deeltijds | Vrouw

57%

Voltijds | Man

35%

Voltijds | Vrouw

3. Het gedetailleerde Actieplan 2016 en met name het deel in verband met het Team, is te vinden als bijlage bij dit Verslag op de pagina’s 230 tot 231.

103

BEHEERSVERSLAG

104

Het ziekteverzuim1 bedraagt 2,5% van het totaal aantal
gepresteerde uren, wat dicht aansluit bij het gemiddeld
percentage van 2,6%2 voor alle Belgische bedrijven, alle
sectoren door elkaar.

Evolutie van het team / Verdeling van de medewerkers per
activiteit (# personen)
60
71

50

72

70

Befimmo valt onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité
voor Bedienden, ook Paritair Comité 200 genoemd, dat voor
alle teamleden geldt.

40
30

40

48

20
10
0

2011

2012

Ondersteunende activiteiten

2013

2014

2015

Operationele activiteiten

In het team heeft 57% van de leden een universitair diploma
en heeft 39% 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 42 jaar. In het boekjaar 2015 onthaalde Befimmo zes nieuwe medewerkers, twee vrouwen en
vier mannen, en nam ze van vier afscheid, één vrouw en drie
mannen. Drie medewerkers namen zelf ontslag, één werd
ontslagen.

#

De Vennootschap past marktconforme vergoedingen toe die
heel wat hoger liggen dan de verplichte minimale loonschalen. Het loonpakket van de medewerkers van Befimmo bevat
onder meer een extralegaal3 pensioen. Dit stelsel garandeert
een vervangingsinkomen in verhouding tot het loon bij pensioen (Defined Benefits) en afhankelijk van de diensttijd bij de
Vennootschap. Te noteren is dat, vanaf het boekjaar 2016,
wijzigingen werden aangebracht aan het stelsel van het
aanvullend pensioen van de Vennootschap. Het plan zoals
hierboven bepaald (Defined Benefits) wordt niet meer aangeboden aan nieuwe medewerkers, en er wordt een aanvullend
pensioenplan van het type Defined Contributions ingevoerd.
De medewerkers die in dienst zijn op 31 december 2015
werd de keuze geboden tussen het oude of het nieuwe
plan. Daarnaast krijgen de medewerkers ook een volledige
dekking op het vlak van gezondheidszorg.
In 2016 organiseert Befimmo voor het eerst sociale verkiezingen. De procedure loopt volgens de wetgeving ter zake.

GEMIDDELDE
LEEFTIJD

Aankomsten

Mannen
Vrouwen

4
2

34

Vertrekken

Mannen

3

Vrouwen

1

42

1. Ziekteverzuim: verhouding tussen het aantal uren ziekte van korte duur (<30 dagen) en het totaal aantal gepresteerde uren.
2. Bron: “Ziekteverzuim 2015”, SDWorx.
3. Meer gedetailleerde informatie is gepubliceerd in de toelichting “Personeelsbeloningen” op pagina 186.
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WELZIJN

G4-56

Evenwicht tussen beroepsleven en privéleven, gezondheid en veiligheid
van de medewerker, werkomgeving en -sfeer.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 t
rots, engagement,
gemeenschappelijke visie, teamspirit
en samenhang in het team;
 g
ezondheid en veiligheid;
 b
ewustwording van het MVO;
 S
mart Ways of Working;
 e
xtralegale voordelen op maat;
 e
venwicht tussen beroepsleven en
privéleven;
 v
erbondenheid met een identiteit.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 d
e goede werkwijzen te hanteren, de relevantie van deze werkwijzen
te analyseren en de nodige acties op te zetten;
 
de geïdentificeerde waarden te doen leven in het team, aan de hand
van de activiteiten;
 
het team samen te brengen rond het beleid en het MVO-Actieplan;
 de normen en adviezen inzake preventie na te leven;
 conform te zijn op het vlak van veiligheid, hygiëne en gezondheid;
 h
et team aan te zetten om zich aan te sluiten bij een aanpak van
doorlopende opleiding.

Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
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.

Welzijn en preventie
van de psychosociale risico’s
In 2015 bleef Befimmo bijzondere aandacht schenken aan
het welzijn van haar werknemers. In het kader van de preventie van de psychosociale risico’s organiseerde ze onder
meer een opleiding Mindfulness waar alle medewerkers konden aan deelnemen. Deze discipline biedt iedereen de kans
om zich te concentreren op het moment zelf, om zo stress
te verminderen of beter te leren beheren en zo burn-out te
voorkomen.
Eind 2015 herhaalde Befimmo de tevredenheidsenquête,
volgens haar verbintenis om deze elke twee jaar uit te voeren
bij haar team. Thema’s zoals communicatie, werkomgeving,
opleiding, cultuur en bedrijfsfeest, de human resources, de
mobiliteit en MVO kwamen aan bod. Het deelnemingspercentage bleef erg hoog en lag op 94%, vergeleken met 92%
twee jaar geleden.

Mijn functie interesseert mij4

2%

Eerder niet akkoord

21%

Eerder akkoord

77%

Helemaal akkoord

Ik heb de indruk dat ik deel uitmaak van een
team met een gemeenschappelijke doelstelling4

21%

Eerder akkoord

79%

Helemaal akkoord

Ik slaag in een redelijk evenwicht tussen mijn
beroepsleven en mijn privéleven4

1%

Helemaal niet akkoord

3%

Eerder niet akkoord

Uit de enquête bleek onder meer dat de perceptie bij het
team inzake het beheer van het beroepsleven-privéleven tussen 2013 en 2015 verbeterde. Befimmo is van plan om dit
thema centraal te blijven stellen onder haar aandachtspunten
voor de komende jaren. Net als in 2013 komt ook uit de
enquête 2015 naar voren dat de medewerkers gemotiveerd
zijn en interesse hebben voor hun eigen functie.

4. Uittreksel uit de resultaten van het tevredenheidsenquête van het team (2015).

18%

Zowel akkoord als niet
akkoord

39%

Eerder akkoord

39%

Helemaal akkoord
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Werkomgeving - SWOW
In het kader van de structurele evolutie van de werkwijze,
en meer specifiek het gebruik van de kantoren die meer en
meer een plek zullen worden waar leden van een team elkaar
ontmoeten en van gedachten wisselen, heeft Befimmo in
2015 een project op stapel gezet om “Smart Ways of Working” in te voeren voor haar medewerkers. Dit zal concreet
vorm krijgen in 2016. Een flexibele werkplek aanbieden, die
aangepast is aan de moderne technologieën, die de creativiteit van en de uitwisseling tussen haar medewerkers stimuleert, dat is de kijk die Befimmo zich eigen wil maken, als
“leverancier van kantoorruimte” en, in alle logica, te beginnen
bij haar eigen werking. De tevredenheidsenquête maakte het
onder meer mogelijk om de teamleden te ondervragen over
de criteria, die volgens hen het succes van het SWOW-project van Befimmo zouden kunnen waarborgen. De klemtoon
zal gelegd worden op open werkruimtes, op samenwerking,
op de ergonomie, de akoestiek, de informatica en vlotte
verplaatsingen en verbindingen.

Ik voel me veilig in mijn
werkomgeving op kantoor1

2%

Eerder niet akkoord

3%

Zowel akkoord als niet akkoord

14%

Eerder akkoord

81%

Helemaal akkoord

Ik voel me veilig in mijn
werkomgeving op het terrein1

3%

Eerder niet akkoord

3%

Zowel akkoord als niet akkoord

Gezondheid en veiligheid

15%

Befimmo telt in haar team een preventieadviseur van
niveau 1, die in de loop van het jaar een studie uitvoerde van
de risico’s die aan de kantooractiviteiten verbonden zijn.

60%

In het kader van de preventie van de psychosociale risico’s
heeft Befimmo ook een vertrouwenspersoon in haar midden.
In de loop van het boekjaar 2015 werd geen enkele klacht
neergelegd die met het werk te maken had.
Het team telt ook drie EHBO-ers, voor wie Befimmo jaarlijks
bijscholing organiseert.
In het voorbije boekjaar registreerde Befimmo twee arbeidsongevallen, maar geen enkele beroepsziekte. In het ene
geval gaat het om een ongeval op de weg naar het werk en
in het andere om een ongeval op een bouwplaats. Geen van
de twee ongevallen leidde tot werkverlet en het ongeval op
de bouwplaats deed zich voor hoewel de veiligheidsvoorschriften waren nageleefd.
De activiteit van bepaalde afdelingen van de Vennootschap
op het terrein vraagt natuurlijk bijzondere aandacht op het
vlak van gezondheid en veiligheid. In 2015 volgden de leden
van het technisch team een opleiding “BA5 – Vakbekwaam
persoon”, die door een erkende organisatie gegeven werd,
om ze op te leiden in en te sensibiliseren voor de risico’s die
verbonden zijn aan de elektriciteitsinstallaties in de gebouwen. Het team van Befimmo telt vandaag 72 vakbekwame
personen.

Eerder akkoord
Helemaal akkoord

19%
n.v.t.

Comité B+ en maatschappelijke acties
Het Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief van het
personeel en met de steun van de Effectieve Bedrijfsleiders.
Het zette sindsdien verder acties op voor de organisatie van
sportieve, culturele, feestelijke, familiale en liefdadigheidsactiviteiten. In 2015 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 de lokalen van het
gebouw Goemaere en bood de andere huurders van het
gebouw 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. Ze droegen bij tot de
verkoop van pleisters en zelfklevers van de lokale sectie van
Oudergem. De opbrengst gaat naar voedselhulp.
De grootste sportievelingen deden mee aan de 20 km van
Brussel onder de vlag van “Run for Parkinson”. Tot slot werden de medewerkers, vlak vóór de eindejaarsfeesten uitgenodigd om voedselpaketten samen te stellen die uitgedeeld
werden aan de daklozen in Brussel.
Buiten de maatschappelijke actie van het Comité B+ heeft
Befimmo beslist om partner te worden van Be.face. Be.face
is een beweging van verantwoordelijke bedrijven die tot doel
heeft om bruggen te slaan tussen de behoeften van de verenigingswereld en de middelen van de bedrijfswereld. Deze

1. Uittreksel uit de resultaten van de tevredenheidsenquête bij het team (2015).
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kunnen bestaan uit tijd, activiteiten of materiaal. Via Be.face
kwam Befimmo eind 2015 in contact met het OCMW van
haar gemeente en besliste om het budget dat gewoonlijk
aan Sinterklaas voor het team besteed wordt, te benutten
voor Sinterklaaspakjes om uit te delen aan kansarme kinderen en aan senioren van de gemeente tijdens een feest dat
het OCMW organiseerde.

Doelstelling
Het Comité B+ wil zijn maatschappelijke werking
verderzetten in 2015. Rekening houdend met het
enthousiasme van de deelnemers zullen de meeste
voornoemde operaties herhaald worden. Van haar
kant zal de Vennootschap de initiatieven van het
Comité B+ blijven ondersteunen, in het kader van de
liefdadigheidsactiviteiten die het aanbiedt en zal het
haar partnerschap met Be.face uitbreiden, zowel met
informatie aan de leden van haar team over de mogelijkheden van het platform, als op het vlak van vrijwilligers, als door zich te buigen over eventuele giften van
materiaal die ze via deze weg kan organiseren.

Evaluatie en opleiding
G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11
Befimmo gelooft vast dat de ontwikkeling van haar medewerkers ze aanspoort om vooruit te gaan en hun competenties verder uit te bouwen. Daarom zette ze haar beleid ter
zake ook in 2015 verder.

In het algemeen ben ik tevreden over de
beschikbare opleidingsmogelijkheden bij Befimmo2

voort met het oog op de sensibilisering voor het energieverbruik bij de medewerkers, zowel op kantoor als thuis. In het
kader van de “Befimmo Energy Challenge” die iedereen de
mogelijkheid biedt om partij te trekken van de competenties
in energieboekhouding van de TCM, konden de medewerkers zo voor 6 weken “Smappees” lenen. “Smappee” is een
tool die de verschillende installaties die energie verbruiken
in een gebouw oplijst, om zo ieders verbruik te bepalen en
eventuele onregelmatigheden te identificeren. Deze sensibiliseringsactie slaat goed aan omdat ze gericht is op de manier
waarop iedereen zijn of haar middelen beheert en meteen
mogelijk maakt om het beleid dat Befimmo op grotere schaal
voert te illustreren.
Andere opleidingen over milieuthema’s, die in ISO 14001
kaderen, zullen in de loop van 2016 aan het team worden
gegeven, met name om de nieuwe medewerkers te sensibiliseren over het MVO-beleid van Befimmo.
In 2015 trok Befimmo partij van de nieuwe as “ontwikkeling”
van haar beoordelingsproces om, van in het begin van het
jaar, de verschillende opleidingsbehoeften in kaart te brengen, met het oog op meer samenhang en efficiëntie in de
organisatie van die opleidingen.
In het voorbije boekjaar registreerde Befimmo een gemiddelde van 27 uren opleiding, voor een gemiddeld budget
van 1.680 € per medewerker in 2015, waarvan een derde
taalcursussen.

Uren opleiding (buiten de taalopleidingen) verdeeld
volgens de drie pijlers, per geslacht en per categorie (2015)

7%

Eerder niet akkoord

16%

Zowel akkoord als niet akkoord

32%

People 42%

Eerder akkoord

Planet 10%

42%

Helemaal akkoord

3%

Effectieve
Bedrijfsleider / Man

Mijn kennis over de Vennootschap biedt
mij de mogelijkheid niet om deze vraag
te beantwoorden

Effectieve
Bedrijfsleider / Vrouw

De medewerkers zijn meer en meer tevreden over de opleidingsmogelijkheden. Er is een verbetering van bijna 10% op
dit antwoord in de enquête 2015 vergeleken met het onderzoek in 2013. Toch beseft Befimmo dat ze de ontwikkeling
van haar medewerkers nog meer kan aansterken.
Naast de taalopleidingen en de individuele opleidingen bood
Befimmo ook alle personeelsleden een opleiding in Mindfulness aan, zoals eerder al vermeld. En tot slot zetten de
afdeling MVO en de Technische Cel Milieu ook hun beleid

2. Uittreksel uit de resultaten van de tevredenheidsenquête bij het team (2015).

Manager / Man

Business 48%

Manager / Vrouw
Andere werknemer
/ Man
Andere werknemer
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ETHIEK
Ethische werkwijzen in het beheer van de human resources en de aanwerving.
VERBINTENISSEN

UITDAGINGEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 open te blijven staan voor de diversiteit van de leden van haar team
(geslacht, taal, afkomst, enz.);
 de billijke behandeling van haar medewerkers te waarborgen.

volgens de betrokken partijen:
 discriminatie (afkomst, M/V, handicap);
 integratie;
 opleiding van de jongeren;
 verloning.

Befimmo stelt zich op als een Vennootschap die openstaat voor diversiteit, met respect voor ieders identiteit. In de loop
van het boekjaar 2015 werd geen enkele werkklacht neergelegd.

G4-LA16 G4-10

Sociale indicatoren
Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de medewerkers per geslacht (31 december 2015) G4-LA12
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53%
23%

Management

77%
50%

Effectieve
Bedrijfsleiders

50%
27%

Raad van Bestuur

73%

0%
Vrouw

10%

20%

30%

40%

50%

60¨%

70%

80%

90%

Man

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de medewerkers per leeftijd (31 december 2015) G4-LA12
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Management
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Afkomst, geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid hebben geen impact
op de manier waarop de medewerkers gewaardeerd worden binnen het team1

11%

Eerder akkoord

87%

Helemaal akkoord

3%

Mijn kennis over de Vennootschap biedt
mij de mogelijkheid niet om deze vraag
te beantwoorden

1. Uittreksel uit de resultaten van de tevredenheidsenquête bij het team (2015).
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DIALOOG
Geregeld in dialoog gaan met het team.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 r
elaties tussen afdelingen;
 e
rvaring uitwisselen en
terugkoppelen;
 s
amenbrengen rond een project
en enthousiasme opwekken.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 o
pen te staan voor de noden van haar team en geregeld in dialoog te
gaan met de teamleden;
 p
laats te laten voor initiatieven en voor de creativiteit van het team;
 d
e dialoog tussen de afdelingen uit te diepen, teamwerk nog meer
te promoten.

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

Belangrijkste verwezenlijkingen
en doelstellingen
Sensibilisering van het team
Uit het tevredenheidsenquête bleek dat de communicatie algemeen verbeterde, maar daarnaast toonde het eens te meer
aan in welke mate het team van Befimmo interesse heeft voor
het bedrijf, zijn activiteiten en zijn strategie en vragende partij is
voor nog meer communicatie.

Over het algemeen ben ik tevreden
over de communicatie bij Befimmo2

8%

Befimmo organiseerde ook verder interne “breakfast presentations”, door leden van het team of van de afdelingen, over
verschillende onderwerpen, om zo bepaalde luiken van de
activiteit van de Vennootschap in de kijker te plaatsen.
Befimmo is zich bewust van het potentieel van haar team
en werkt verder 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. Al deze
thema’s zullen des te meer uitgewerkt en versterkt worden
bij de verbetering van de werkomgeving in 2016, de hiervoor
vernoemde “SWOW”.
Befimmo is vooral tevreden dat de enquête bevestigt
hoe groot de inzet van haar team is - dat nu zelfs nog
hechter is om de 20ste verjaardag van de Vennootschap te
vieren - evenals de teamgeest die er heerst en zijn sterke
bedrijfscultuur.

Eerder niet akkoord

2013

2015

Zowel akkoord als niet akkoord

Ik ben trots dat ik voor de Vennootschap werk

95%3

100%3

47%

Ik vind dat er een sfeer van samenwerking heerst
in de Vennootschap

87%3

100%3

11%

Eerder akkoord

34%

Helemaal akkoord

Het intranet blijft één van de belangrijkste motoren voor
communicatie. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de
enquête zal deze in 2016 trouwens ietwat herwerkt worden,
met het oog op meer interactiviteit.

2. Uittreksel uit de resultaten van
het tevredenheidsenquête bij het
team (2015).
3. Op basis van een optelling van
de rubrieken “Eerder akkoord” en
“Helemaal akkoord”.

BEDRIJFSCULTUUR EN -SFEER1

Doorlopende doelstellingen
SWOW, verbetering van het intranet voor nog meer
communicatie.
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DE HUURDERS1
WERKOMGEVING

G4-DMA G4-35

DIALOOG

GEZONDHEID & VEILIGHEID

In 20 jaar tijd evolueerde de werkwijze. Vandaag besteedt
Befimmo nog meer dan vroeger bijzondere aandacht aan
de tevredenheid van de huurders en gebruikers van haar
vastgoedportefeuille.

vertrouwensrelatie op die op geregelde dialoog steunt. Via
deze vertrouwensrelatie ziet Befimmo er op toe om haar
klanten te binden en de bezettingsgraad in haar portefeuille hoog te houden.

Ze wil haar huurders binden met een aanbod van ruimtes
van kwaliteit, die goed gelegen en flexibel zijn, die sterk
presteren op gebied van milieubeheer en ruimtegebruik,
veiligheid, kosten en bereikbaarheid. Het blijft uiteraard
noodzakelijk om oppervlaktes van kwaliteit aan te bieden,
maar dat volstaat vandaag niet meer. Befimmo moet nu
verder gaan in de relatie met haar huurders, met een
ruimer gamma van geïntegreerde diensten om ze meer
gebruikscomfort te kunnen aanbieden. Dat gebeurt met
een volledige en proactieve aanpak die ze kan hanteren
dankzij de multidisciplinaire competenties van haar team.

Ze beschikt over een team van gemotiveerde en multidisciplinaire professionals (commerciële medewerkers,
technici, gespecialiseerde ingenieurs, beheerders, enz.).
Zij rapporteren aan de Chief Operating Officer (COO), die
de opdracht heeft om de huurdersgerichte aanpak nog te
versterken.

Befimmo beheert de relatie met haar huurders proactief.
Haar commercieel team bouwt met die huurders een

Diensten

gepersonaliseerde en
volledige service ter
beschikking van de huurders

94,1%

bezettingsgraad

De tevredenheid, de werkomgeving, de dialoog
tussen eigenaar en huurder en ook de veiligheid en
de gezondheid van de huurders zijn prioriteiten voor
Befimmo en zijn ook doorslaggevend in de ogen van al
haar betrokken partijen. In deze optiek voerde Befimmo
concrete acties in die ze in de komende maanden en jaren
nog verder wil ontwikkelen en verbeteren.

Helpsite en Extranet
Nieuwe communicatietools in 2016

WERKOMGEVING
De huurders flexibele gebouwen van kwaliteit aanbieden,
die aangepast zijn aan hun werking en zo beantwoorden aan hun verwachtingen.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 e
volutie van de werkwijze;
 S
mart Ways of Working aspecten;
 v
ermindering van de kantooroppervlaktes.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 z
ich aan te passen aan de evolutie van de werkwijze in de bedrijven;
 z
ich nog meer toe te spitsen op de huurders;
 fl
exibel te zijn, door rekening te houden met de evolutie van vragen van
de huurders in de ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille;
 h
et dagelijks leven van haar huurders te vereenvoudigen.

De werkwijze verandert, en meer specifiek het gebruik van
de kantoren evolueert in de loop van de tijd naar ruimtes
voor uitwisselingen en ontmoetingen tussen de leden van
een team. Daaruit volgt natuurlijk dat er minder m² kantooroppervlakte nodig is, maar het vraagt ook meer selectiviteit
op het vlak van de kwaliteit en de flexibiliteit van de oppervlaktes die in aanmerking komen.

Diensten
Om in te spelen op die trend, ziet Befimmo er op toe om haar
huurders persoonlijke en volledige diensten aan te bieden,
om zo hun dagelijks leven gemakkelijker te maken. Ze wil
haar bestaande activiteiten verbeteren en nieuwe activiteiten
uitwerken.

1. Het Actieplan 2016, en met name het deel over de huurders, is als bijlage bij dit Verslag te vinden op de pagina’s 232 en 233.
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1.	Property Management: Het team van Property
Managers bestaat uit zowat vijftien specialisten in
bouwtechnieken (verwarming, HVAC, elektriciteit,
veiligheid, enz.) en in administratief en financieel beheer.
Het is verantwoordelijk voor de exploitatie en de
technische maintenance van de gebouwen in portefeuille.
Het beheert de gebouwen en verbetert tegelijk de
tevredenheid en het comfort van de huurders, met wie
het een geregelde en transparante relatie opbouwt om zo
maximaal hun verwachtingen te kunnen inlossen.
2.	Space planning & Project Management: Het Space
planning & Project Management team biedt gebruiksklare
oplossingen aan, door begeleiding van de huidige en
potentiële huurders, zowel bij de opzet als bij de concrete
uitvoering van hun vastgoedproject. Omdat het team het
gebouw door en door kent en veel ervaring heeft, kan
het de huurders aantonen welke flexibiliteit en efficiëntie
en welk comfort ze van de voorgestelde oppervlakken
mogen verwachten. Het wil ook de huurders bewust
maken van het belang van een goede inrichting van
een kantooroppervlakte, die past bij de verschillende
intrinsieke technische kenmerken van het gebouw om
vooruit te lopen - en ze in de mate van het mogelijke te
vermijden - op punten van technische problemen, qua
comfort (met name de kwaliteit van de binnenlucht),
veiligheid en energieverbruik.
3.	Environmental support: Befimmo beschikt vandaag
over een intern team van 5 mensen met ervaring in
energie- en milieubeheer. Zijn hoofdopdracht is de
prestatie van de portefeuille verbeteren. Onder deze
specialisten speelt de Green Adviser een belangrijke
rol voor de analyse en de dagelijkse opvolging van de
verbruiksgegevens van de gebouwen. Hij ziet er niet
alleen op toe dat de comfortvoorwaarden van de huurders
worden nageleefd en behouden blijven, maar staat ook
garant voor de goede uitvoering en de efficiëntie van de
energiemaatregelen die in de gebouwen in exploitatie
worden genomen.
In 2016 wil Befimmo de competenties en knowhow
van haar specialisten delen met haar huurders, met
een volledige dienst op maat voor de begeleiding van
haar huurders, om onder meer hun energieverbruik
en afvalproductie te verminderen. Befimmo kan ook
begeleiding aanbieden bij stappen in verband met de
problematiek van milieuvergunningen en elke huurder
steunen die een BREEAM-certificatie wil krijgen voor zijn
organisatie.

4.	Facility Management: Befimmo bestudeert en wil in de
komende maanden een nieuw aanbod uitwerken op het
gebied van Facility Management, met een gamma van
diensten onder meer op het vlak van kinderopvang, veiligheid, schoonmaak, privatieve technische maintenance,
de bestelling van diverse benodigdheden, enz. Dit aanbod
zal het dagelijks leven van de huurders makkelijker maken
door de uitbesteding van een activiteit die geen deel
uitmaakt van hun core business, maar over het algemeen
wel veel tijd en energie opslorpt. Zo zullen de huurders
partij kunnen trekken van de deskundigheid van Befimmo
in de keuze van verantwoordelijke leveranciers in sociale
en milieukwesties, maar ook van lagere prijzen door de
schaalvoordelen van groepsaankopen.

Uitrusting
Nog steeds om haar huurders te binden, stelt Befimmo
bovendien alles in het werk om haar gebouwen uit te rusten
zoals het hoort. Daarom stelt ze de huurders geleidelijk en
naargelang de kenmerken van de gebouwen (huursituatie,
ligging, enzovoort), gemeenschappelijke en goed uitgeruste
vergaderzalen ter beschikking, en ook co-workingruimtes,
restaurants en/of een cateringdienst, kinderopvang, een
fitnesscentrum, fietsstallingen met kastjes en elektrische
laadpalen en elektrische laadpalen voor auto’s.
In deze evolutie van de werkwijze heeft Befimmo, als proactief eigenaar, al verschillende projecten uitgevoerd, onder
meer op haar site Ikaros Business Park2 in de Brusselse
rand, die uitgerust is volgens de laatste trends op het vlak
van efficiëntie en werkcomfort en die haar huurders een kinderopvang, een restaurant, een fitnessruimte, enz., aanbiedt.
Een ander voorbeeld is de inrichting van flexibele vergaderruimtes op de benedenverdieping van de Blue Tower. Deze
zalen zijn ideaal gelegen, in het hart van de Louizawijk, en
uitgerust met de laatste audiovisuele technologieën, die voor
aantrekkelijke prijzen aan de huurders van de portefeuille
aangeboden worden, maar ook aan alle andere bedrijven die
een zaal willen huren voor één of meer meetings.

Property
Management

Space planning
& Project
Management

NIEUW
Environmental
Support

2. Specifieke website: www.ikarosbusinesspark.com.

Facility
Management
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DIALOOG

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

volgens de betrokken partijen:
 d
e huurders bewust maken van en sensibiliseren voor de
“groene huurovereenkomst”;
 e
en gemeenschappelijk project van de huurders en hun
gemeenschap;
 t
evredenheidsenquête;
 b
inden;
 d
e beheerder en het maintenancebedrijf als koppelteken
plaatsen tussen de eigenaar en de huurder;
 h
elpdesk 24/24.

Belangrijkste verwezenlijkingen
en doelstellingen
Terbeschikkingstelling van een
milieusamenwerkingsovereenkomst

G4-EN27

Befimmo stelt haar huurders een
milieusamenwerkingsovereenkomst voor, verbonden aan
elke huurovereenkomst. Na een bezoek aan de privatieve
ruimtes, stelt de Technische Cel Milieu (TCM) de bewoners
een reeks maatregelen voor om de milieuprestatie van hun
privatieve installaties aan te sluiten op de BREEAM-normen
die Befimmo hanteert. Op basis van een gedetailleerde
analyse van het privatief verbruik en van een interne
benchmarking, stelt de TCM ook maatregelen voor om
het energieverbruik en de afvalproductie terug te dringen.
Daarnaast biedt ze begeleiding, telemonitoring en een
gedetailleerde rapportering aan over de milieugegevens
betreffende de gehuurde oppervlakte.
De milieusamenwerkingsovereenkomst wordt stelselmatig
aangeboden aan nieuwe huurders, maar wordt ook geleidelijk voorgelegd aan alle bestaande huurders. In 2015 legde
Befimmo de samenwerkingsovereenkomst voor 5 gebouwen
voor die aan drie grote huurders verhuurd zijn.

Doelstellingen 2016
In 2016 wil Befimmo tal van huurders ontmoeten, met hen
praten en ze sensibiliseren, via de milieusamenwerkingsovereenkomst. Befimmo wil ook de positieve impact van
haar aanpak meten door de besparingen en de verbeteringen die resulteren uit deze nauwe samenwerking met
haar huurders in kaart te brengen.
Ze zal een aantal bestaande huurders blijven benaderen,
prioritair op basis van hun privatief elektriciteitsverbruik
dat ze zal voorstellen om te verminderen. Tegelijk zal ze
vanaf 2016 stelselmatig haar medewerking en diensten
aanbieden aan een nieuwe huurder.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 h
aar huurders te sensibiliseren voor
de aspecten inzake Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid;
 d
e dialoog met haar huurders te verbeteren,
om hun vragen te kunnen opvolgen en
concrete acties in te voeren.

Terbeschikkingstelling van een
Building User Guide (BUG) G4-EN27
De BUG is een gids voor de huurders van een gebouw
met het oog op de goede werking van de installaties en de
verkleining van de milieu-afdruk. Momenteel is een BUG
opgemaakt voor 12 gebouwen. 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 2017
De doelstelling is de BUG’s af te ronden en te
overhandigen voor alle Befimmo-gebouwen die het
Property Management beheert. Het gaat in totaal om
49 gebouwen. 24 BUG’s zullen worden opgemaakt
en overhandigd in 2016 en 13 in 2017. Het Property
Management zal dit document overmaken aan de nieuwe
huurders en ook aan de bestaande huurders.

Helpsite

G4-EN27

De Helpsite zal begin 2016 ter beschikking van de huurders
van de portefeuille van Befimmo worden gesteld. Het gaat
om een sterk presterend instrument dat mogelijk maakt om
het beheer van het Property Management te optimaliseren
en om de vragen die de huurders indienden goed op te
volgen. Het is een geautomatiseerd systeem dat betrekking
heeft op het beheer van de ganse exploitatie van de
gebouwen, voor de planning, de uitvoering en de opvolging
van de diensten van de Property Manager.

Doelstelling 2016
Deze online en collaboratieve applicatie zal de
huurders (en leveranciers) een beveiligde externe
toegang bieden. Ze zal operationeel zijn voor alle
huurders van de portefeuille van Befimmo in de loop
van het eerste halfjaar van 2016.
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Aanleg en terbeschikkingstelling van een
communicatieplatform G4-EN27
Befimmo wil de dialoog met haar huurders verbeteren door ze
een communicatieplatform ter beschikking te stellen, van het
type extranet, om er de documenten van het Property Management, de BUG, de Milieusamenwerkingsovereenkomst, enz. op
te plaatsen, maar ook om privatieve informatie uit te wisselen.

Doelstelling 2016
Dit platform, dat momenteel in uitvoering is, zal geleidelijk ter beschikking van de huurders worden gesteld,
vanaf het einde van het eerste halfjaar van 2016.

VEILIGHEID & GEZONDHEID
Responsabilisering in verband met de veiligheid en de gezondheid van de huurders.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 k
waliteit van de binnenlucht;
 v
eiligheid van de gebouwen;
 b
etrouwbare en reglementaire
materialen.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 z
ich te vergewissen van de veiligheid van haar huurders, met bijzondere
aandacht voor de bouwwerven in verhuurde gebouwen;
 z
ich te vergewissen van de goede kwaliteit van de lucht in de gebouwen
van haar portefeuille;
 d
uurzame en kwaliteitsvolle materialen te gebruiken.

Belangrijkste verwezenlijkingen
en doelstellingen
Het spreekt vanzelf dat Befimmo verder inzet op de
naleving van de veiligheid op de bouwplaatsen en gezonde
gebouwen 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 eventuele opmerkingen en/of inbreuken die blijken
uit de rapporten van de inspecteurs die haar portefeuille
onderzoeken.

Een Property Manager vervult, deeltijds, de rol van Risk
Coordinator. Hij is, onder meer, verantwoordelijk voor de
doorlopende opvolging van de kwaliteit en van de risico’s
die aan het operationeel, technisch en administratief beheer
van de gebouwen verbonden zijn, en ook voor de renovatieen verbeteringsprojecten die het Property Management er
eventueel uitvoert.

Incidenten

G4-PR2 G4-PR9

In de loop van het boekjaar 2015 werd geen enkel groot
incident gemeld.
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GOVERNANCE1
G4-DMA G4-35 G4-46 G4-57

DIALOOG &
COMMUNICATIE

VERANTWOORDELIJKE
WAARDEKETEN

ETHIEK

COMPLIANCE

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.

Ze oefent ook de functie uit van Compliance Officer en ziet in
deze hoedanigheid toe op de naleving van de interne regels en
procedures om de risico’s van marktmisbruik te voorkomen.

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.

Befimmo besteedt ook bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en ook aan de nauwgezetheid, de juistheid en de transparantie van de financiële en
niet-financiële mededelingen.

Wat de preventie van belangenconflicten en marktmisbruik
betreft, is Befimmo enerzijds onderworpen aan de wettelijke
bepalingen die voor haar gelden als beursgenoteerde vennootschap en Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (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.

CDP 96 C

83%

 “Corporate-governanceverklaring, op pagina 122”

In het besef dat een groot deel van haar milieu- maar ook
maatschappelijke impact stroomopwaarts van haar waardeketen te vinden is, wil Befimmo verder gaan dan haar verantwoordelijkheid die verbonden is aan haar eigen activiteit en haar
leveranciers sensibiliseren met een verantwoordelijk beheer van
haar waardeketen.
De belangrijkste prioriteiten die bij dit thema horen, zijn de
dialoog en de communicatie met de betrokken partijen,
de ethiek, compliance en de waardeketen.

Responsive

EPRA Gold Award

DIALOOG & COMMUNICATIE
In dialoog gaan met de personen en entiteiten die invloed ondergaan van de activiteiten van de
Vennootschap en transparant communiceren over de genomen initiatieven en over hun opvolging.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 
programma van concrete acties, dat realistisch,
eenvoudig, samenhangend en begrijpelijk is en in
samenwerking met alle betrokken partijen wordt
opgemaakt;
 
duidelijke visie, doelstellingen op lange termijn, ambitie
en moed, voorbeeldfunctie en baanbrekend;
 
voorlopende, doelgerichte en relevante communicatie,
onder impuls van de directie, met gebruik van
benchmarks;
 
invoering van een governance die geïntegreerd is in de
globale strategie, transparantie.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 
doorlopend in dialoog te gaan met haar betrokken partijen en de
dialoog met de investeerders en aandeelhouders uit te diepen;
 
de goede werkwijzen te volgen, de relevantie ervan te analyseren en
de nodige acties op te zetten;
 
doorlopend een plan van concrete, realistische en meetbare acties
op te zetten die beantwoorden aan de verwachtingen van de
betrokken partijen;
 
te communiceren in alle transparantie en deze communicatie aan
te passen naar de verschillende betrokken partijen toe (manier,
middelen, frequentie, enz.).

1. Het Actieplan 2016, met name het deel in verband met de Governance, is als bijlage bij dit Verslag te vinden op de pagina’s 234 tot 236.
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Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
Dialoog

G4-26

Befimmo gaat doorlopend in dialoog met al haar interne en
externe betrokken partijen, om haar positionering als verantwoordelijke onderneming en eigenaar voortdurend te verbeteren.

Doelstelling
De doelstelling van Befimmo is doorlopend de geregelde dialoog met al haar betrokken partijen te verbeteren, door dynamiek te brengen in de communicatietools
en ze aan te passen aan elke betrokken partij (website
voor investeerders en huurders, intranet voor het team,
presentaties, verslagen, Helpsite en extranet voor de
huurders, enz.) maar ook door verder te antwoorden op
de vragenlijsten (CDP, GRESB, Vigeo, enz.) gepubliceerd
door de institutionele investeerders.
 “CDP, GRESB, Vigeo”

Transparante communicatie

G4-32 G4-PR7

Befimmo besteedt ook bijzondere aandacht aan de
betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en aan de
nauwgezetheid, juistheid en transparantie van de financiële
en niet-financiële berichtgeving.

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-G4
(“Compliance” - Basiscriteria) en van de vastgoedsector GRICRESS voor haar hele Verslag.

Erkenningen

G4-15

Op het vlak van verslaggeving werden in het boekjaar 2015
volgende erkenningen en prijzen behaald:
 Befimmo kreeg de “EPRA Gold Award Financial Reporting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 2014 en voor
het eerst de “EPRA Gold Award Sustainability Reporting”
voor haar MVO-verslag;
	Befimmo behaalde de score 83%, wat overeenkomt met
het “Green Star” statuut van GRESB;
	Befimmo verbeterde alweer haar CDP-score met een
96 (Disclosure score) en C (Performance score) voor de
CDP-vragenlijst 2015;
 Befimmo haalde het niveau “Responsive” voor haar
Vigeo-rapportering.

Doelstelling
De online communicatie voortzetten en voortdurend
verbeteren, volgens de vigerende referentienormen.

VERANTWOORDELIJKE WAARDEKETEN
G4-SO10 G4-LA14 G4-LA15 G4-EN32 G4-EN33 G4-HR10 G4-HR11

Verantwoordelijk beheer van de waardeketen, beleid van duurzame aankopen
en dialoog met de leveranciers.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 verder gaan dan de eigen
activiteiten;
 d
ialoog met de betrokken
partijen.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 
in dialoog te gaan met haar leveranciers en onderaannemers om meer rekening te
houden met duurzame ontwikkeling in haar “core” en “corporate” aankopen;
 
haar waardeketen te analyseren om zijn duurzame prestatie te verbeteren;
 
haar aankoopvoorwaarden te verbeteren, door integratie van duurzame aspecten.

Belangrijkste verwezenlijkingen
en doelstellingen
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 om haar
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te halen.
Daarom startte Befimmo in het tweede halfjaar van 2015 met
een globale analyse van haar waardeketen om haar aankoopsysteem te structureren en te professionaliseren, haar
leveranciers te evalueren en maatschappelijke en milieucriteria
te integreren in haar “core” en “corporate” aankopen.
Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met het
management en de verschillende betrokken partijen en is in
verschillende stappen gestructureerd:

	Individuele analyse van de verschillende categorieën van
producten en diensten, verdeeld over drie segmenten:
Beheer (exploitatieportefeuille), Bouwwerken (renovatieprojecten) en Corporate (diverse aankopen en diensten
die nodig zijn voor de dagelijkse werking).
	Opmaak van een matrix, met name de matrix van Kraljic,
om elke aankoopcategorie te positioneren volgens twee
dimensies: (i) het risico dat ingeschat werd naargelang
de positie van de koper ten opzichte van zijn leveranciers
(onderhandeling, beschikbaarheid, vervanging), en de
criticaliteit van het product/de dienst en (ii) de kostprijs
van het product/de dienst (aandeel van de categorie in de
totaaluitgaven van Befimmo).
	Analyse van de verschillende bestanddelen van de producten/diensten, en bepaling van criteria voor duurzame
aankopen (voor de relevante categorieën van aankopen).
De matrix toont de categorieën van aankopen (producten en
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diensten) waaraan Befimmo voorrang moet geven naargelang hun Voorafgaande resultaten van deze eerste analyse, met inbegrip
actiepotentieel. De categorieën in het onderste deel van de matrix van alle producten en diensten (“core” en “corporate”) die aan
(Routine & Leverage) houden een laag risico in voor Befimmo als
de activiteiten van Befimmo verbonden zijn
er hogere eisen zijn voor de voorwaarden en criteria van duurzame
Hoog
aankopen. Ze kan dus in de eerste plaats inwerken op deze cateBOTTLENECK
CRITICAL
Beheer
gorieën naargelang de uitgaven hoger of lager zijn.
Bouwwerven

41%

De categorieën in het hogere deel van de matrix (Bottleneck
en Critical) vertonen daarentegen een hoger risico bij hogere
eisen ten opzichte van de voorwaarden en criteria voor
duurzame aankopen. Befimmo zal dus voorzichtiger moeten
inwerken op deze laatste categorieën.

28%

Bouwwerven
7%

RISICO

Corporate

Doelstelling

ROUTINE

89%

LEVERAGE
Beheer
Bouwwerven

Dit analyseproces dat in 2015 werd ingezet, voortzetten
en afronden tegen eind 2016.

59%
66%

De volgende grote stappen die in 2016 moeten opgezet
worden in samenwerking met de betrokken teams zijn: (i)
de organisatie van de ontmoetingen met een selectie van
kernleveranciers, (ii) de uitstippeling van een nieuw beleid
en de opmaak van een charter voor duurzame aankopen,
(iii) de bepaling, selectie en invoering van nieuwe criteria
voor duurzame aankopen en (iv) de interne communicatie
(voor de aankopers) en externe communicatie (voor de
leveranciers) om zeker te stellen dat het nieuwe beleid
goed wordt ingevoerd.

Corporate
3%

Corporate
8%

UITGAVEN

Laag

Milieuimpact

Maatschappelijke
impact

Hoog

% van de uitgaven
van het segment

Hoog
Matig
Laag

ETHIEK

G4-56 G4-57

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

volgens de betrokken partijen:
 
bedrijfscultuur;
 waarden;
 ethische code.

VERBINTENISSEN

Befimmo verbindt er zich toe om:
 
procedures in te voeren en de maatregelen te nemen om de ethiek
te garanderen in alle geledingen van Befimmo;
 
de risico’s op corruptie, anticoncurrerend gedrag,
belangenconflicten, enz., te voorkomen.

Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
Ethische code, dealing code
en governancecharter G4-SO4
Op de intranetsite van de Vennootschap werd voor het hele
team een geüpdatete versie van de dealing code geplaatst
(die waarschuwt voor risico’s in verband met handelen met
voorkennis en marktmisbruik). Deze update werd gevolgd
door een infosessie, die georganiseerd werd door de General
Counsel, om het hele team te sensibiliseren voor de inhoud
van dit document en ze aan de inhoud van de ethische code te
herinneren. De nieuwe versie van de dealing code zal vervolgens
door elke medewerker van het team moeten goedgekeurd
en getekend worden. Bovendien krijgt en tekent elke nieuwe
medewerker de dealing code voor akkoord wanneer hij of zij bij
Befimmo start, dit tijdens een individuele opleiding die door onze
General Counsel wordt georganiseerd.

Doelstelling
De dealing code en de ethische code die op de
website van de Vennootschap staan, worden op
regelmatige basis onderzocht om te bepalen of een
update nodig is.

Bewustmaking van de maintenancebedrijven
G4-EN27
Befimmo beseft dat de verbetering van de kwaliteit en de
milieu- en energieprestatie van haar gebouwen ook berust
op de doorlopende dialoog met de maintenanceteams die
op het terrein de technische installaties van haar gebouwen
onderhouden en goed doen werken.

Doelstelling
Alle maintenancebedrijven opleiden en sensibiliseren
voor MVO. Een addendum “Duurzame ontwikkeling
en energieprestaties” toevoegen aan de bestaande
contracten en energieprestatiecontracten uitwerken
voor de nieuwe contracten.
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COMPLIANCE
Conform de vigerende wetgeving en proactiviteit naar de overheid toe.
UITDAGINGEN

volgens de betrokken partijen:
 verder gaan;
 vooruitkijken;
 proactiviteit en dialoog met de
overheid.

VERBINTENISSEN

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 Europese en
Belgische openbare diensten, de sectorfederaties, met name inzake de
toekomstige regelgeving.

Belangrijkste verwezenlijkingen en
doelstellingen
Energieprestatiecertificaten (EPB) en
EPB-certificatie verwarming-klimaatregeling
G4-EN29
Befimmo beschikt over alle energieprestatiecertificaten
“Kantoren en diensten” voor haar gebouwen in Brussel.
De verplichte certificaten “Openbaar gebouw” in het kader
van een bezetting van bepaalde gebouwen in Brussel die
administraties huisvesten, worden door deze laatste gevraagd
en hoofdzakelijk uitgehangen in de betrokken gebouwen.
In Vlaanderen zijn de certificaten “Openbaar gebouw”
grotendeels beschikbaar en uitgehangen, terwijl voor Wallonië
de verplichte uithanging voorzien is vanaf 2019. Het gebouw
Axento in Luxemburg beschikt ook over een certificaat.
De gebouwen in Brussel werden in 2014-2015 ook
onderworpen aan audits om de naleving van de regelgeving
“EPB verwarming-klimaatregeling” te toetsen, onder meer
met de analyse van de naleving van de voorschriften die
opgenomen zijn in de milieuvergunningen. Er werden
onmiddellijk bijzondere maatregelen genomen om de
installaties in overeenstemming te brengen, met uitzondering
van enkele gebouwen in erfpacht waarvoor de aansluiting op
de normen naargelang de overeenkomsten toekomt aan de
erfpachter.

Doelstelling 2016
Bij grote werken ziet Befimmo toe op de update van
de certificaten, zoals voordien gebeurde naar aanleiding van de renovatiewerken in een aantal gebouwen.
In 2016 zal Befimmo ook op basis van alle maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie die
sinds 2011 werden ingevoerd (datum van aflevering
van de certificaten) in de portefeuille in exploitatie in
Brussel, beoordelen of een update van de energieprestatiecertificaten relevant is voor bepaalde strategische gebouwen.
Hoewel ze theoretisch zijn, worden de gegevens van
de certificaten ook vergeleken met de werkelijke specifieke verbruikscijfers.

Interne audits en analyse van de naleving van
de voorwaarden voor de exploitatie van de
milieuvergunningen
Sinds 2013 neemt Befimmo zelf het initiatief om voor de
gebouwen in exploitatie audits te organiseren om het respect
van de voorschriften in verband met de milieuvergunningen
waarvan ze houder is, na te gaan. Het doel van deze
aanpak is zeker te stellen dat haar verplichtingen goed
worden nagekomen, maar ook om vooruit te lopen op de
acties die moeten ondernomen worden ten opzichte van
de nieuwe voorschriften (van toepassing voor de recentste
vergunningen), in het kader van de vernieuwing en/of
verlenging van bepaalde vergunningen die vervallen.
Eind 2015 dekken de uitgevoerde audits 65% van de
milieuvergunningen van de portefeuille van Befimmo (buiten
Fedimmo).

Doelstellingen 2016-2017
De doorgelichte vergunningen verder in
overeenstemming brengen en dit proces afronden.
Het saldo van de milieuvergunningen waarvan
Befimmo houder is, doorlichten.
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ALGEMENE INFORMATIE
Contactpersoon en
Bijkomende inlichtingen

G4-31

G4-32

Emilie Delacroix - CSR Manager
e.delacroix@befimmo.be - +32 2 679 38 63
FAQ Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
Veel externe betrokken partijen hebben belangstelling voor haar aanpak inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. 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 (“Compliance” - Basiscriteria) en van de vastgoed
sector GRI-CRESS.
De samenvattende tabel van alle EPRA-indicatoren is te vinden op pagina 91 van dit Verslag, terwijl de index van
de GRI-inhoud gepubliceerd wordt op de website van de Vennootschap http://www.befimmo.be/sites/default/
files/imce/publications/2015/gri_nl_2015.pdf.

Rapporteringsperiode

Dit Verslag belicht de activiteiten tijdens het boekjaar 2015.
Het volgt op het Jaarlijks Financieel Verslag van 2015. De perimeter loopt tot 31 december 2015.

G4-28 G4-29 G4-30
Rapporteringsperimeter
en wijzigingen sinds
1 januari 2015

G4-13 G4-22 G4-23

Volgende gebeurtenissen wijzigden de perimeter van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2015:
	de overdracht van de gebouwen aan de avenue de Stassart in Namen, de Kasteelstraat 19 in Izegem en
de Digue des Peupliers in Bergen;
	de opname in de portefeuille, naarmate de werken vorderden, van het gebouw Gateway.
Wat de activiteiten in duurzame ontwikkeling betreft, wordt aangenomen dat de rapporteringsperimeter
de activiteiten van Befimmo NV en van haar dochterondernemingen, namelijk Fedimmo NV, Meirfree NV,
Vitalfree NV, Axento SA en Beway NV omvat. De verbintenissen die Befimmo op het vlak van duurzame
ontwikkeling aanging, zijn van toepassing voor heel haar portefeuille. Wel dient opgemerkt dat het beleid dat
Befimmo op operationeel niveau hanteert, niet op dezelfde manier kan toegepast worden voor Fedimmo.
De activiteiten die opgenomen zijn in het Milieumanagementsysteem (MMS) zijn activiteiten die Befimmo
rechtstreeks controleert. In een eerste fase worden de operationele aspecten van het MMS uitgewerkt
voor de gemeenschappelijke delen van de gebouwen. Dit sluit niet uit dat er activiteiten worden ingevoerd
voor aspecten waar Befimmo minder rechtstreeks invloed op uitoefent, zoals het beheer van de privatieve
gedeeltes door de huurders.

Externe controle

G4-33
Content Index Service

GRI-G4

Methodologie

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 Verslag van Deloitte is te vinden op pagina 119 van dit hoofdstuk.
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 te
bekomen.
De Methodologie voor de rapportering wordt beschreven op de pagina’s 101 tot 102 van dit Verslag.

BIJKOMENDE INFORMATIE
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 2016);
	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-Actieplannen;
	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 210 van dit Verslag, om dit hoofdstuk vlotter leesbaar te maken.
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VERSLAG BEPERKTE NAZICHT
Verslag van de commissaris inzake het beperkte nazicht
van geselecteerde milieuprestatie-indicatoren gepubliceerd
in het Jaarlijks Financieel Verslag van Befimmo SA per 31 december 2015
Aan de Raad van Bestuur
In onze bevoegdheid van commissaris van de vennootschap en
ingevolge uw opdracht hebben we beoordelings-werkzaamheden 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 2015 (“het Jaarlijks Financieel Verslag”). De
milieuprestatie-indicatoren zijn gedefinieerd volgens de richtlijnen
van het “Global Reporting Initiative” GRI-G4, EPRA Best Practice
Recommendations (BPR) (2e versie, september 2014) en GHG
protocol guidelines scope I, II, III. Deze Gegevens zijn geselecteerd
door Befimmo NV en zijn aangeduid met het symbool V in de
tabellen zoals weergegeven op pagina’s 91 tot 100 en 237 tot 243
van het Jaarlijks Financieel Verslag.
De draagwijdte van onze werkzaamheden is beperkt tot deze
Gegevens met betrekking tot het jaar 2015 en omvatten de milieuprestatie-indicatoren van de gebouwen van Befimmo NV met
inbegrip van Fedimmo NV, Axento NV en Beway NV. 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, de EPRA Best Practice Recommendations (BPR) (2e versie, september 2014) en GHG protocol
guidelines scope I, II, III, zoals beschreven in het hoofdstuk “Maatschappelijk Verantwoord” 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 101 tot 102 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 International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 “Assurance 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 werkzaamheden
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 van 2015, aangeduid met een
symbool V in de tabellen zoals weergegeven op pagina’s 91 tot
100 en 237 tot 243 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 91 tot 100 en 237 tot 243 van het Jaarlijks Financieel Verslag, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet zijn opgesteld in overeenstemming met de GRI-G4 richtlijnen, EPRA Best
Practice Recommendations (BPR) (2de versie, september 2014) en
GHG protocol guidelines scope I, II, III.
Diegem, 14 maart 2016
De Commissaris
DELOITTE
Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door
Rik Neckebroeck
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BIJLAGE III: MVO-ACTIEPLAN 2016
G4-DMA

G4-27

= 0%

= 25%

G4-50
= 50%

= 75%

= 100%

= DOORLOPENDE DOELSTELLING

MILIEU
UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Klimaatveranderingen, Gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, Energieverbruik, Renovatie/bouw, Maintenance van de
portefeuille.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) zich te positioneren als een referentie op het vlak van de vermindering van het energieverbruik (gas en
elektriciteit) van de gebouwen van heel haar portefeuille, (ii) vooruit te lopen op de toekomstige reglementaire eisen en het evenwicht te vinden tussen “kosten- en energieefficiëntie” voor haar investeringsprojecten, (iii) haar hele portefeuille in exploitatie te blijven aansluiten op de normen, (iv) het voorbeeld te stellen in het energiebeheer van
haar “corporate” oppervlaktes, (v) aandachtig te zijn voor de vermindering van het waterverbruik in de gebouwen in exploitatie en de mogelijkheden om het verbruik te
verminderen in al haar renovatie- en/of bouwprojecten te analyseren.
PRESTATIEINDICATOREN

ELEKTRICITEIT

-3.600 kWh in 2015 ten
opzichte van 2013
-1,66 kWh/m²

> DOELSTELLING 2016
In 2016 zal bij werken voor de inrichting van
de “corporate” oppervlakes in het kader van
het SWOW-project bijzondere aandacht gaan
naar de nieuwe elektrische installaties om het
verbruik zo laag mogelijk te houden.

2 vergaderingen in 2015
op initiatief van Befimmo

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De samenwerking met de Regie der Gebouwen voor de uitwisseling van informatie in
verband met de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in stand houden en uitbreiden.

±800 m³ regenwater
gerecupereerd
±900 m³ grondwater
gebruikt

> DOELSTELLING 2017
Recuperatie van regenwater en/of grondwater [m³]: 2% van de waterbehoeften dekken,
bij gelijke perimeter [LfL], van de Befimmo-portefeuille tegen eind 2017, vergeleken
met de referentieperiode 2014.

   ENERGIE

WATER

GAS |
ELEKTRICITEIT |
WATER

Befimmo is voortdurend op zoek naar middelen om haar
ecologische afdruk te verkleinen en haar prestatie te verbeteren en stelde zich daarom voor 2014 tot doel om haar
elektriciteitsverbruik in waakstand (opladers, computers,
printers, fotokopieermachines, enz.) van de oppervlaktes
die ze zelf inneemt, met 5% terug te schroeven ten opzichte
van 2013 (of ± 6.800 kWh). Door de invoering in het derde
kwartaal van 2015 van een systeem om het elektriciteitsverbruik automatisch uit te schakelen als de kantoren niet
langer bezet zijn, kon ze in 2015 op enkele maanden tijd
een vermindering van 2,7% halen, vergeleken met 2013.
Verdere geregelde samenwerking met de Regie der Gebouwen en de gebruikers van het gebouw, belangrijke externe
betrokken partijen, met het oog op dialoog en uitwisseling
van nuttige informatie op het vlak van ontwikkelingsprojecten in duurzame ontwikkeling en/of energie om zo de energieprestaties van de Fedimmo-portefeuille te verbeteren.
De recuperatie van water (regen, grondwater en afvalwater)
integreren in de nieuwe projecten (renovatie of nieuwbouw)
van de Befimmo-portefeuille (buiten Fedimmo). Eind 2015
haalde Befimmo bijna twee derde van haar doelstelling, met
de dekking van 1,3% van haar waterbehoeften, bij gelijke
perimeter [LFL], ten opzichte van de referentieperiode 2014.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

Opvolging van de onregelmatigheden in het verbruik via
n.v.t.
telemonitoring. Er werden voor alle gebouwen van Befimmo
waarschuwingen geplaatst voor de overschrijding van
drempels, die groot oververbruik kunnen vermijden.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Het verbruik verder beheren en analyseren
via de telemonitoringtool en het model voor
het predictief verbruik voor elk gebouw.
Bovendien beklemtoont de Green Adviser
de controle van de efficiëntie van de energie-investeringen op het terrein en garandeert
tegelijk een goed comfortniveau voor de
huurders.

Verbetering van het beheer van de verbruiksgegevens, of
de kwaliteit van de telemonitoringgegevens verbeteren, en
ook de kruising en de consolidatie van de elektronische
factuurgegevens (netleveranciers, maintenancebedrijven,
enz.) van de netleveranciers met de telemonitoringgegevens
verbeteren.
De inzameling en de update van de nodige machtigingen
om de privatieve verbruiksgegevens van de bestaande
huurders te bekomen via de netbeheerders, werden uitgevoerd. Voor de nieuwe huurders worden deze machtigingen
automatisch bij de huurovereenkomst gevoegd. Dit werk
werd geautomatiseerd in de loop van de voorbije twee jaren
2014 en 2015.
Verder werken aan de quick-wins, zoals het beheer en
de opvolging van de monitoringalarmen, de controle en
de uniformisering van de werkingsuren van de technische
installaties, de sensibilisering van de huurders en van de
maintenancebedrijven, enz., om de energieprestaties van
de Befimmo-portefeuille te verbeteren.
Meerjarig energie-investeringsplan op 5 jaar, onder meer op
basis van energie-auditis en toetsing van de efficiëntie van
de uitgevoerde energie-investeringen (verbetering van de
pay-back time). De meerjarige energie-investeringen blijven
verder lopen. In 2015 ging er een budget van 1,5 miljoen €
naar de verbetering van de milieu- en de energieprestatie
van de gebouwen van de portefeuille van Befimmo.

n.v.t.

> DOELSTELLING 2016
Verder systemen invoeren voor de consolidatie en de controle van de energieverbruiksgegevens. De bedoeling is deze verbruiksgegevens per kwartaal, tegen eind 2016, te
verzamelen, te analyseren en te exploiteren.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De alarmen en acties opvolgen dankzij het
werk van de Green Adviser en de bewustmaking van de huurders en de maintenancebedrijven.

geïnvesteerd bedrag:
1,5 miljoen €

> DOELSTELLINGEN 2016-2018
Het budget voor de werken op het vlak van
milieu en energie bedraagt 2 miljoen € in
2016, 1,8 miljoen € in 2017 en 1,5 miljoen €
in 2018. Befimmo is van plan om deze initiatieven voort te zetten en wil ook een terugkerend budget houden dat besteed wordt
aan de optimalisering van de bestaande
technische installaties.

   ENERGIE

BEFIMMO — JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015

PRESTATIEINDICATOREN

INVESIn naleving van haar beleid in Maatschappelijke
TERINGSCRI- Verantwoordelijkheid bestudeert en analyseert Befimmo de
energieprestatie van haar aankoopprojecten.
TERIA

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Investeringscriteria die aansluiten
op het MVO-beleid.

VERMINDERING VAN HET
ELEKTRICITEITSVERBRUIK

-6,5 kWh/m²

> DOELSTELLING 2016
Het gemeenschappelijk specifieke elektriciteitsverbruik van de portefeuille van Befimmo
met 2,5%/jaar verlagen, gedurende drie jaar,
of dus in totaal 7,5% tegen eind 2016, ten
opzichte van de referentieperiode 2013.

-17,5 kWh/m²

> DOELSTELLINGEN
Het privatief specifiek elektriciteitsverbruik
van de portefeuille van Befimmo met 1%/jaar
verminderen, gedurende drie jaar, of dus in
totaal 3% tegen eind 2016, vergeleken met
de referentieperiode 2013.
NEW: Het individueel privatief specifiek elektriciteitsverbruik (kWh/m²) van de huurders
van de portefeuille van Befimmo, die zich
aansluiten bij en actief meewerken aan het
project voor de milieusamenwerkingsovereenkomst, met -5% terugdringen in een jaar,
bij gelijke perimeter [LfL].
NEW: Het globaal percentage van het
gebruik van groene energie in de portefeuille
van Befimmo, bij gelijke perimeter [LfL],
optrekken van 94% naar 97%.

-1.244.338 kWh

> DOELSTELLING 2016
NEW: Het totaal gemeenschappelijk absoluut
elektriciteitsverbruik van de portefeuille van
Befimmo, bij gelijke perimeter [LfL], met
-1,5% terugdringen, over de periode
2015-2016, of -7% ten opzichte van 2014.

De vermindering van het specifiek gemeenschappelijk
elektriciteitsverbruik van de portefeuille van Befimmo gaat
van 50,2 kWh/m² in 2013 naar 43,7 kWh/m² in 2015, een
stuk boven de doelstelling van -2,5% per jaar gedurende
3 jaar van 2013 tot 2016. Op twee derde van de periode
ligt de vermindering inderdaad op -13% en overtreft dus
het einddoel.
Het specifiek privatief elektriciteitsverbruik in de portefeuille
van Befimmo daalt van 69,1 kWh/m² in 2013 naar
51,6 kWh/m² in 2015 en overschrijdt de doelstelling van
een vermindering met 1% per jaar, gedurende 3 jaar van
2013 tot 2016. Op twee derde van de periode ligt de
vermindering inderdaad op -25% en dat is meer dan wat
als einddoel werd bepaald.

De doelstelling van een vermindering van het totaal
gemeenschappelijk absoluut verbruik van de portefeuille
van Befimmo, bij gelijke perimeter [LfL], van -1% over de
periode 2014-2015, werd ruim overschreden en komt op
een totale vermindering van -5,8%.

VERMINDERING Eind 2015, op twee derde van de periode van drie jaar die -6,8 kWh/m²
VAN HET GAS- als doel werd gesteld voor Befimmo om het genormaliseerd
specifiek direct verbruik met 9% te verlagen, is al een
VERBRUIK
vermindering van het verbruik van 8% te noteren.
Dit gaat inderdaad van 83,6 kWh/m² in 2013 naar
76,8 kWh/m² in 2014.

Bij gelijke perimeter [LfL], daalde ook het absoluut gasverbruik van de portefeuille van Befimmo, met -2,7% over de
periode 2014-2015, of 1,7% boven de doelstelling van 1%.

-992.405 kWh

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

> DOELSTELLING 2016
Het specifiek genormaliseerd gasverbruik (kWh/
m²) van de portefeuille van Befimmo met 3%/
jaar terugdringen, gedurende drie jaar, of in
totaal -9% tegen eind 2016, ten opzichte van
de referentieperiode 2013.
> DOELSTELLING 2016
NEW: Het absolute genormaliseerde gasverbruik in de portefeuille van Befimmo, bij
gelijke perimeter [LfL], met -2% verlagen over
de periode 2015-2016.
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UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Ecologische afdruk, Uitstoot van broeikasgassen.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) het milieu te beschermen, door integratie van de preventie van vervuiling, (ii) de CO2e-uitstoot te verminderen
voor haar “corporate” oppervlaktes, (iii) het “corporate” afval te verminderen en haar team te sensibiliseren voor betere recyclage, (iv) een strategie in te voeren voor een
vermindering van de uitstoot van CO2e en van het afval, in heel haar portefeuille en voor de bewustmaking van haar huurders en leveranciers.
PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

VERVUILING

KOOLSTOF

PRESTATIEINDICATOREN

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

De haalbaarheid onderzoeken van de opmaak van een
n.v.t.
koolstofbalans van een deel of van de hele portefeuille.
Gezien de complexiteit van de opmaak van een koolstofbalans voor de hele portefeuille (met name betreffende de
bepaling van de rapporteringsperimeter), werd besloten om
deze doelstelling uit te stellen.

> DOELSTELLING 2016
Een haalbaarheidsstudie van de koolstofbalans uitvoeren, om de modaliteiten voor
deze balans te bepalen, te beginnen met
de volledige koolstofbalans van Befimmo
“corporate”.

Vermindering van de broeikasgassen in verband met de
directe energie van de portefeuille van Befimmo bij gelijke
perimeter [LfL], in 2015 ten opzichte van 2014.

-725 kg CO2

> DOELSTELLING
Tot op vandaag werd geen enkele andere
doelstelling dan deze die verband houden
met de vermindering van het energieverbruik
bepaald.

ZELF GEPRO- Systemen invoeren voor de productie van hernieuwbare
energie voor de portefeuilles Befimmo en Fedimmo door de
DUCEERDE
installatie van zonnepanelen en de plaatsing van warmteENERGIE
krachtkoppeling.
De doelstelling van de autoproductie van energie (zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling) die in 2015 bepaald
werd en erin bestaat om 5% van de elektriciteitsbehoeften
te dekken, bij gelijke perimeter [LfL], van de gemeenschappelijke oppervlaktes van de portefeuille van Befimmo
(buiten Fedimmo) tegen eind 2017, ten opzichte van de
referentieperiode 2014, zal waarschijnlijk niet kunnen
gehaald worden, omdat het project voor de installatie van
warmtekrachtkoppeling in een gebouw van de portefeuille
van Befimmo werd opgeschort.

3.760 m² fotovoltaïsche
panelen
2 warmtekrachtkoppelingsinstallaties
294.224 kWh autoproductie
1,39% dekking van de
elektriciteitsbehoeften

> DOELSTELLING 2017
2% van de elektriciteitsbehoeften, bij gelijke
perimeter [LfL], van de gemeenschappelijke
oppervlaktes van de portefeuille van Befimmo
(buiten Fedimmo) dekken tegen eind 2017.

AFVAL EN
GEVAARLIJKE STOFFEN

Het team sensibiliseren voor een goed beheer van
het “corporate” afval met diverse concrete acties, de
vermindering van het verbruik van papier per medewerker
inbegrepen. Het gemiddeld verbruik van papier bedroeg
53 kg/VTE in 2013 en slonk tot 47 kg/VTE in 2015, wat
neerkomt op een vermindering van 11%.
Befimmo zette in 2014, samen met een externe partner,
een campagne op voor de sensibilisering van de huurders en hun schoonmaakbedrijven, enz, om de totale
hoeveelheid huishoudelijk afval te verkleinen en zo het
recyclagepercentage te verhogen. In 2014 en 2015 kwam
het percentage gerecycleerd afval voor de gebouwen in
exploitatie waarvoor Befimmo zelf de verwijdering organiseert op 63%.

47 kg/VTE

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Het team blijven sensibiliseren.

63% gerecycleerd afval

> DOELSTELLING 2016
NEW : Het recyclagepercentage van de
gebouwen in exploitatie waarvan Befimmo
zelf de ophaling doet, verhogen van 63% tot
65%, bij gelijke perimeter [LfL], tegen eind
2016 door de sensibilisering van de huurders
en de maintenancebedrijven van de gemeenschappelijke en privatieve ruimtes.

Een inventaris opmaken van de gevaarlijke producten en
afvalstoffen (stookolie, broeikasgassen, chemische producten voor de maintenance), en de modaliteiten bepalen voor
de opslag en het gebruik.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak wordt verder gehanteerd met
audits van de milieuvergunningen.

Befimmo werkte in 2015 verder samen met de VZW Rotor
in het kader van het project voor circulaire economie, op
enkele werven die een recuperatie- en hergebruikpotentieel
verantwoorden (wanden, verlichting, tapijten, enzovoort).

17 ton materiaal
hergebruikt

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak om een bedrijf/VZW voor de
recuperatie van materialen aan te spreken,
zal verder gehanteerd worden voor alle
werven met een recuperatiepotentieel.

In naleving van haar MVO-beleid, onderzoekt en analyseert
Befimmo de energieprestaties van haar aankoopprojecten.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Investeringscriteria die aansluiten
op het beleid in Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid.

INVESTERINGSCRITERIA

BEFIMMO — JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Evolutie van de werkwijze, ligging, mobiliteit, parkeerruimte.

MOBILITEIT

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) rekening te houden met de ligging en de bereikbaarheid bij de analyse van nieuwe vastgoedinvesteringen,
(ii) haar huurders te sensibiliseren en te informeren, (iii) haar team te sensibiliseren en duurzame mobiliteit aan te moedigen.
PRESTATIEINDICATOREN

DUURZAME
MOBILITEIT

-3,6 g CO2e/km
ten opzichte van het
gemiddeld percentage
van 2014

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Befimmo wil haar beleid van bewustmaking
van haar team voortzetten.

n.v.t.

> DOELSTELLING 2016
Opmaak van een algemene analyse van de
mogelijkheden op het vlak van mobiliteit en
opmaak van een duurzaam mobiliteitsplan.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De elektrische wagen blijven gebruiken en het
gebruik aanmoedigen.

INVESTERINGSCRITERIA

De CO2e-uitstoot van het wagenpark van Befimmo
verminderen. Befimmo verlaagde het gemiddeld globaal
uitstootpercentage per voertuig (CO2e/km) van haar
wagenpark met 2,94% in 2015 ten opzichte van 2014.
Deze vermindering is het gevolg van de toepassing van een
car policy die geüpdatet werd voor de nieuwe of vervangen
voertuigen tijdens het voorbije boekjaar.
Duurzame mobiliteit aanmoedigen. In de loop van 2015
werden analyses en bepaalde gerichte acties uitgevoerd
en werd ook een enquête bij de medewerkers gevoerd,
maar er werd nog geen enkel duurzaam mobiliteitsplan
opgemaakt.
Gebruik van een elektrische poolingwagen in haar wagenpark voor de verplaatsingen in de stad. Deze laatste wordt
geregeld gebruikt door het team.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

In naleving van haar beleid in Maatschappelijke Verantwoor- n.v.t.
delijkheid onderzoekt Befimmo de aspecten die verband
houden met de mobiliteit, zoals ligging, bereikbaarheid,
nabijheid van het openbaar vervoer, enz. van haar aankoopprojecten.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Investeringscriteria die aansluiten
op het beleid in Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid.

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Verbetering van de bekomen certificaties, Relevantie van andere certificaties.

CERTIFICATIE

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) het Milieumanagementsysteem (MMS) (ISO 14001) verder te verbeteren en zich te schikken naar de evolutie
van de Norm, (ii) de relevantie van andere mogelijke certificaties te onderzoeken (ISO 9001, ISO 50001, enz.), (iii) het BREEAM Asset & Management niveau van de
portefeuille te verbeteren.
PRESTATIEINDICATOREN

ISO 14001

Befimmo zal haar Milieumanagementsysteem (MMS)
ISO 14001 verder verbeteren, met name door de
vereenvoudiging van de procedures met ISO 9001
in het vizier.

ISO 14001 certificatie

> DOELSTELLING 2016
Voor 2016 verbindt Befimmo er zich toe om
haar MMS verder te verbeteren, door zich te
schikken naar de evolutie van de norm en de
relevantie van andere mogelijke certificaties te
onderzoeken (ISO 9001, ISO 50001, enz.)

BREEAM

BREEAM IN-USE Asset:
(i) certificatie van de nieuwe acquisities,
(ii) voortzetting van het programma voor de verbetering
van de certificaten van de gecertificeerde gebouwen met
verbetering van de score (PASS naar GOOD) en
(iii) update, geval per geval, van de certificaten van de
gebouwen die een grondige renovatie ondergingen.

26 PASS
37 GOOD
3 VERY GOOD

> DOELSTELLING 2016-2017
Befimmo zal in 2016 dit parcours van
verbetering van de score van haar portefeuille
(PASS naar GOOD) voortzetten om het af
te ronden eind 2016. Op basis van een
kosten-batenanalyse zal de score (Pass) van
3 gebouwen niet verhoogd worden.
NEW : Befimmo zal tegen eind 2017 opnieuw
evalueren of de BREEAM In-Use Asset
certificatie van alle gecertificeerde gebouwen
op niveau moet gebracht woden, volgens een
portfoliogerichte aanpak.

In 2015 zette Befimmo voor het eerst voor één van haar
nieuwe gebouwen de nodige stappen met het oog op een
BREEAM Management certificatie.

50 PASS
2 GOOD
2 VERY GOOD

> DOELSTELLING 2016-2017
In 2016 en 2017 zal Befimmo verder stappen
zetten om de BREEAM In-Use Management
cerficatie te verbeteren volgens een globale
aanpak.

LABELING

Op corporateniveau een kandidatuurdossier voor het
Ecodynamisch charter
ecodynamisch label indienen. Het Charter van het label
getekend
werd goedgekeurd en getekend. Het kandidatuurdossier zal
ingediend worden bij het BIM in de loop van het jaar 2016.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

> DOELSTELLING 2017
Het ecodynamisch label bekomen tegen
eind 2017.
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TEAM
UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Trots, engagement, gemeenschappelijke visie, teamspirit en samenhang in het team, gezondheid en veiligheid,
bewustwording van het MVO, Smart Ways of Working, extralegale voordelen op maat, evenwicht tussen beroepsleven en privé-leven, verbondenheid met een identiteit.

WELZIJN

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) de goede werkwijzen te hanteren, de relevantie van deze werkwijzen te analyseren en de nodige acties op
te zetten, (ii) de geïdentificeerde waarden te doen leven in het team, aan de hand van de activiteiten, (iii) het team samen te brengen rond het MVO-beleid en -Actieplan,
(iv) de normen en adviezen inzake preventie na te leven, (v) conform te zijn op het vlak van veiligheid, hygiëne en gezondheid, (vi) het team aan te zetten om zich aan te
sluiten bij een aanpak van doorlopende opleiding.
PRESTATIEINDICATOREN

ENQUÊTE BIJ Eind 2015 voerde Befimmo opnieuw de tevredenheidsenquête bij haar team uit, dat ze volgens haar verbintenis om
HET TEAM
de twee jaar zou uitvoeren. Dit betrof algemene thema's
zoals de communicatie, de werkomgeving, de opleiding, de
bedrijfscultuur en het bedrijfsdenken, de human resources,
de mobiliteit en ook MVO.
Net als in 2013 zullen de belangrijkste punten die uit de
enquête resulteren geanalyseerd worden door het management en zullen concrete acties opgezet worden om zo
goed mogelijk te beantwoorden aan de behoeften van het
team. Deze acties worden uiteengezet in dit Actieplan.

Deelnemingspercentage:
94%
Akkoord met de uitspraak
“Het Management van
Befimmo bekommert zich
om het welzijn van zijn
medewerkers”: 89%
Ziekteverzuim: 2,5%

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De betrokkenheid van het team van Befimmo
is een primordiaal gegeven om haar globale
strategie te doen slagen. Daarom wil
Befimmo opnieuw tevredenheidsenquêtes
uitvoeren om minstens om de twee jaar te
peilen naar de denkwijze van medewerkers
en om hun kennisniveau en hun mate van
inzet te meten. De doelstelling is een hoog
deelnemingspercentage ( > 85% ) te halen
voor elke nieuwe enquête.

PROCEDURES

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Befimmo wil op deze weg verder gaan door
te antwoorden op de organisatorische vragen
met het uitwerken van procedures wanneer
het nodig is.

Akkoord met de
uitspraak “Mijn fysieke
werkomstandigheden zijn
gepast”: 81%
Akkoord met de uitspraak
“Ik ben tevreden over het
niveau van ergonomie op
mijn werkplaats”: 66%
Akkoord met de
uitspraak: “Ik ben fier om
voor de Vennootschap te
werken”: 100%

> DOELSTELLING 2016
De Chief Commercial Officer en de CSR
Manager zullen, in samenwerking met een
externe consultant, de afdeling human
resources en het Management, deze
opdracht tot een goed einde brengen.

3 basiswaarden:
- Professionalisme
- Engagement
- Teamgeest

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De cultuur van Befimmo integreren en verder
de waarden volop doen leven bij het team
aan de hand van diverse activiteiten, projecten, enzovoort.

De interne HR-procedures verbeteren met het oog op
een betere organisatie en betere communicatie. Befimmo
heeft in 2015 onder meer een procedure uitgewerkt in
verband met de organisatie van de taalcursussen, om deze
makkelijker te kunnen orgeniseren, om de grote principes
voor deelname te bepalen en om de naleving van de verbintenissen van haar medewerkers aan te moedigen.
SMART WAYS In het kader van de structurele evolutie van de werkwijze,
OF WORKING en meer specifiek het gebruik van de kantoren, heeft
Befimmo in 2015 een project op de sporen gezet voor
de invoering van de "Smart Ways of Working" voor haar
medewerkers, dat in 2016 concreet vorm zal krijgen. Een
flexibele werkplek aanbieden die aangepast is aan de
moderne technologieën, die de uitwisselingen tussen, en
de creativiteit van haar medewerkers stimuleert, dat is de
visie die Befimmo zich eigen wilde maken. De tevredenheidsenquête maakte onder meer mogelijk om bij het team te
peilen naar zijn kijk op de criteria die, volgens de teamleden,
het SWOW-project van Befimmo zeker zullen doen slagen.
De klemtoon werd gelegd op de open werkruimtes, op
samenwerking, op de ergonomie, de akoestiek, de informatica en vlotte verplaatsingen en verbindingen.
WAARDEN
De geïdentificeerde waarden nog meer ontwikkelen om
ze volop te doen leven bij Befimmo en ze extern te doen
erkennen via onze activiteiten. Deze waarden werden nog
verder uitgediept in 2015, onder meer tijdens de workshops
in verband met de voorbereiding op de B-MOVIE, een
teamproject voor de twintigste verjaardag van Befimmo.
OPLEIDINBefimmo gelooft vast dat de ontwikkeling van haar medewerkers mogelijk maakt dat ze nog meer vooruit willen gaan
GEN EN
en hun competenties willen uitbreiden. Befimmo heeft haar
EVOLUTIE
beleid ter zake verder gehanteerd in 2015.

# uren opleiding:
27 u/jaar per medewerker
Uitgaven aan opleiding:
1.680 €/jaar per medewerker
Akkoord met de uitspraak
“In het algemeen ben
ik tevreden over de
beschikbare opleidingsmogelijkheden bij
Befimmo”: 74%
Akkoord met de uitspraak
“Ik slaag erin om de
opleidingen die ik volgde,
vlot toe te passen in mijn
werk”: 71%
In 2015 hebben de afdeling MVO en de Technische Cel
Deelnemingspercentage
Milieu een beleid uitgestippeld voor de sensibilisering rond aan de sensibiliseringshet energieverbruik van de medewerkers, zowel op kantoor campagne: ±40%
als thuis, onder de naam “Befimmo Energy Challenge”.
Er zullen voor het team in 2016 nog andere opleidingen
en sensibiliseringen over de milieuthema’s georganiseerd
worden, die kaderen in ISO 14001, en met name over
het beleid in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor
nieuwe medewerkers.
In 2015 organiseerde ze, in het kader van de preventie
Akkoord met de uitspraak
van psychosociale risico’s, onder meer een opleiding in
“Ik slaag erin om een
Mindfulness, die alle medewerkers konden volgen. Door
redelijk evenwicht te
iedereen te leren om zich op het moment zelf te concentre- behouden tussen mijn
ren, wil deze discipline de stress verminderen of beter leren werk en mijn privé-leven”:
beheren en zo burn-outs vermijden.
78%
n.v.t.
In 2015 trok Befimmo partij van de nieuwe as “ontwikkeling”, van haar evaluatieproces om zo, van in het begin van
het jaar, de verschillende behoeften op het vlak van opleiding in kaart te brengen, met het oog op meer samenhang
en efficiëntie in de organisatie van deze opleidingen.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De doelstelling om het evaluatieproces
voortdurend te verbeteren en nog meer
belang te hechten aan de ontwikkeling van
de medewerkers.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De opleiding in duurzame ontwikkeling
voortzetten bij het team.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Bijzondere aandacht blijven besteden aan het
welzijn van de medewerkers.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Het ontwikkelingsbeleid en diens organisatie
verder verbeteren.
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UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Discriminatie (afkomst, M/V, handicap), integratie, opleiding van de jongeren, verloning.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) open te blijven staan voor de diversiteit van de leden van haar team (geslacht, taal, afkomst, enz.),
(ii) de billijke behandeling van haar medewerkers te waarborgen.
PRESTATIEINDICATOREN

DIVERSITEIT

Onderverdeling man/
vrouw
M: 57% en V: 43%
Akkoord met de
uitspraak: “Afkomst,
geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid hebben geen impact
op de manier waarop de
medewerkers worden
gewaardeerd binnen het
team”: 98%
# ingediende klachten: 0
n.v.t.

ETHIEK

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

Denkoefening over de diversiteit bij Befimmo (leeftijd,
geslacht, afkomst, taal, enz.). Befimmo stelt zich op als
een Vennootschap die openstaat voor verscheidenheid,
met respect voor ieders identiteit en zal haar activiteiten en
acties in die zin voortzetten.

Om de billijke behandeling van haar team te waarborgen,
steunt Befimmo op marktstudies die als benchmark worden
gebruikt.
ANDERE

VORDERING

> DOELSTELLINGEN
> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Open blijven staan voor de diversiteit van de
leden van haar team (geslacht, leeftijd, taal,
afkomst, enz.).

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Benchmarks blijven uitvoeren en de billijke
behandeling van haar team blijven garanderen.

Integratie van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in # medewerkers met
het hele team aan de hand van jaardoelstellingen die tijdens jaarlijkse MVO-doelen:
de eindejaarsbeoordelingen worden bepaald.
100%

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De integratie van jaardoelstellingen in verband met de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid blijven garanderen in de volgende
beoordelingen.

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Relaties tussen afdelingen, ervaring uitwisselen en terugkoppelen, samenbrengen rond een project en enthousiasme
opwekken.

DIALOOG

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) open te blijven staan voor de noden van haar team en geregeld in dialoog te gaan met de teamleden,
(ii) plaats te laten voor initiatieven en voor de creativiteit van het team, (iii) de dialoog tussen de afdelingen uit te diepen, teamwerk nog meer te promoten.
PRESTATIEINDICATOREN

COMMUNICATIE

Het intranet bleef één van de belangrijkste motoren voor
communicatie. Onder meer als gevolg van de aanbevelingen van de enquête zal dit in 2016 ietwat herwerkt worden,
met het hoog op meer interactiviteit.

Akkoord met de uitspraak
“Het intranet is een nuttig
instrument in de Onderneming”: 89%

> DOELSTELLING 2016
De rechtstreekse toegang tot intranet automatiseren en de gepubliceerde informatie
voortdurend verbeteren met het oog op meer
dynamiek van dit communicatieplatform.
> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De tools voor interne communicatie verbeteren en ze nog efficiënter maken.

De kennis van het team over de activiteit van elke afdeling,
de inhoud van bepaalde specifieke functies, enz., verbeteren, met de organisatie van “breakfast presentations” die
de medewerkers zelf opzetten. In 2015 vonden diverse
uiteenzettingen over uiteenlopende thema's plaats, met
telkens een grote opkomst.

Akkoord met de uitspraak
“Befimmo communiceert
voldoende intern”: 73%
Akkoord met de uitspraak
“De interne communicatie van Befimmo is vrij
gedetailleerd”: 62%
n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De interne communicatie verbeteren met
interne uiteenzettingen en opleidingen, die
gevarieerder en talrijker zijn en over alle
relevante onderwerpen gaan.

Akkoord met de
uitspraak “Ik ben
gemotiveerd”: 94%
Akkoord met de uitspraak
“Ik krijg de kans om
suggesties te doen bij
Befimmo”: 83%

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Een beroep doen op de creativiteit van het
thema voor welbepaalde thema’s en de
deelname van het team aan de diverse aangeboden activiteiten en workshops verhogen.
Geregelder te rade gaan bij het team via het
intranet voor oproepen tot ideeën en het zo
de kans bieden om suggesties te doen over
bepaalde thema’s.

Meer dialoog tussen de afdelingen, teamwerk promoten
en beter informatie doorspelen. Geregeld vergaderingen
tussen afdelingen beleggen met het oog op vlottere
communicatie om de relaties te vergemakkelijken.
Het SWOW-project, dat in 2016 concreet vorm zal krijgen,
heeft tot doel om de huidige werking van de teams te verbeteren en uitwisseling, communicatie en de relaties tussen
medewerkers te stimuleren.
In 2015 werd het team verschillende keren geraadpleegd,
onder meer via peilingen naar de waardering over de collectieve opleidingscycli die werden aangeboden en de organisatie van een teambuilding. De leden van het team worden
telkens uitgenodigd om suggesties te doen. In 2015 had
het team de kans om aan verschillende workshops deel te
nemen voor de voorbereiding van de B-MOVIE, het teamproject voor de twintigste verjaardag van Befimmo.
Een doelstelling van het SWOW-project dat in 2016 concreet vorm zal krijgen, is het stimuleren van de uitwisseling
tussen en de creativiteit van de medewerkers.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De interne relaties vergemakkelijken en de
informatie beter doen doorstromen.
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WERKOMGEVING

HUURDERS
UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Evolutie van de werkwijzen, Smart Ways of Working aspecten, vermindering van de kantooroppervlaktes.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) zich aan te passen aan de evolutie van de werkwijzen in de bedrijven, (ii) zich nog meer toe te spitsen op de
huurders, (iii) flexibel te zijn, door rekening te houden met de evolutie van vragen van de huurders in de ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille, (iv) het dagelijks leven
van haar huurders te vergemakkelijken.
PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

PRESTATIEINDICATOREN

EVOLUTIE
VAN DE
WERKWIJZEN

n.v.t.

De werkwijze verandert en meer bepaald het gebruik
van de kantoren evolueert met de tijd naar plekken waar
leden van een team elkaar ontmoeten en van gedachten
wisselen. Om op deze trend in te spelen, ziet Befimmo er
op toe om haar huurders een volledige service op maat
aan te bieden om hun dagelijks leven makkelijker te maken
door haar bestaande activiteiten te verbeteren [Property
Management, Space planning & Project Management,
Environmental Support] en met de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten [Facility Management & Uitrusting].

VORDERING

> DOELSTELLINGEN
> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Blijven innoveren, de huurdersgerichte
aanpak blijven hanteren en nog versterken
door te werken aan de indirecte impact via
de diensten en installaties die Befimmo biedt
en in de toekomst zal bieden.

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: De huurders bewust maken van en sensibiliseren voor de “groene huurovereenkomst”, een gemeenschappelijk project
van de huurders en hun gemeenschap, tevredenheidsenquête, binden, de beheerder en het maintenancebedrijf als koppelteken plaatsen tussen de eigenaar en de
huurder, helpdesk 24/24.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) haar huurders te sensibiliseren voor de aspecten inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid,
(ii) de dialoog met haar huurders te verbeteren, om hun vragen te kunnen opvolgen en concrete acties in te voeren.

DIALOOG

# georganiseerde vergaderingen op initiatief van
Befimmo: 1

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De geregelde dialoog met de Regie der
Gebouwen voortzetten, de informatie
uitwisselen en het programma bekomen van
de ingrepen die de Regie plant voor de verbetering van de milieu- en energieprestaties
van de gebouwen.

# georganiseerde vergaderingen: 5
Bezettingsgraad van de
portefeuille: 94%
Afsluiting van nieuwe
huurovereenkomsten
(25 transacties) en hernieuwingen (23 transacties): > 28.100 m²
n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De reputatie en de kijk van de huurders over
de positionering van Befimmo verbeteren.
De bestaande huurders binden en nieuwe
huurders aantrekken.

DIALOOG

PRESTATIEINDICATOREN

COMMUNICATIE
TOOL

De activiteiten van de Regie der Gebouwen en van
Fedimmo op het vlak van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid op elkaar afstemmen. Ter herinnering, de Regie
voert de richtlijnen in die bepaald zijn in het Federaal plan
inzake duurzame ontwikkeling. Er vonden een aantal vergaderingen plaats op initiatief van Befimmo. Deze dialoog
maakte het mogelijk om de balans op te maken van de
acties die de Regie der Gebouwen ondernam en/of nog
moet ondernemen om haar vastgoedportefeuille te beheren
en in het bijzonder de situatie van de Fedimmo-gebouwen.
Vergaderingen met de bestaande huurders en de nieuwe
huurders beleggen om goede relaties uit te bouwen, om
met hen in gesprek te gaan en hun verwachtingen te begrijpen: ontmoeting met het commercieel team, de Property
Manager en de Technische Cel Milieu. Deze dialoog maakt
het mogelijk om een goede relatie te smeden met de
nieuwe huurder, om de bestaande huurders beter te leren
kennen, om een idee te hebben van hun verwachtingen,
enz.
Befimmo wil de dialoog met haar huurders verbeteren
door ze een communicatieplatform van het type extranet
ter beschikking te stellen, om er documenten het Property
Management, met betrekking tot het milieubeheer op te
plaatsen, evenals de BUG, de milieusamenwerkingsovereenkomst, enz., maar ook om privatieve informatie uit te
wisselen.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

> DOELSTELLING 2016
Dit platform, dat momenteel wordt uitgewerkt, zal eind het eerste halfjaar van 2016
geleidelijk ter beschikking van de huurders
worden gesteld.

BEFIMMO — JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

DIALOOG

SENSIBILISERING

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

HELPSITE

PRESTATIEINDICATOREN

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

De BUG is een gids voor de huurders van het gebouw
# opgemaakte en overvoor de goede werking van de installaties en de verkleining handigde BUG’s: 12
van de milieu-afdruk. Momenteel is een BUG opgemaakt
en overgemaakt voor 12 gebouwen in één van beide
landstalen. Er werd een lijst van de prioritaire gebouwen
opgemaakt waarvoor een BUG moet worden samengesteld
die aan de huurders moet overhandigd worden. Alle BUG’s
moeten aangevuld worden met de voorschriften voor de
opslag van gevaarlijke producten en stoffen.

> DOELSTELLING 2016-2017
De doelstelling is om de BUG’s af te ronden
en te overhandingen voor alle gebouwen
van Befimmo die het Property Management
beheert, namelijk 49 gebouwen. In 2016
zullen 24 BUG’s worden opgemaakt en
overhandigd en 13 in 2017. Het Property
Management zal dit document zowel aan
de nieuwe als aan de bestaande huurders
overmaken.

De huurders sensibiliseren om groene energie te gebruiken
(geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen).
In de voorbije twee jaar kon Befimmo tal van belangrijke
huurders identificeren die een groene-energiecontract
hadden voor hun privatief elektriciteitsverbruik. Deze
geïdentificeerde huurders vertegenwoordigen samen bijna
18 miljoen kWh meer groene energie dan in 2012.
Befimmo stelt haar huurders een milieusamenwerkingsovereenkomst voor die aan elke huurovereenkomst verbonden
is. Na een bezoek aan de privatieve ruimtes doet de
Technische Cel Milieu aan de gebruikers suggesties voor
verbeteringen van de milieuprestatie om deze aan te sluiten
op de BREEAM-normen die Befimmo volgt. Op basis van
een gedetailleerde analyse van het privatief verbruik en een
interne benchmarking stelt de TCM ook maatregelen voor
om het energieverbruik en de afvalproductie te verminderen. Daarnaast biedt de Cel begeleiding, telemonitoring en
een gedetailleerd rapport van de milieugegevens over de
gehuurde oppervlakte aan.

Groene elektriciteit in de
portefeuille van Befimmo
(buiten Fedimmo): 94%

> DOELSTELLING 2016
De energieleveringscontracten van de
huuders verder herevalueren.

# verdeelde
overeenkomsten: 5

> DOELSTELLING 2016-2017
Tal van huurders ontmoeten, met ze in
gesprek gaan en ze sensibiliseren, via de
milieusamenwerkingsovereenkomst. De
doelstelling is de positieve impact van de
aanpak te meten, via het in kaart brengen
van de besparingen en verbeteringen dankzij
de nauwe samenwerking met de huurders.
Befimmo zal prioritair een aantal bestaande
huurders blijven benaderen, op basis van
hun privatief elektriciteitsverbruik dat ze zal
trachten te verminderen. Tegelijk zal ze vanaf
2016 stelselmatig haar samenwerking en
haar diensten aanbieden aan elke nieuwe
huurder.

Sensibilisering en controle van de overeenstemming van
de milieuvergunning van de activiteiten van de huurders via
de Property Manager. In voorkomend geval, onmiddellijk
de huurder waarschuwen dat de voorwaarden voor de
exploitatie van de milieuvergunning niet nageleefd zijn en
deze uitnodigen om de situatie zo snel mogelijk in orde te
brengen.
De Helpsite is een sterk presterende tool die mogelijk maakt
om het beheer van Property Management te optimaliseren
en om de huurders te garanderen dat hun vragen goed
worden opgevolgd. Het is een geautomatiseerd systeem
dat betrekking heeft op het hele beheer van de exploitatie
van de gebouwen, met de planning, de uitvoering en de
opvolging van de diensten van de Property Manager.

% doorgelichte
vergunningen van de
portefeuille van Befimmo:
65%

> DOELSTELLING 2016
De doorgelichte vergunningen verder in
overeenstemming brengen en afmaken. Het
saldo van de milieuvergunningen waarvan
Befimmo houder is, doorlichten.

n.v.t

> DOELSTELLING 2016
De huurders (en leveranciers) zullen toegang
hebben tot deze online en collaboratieve
applicatie, die in de loop van het eerste
halfjaar van 2016 operationeel zal zijn voor
alle huurders van Befimmo.

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Kwaliteit van de binnenlucht, veiligheid van de gebouwen, betrouwbare en reglementaire materialen.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) zich te vergewissen van de veiligheid van haar huurders in de gebouwen, met bijzondere aandacht voor de
bouwwerven in nog ingenomen gebouwen, (ii) zich te vergewissen van de goede kwaliteit van de lucht in de gebouwen van haar portefeuille, (iii) duurzame en kwaliteitsvolle
materialen te gebruiken.
PRESTATIEINDICATOREN

BOUWWERVEN

Naleving van de veiligheidsregels op de bouwplaatsen.
Op het vlak van veiligheid worden specifieke maatregelen
- die sporen met de vigerende regelgeving - opgenomen
in de bestekken. Tijdens de werken wordt nagegaan of
deze maatregelen opgevolgd worden (onder meer door
externe veiligheidscoördinatoren, audits op de bouwplaats,
BREEAM-assessoren, enz.).

# zware ongevallen op
bouwplaatsen: 0

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Het aantal ongevallen in de portefeuille
maximaal beperken.
Deze aanpak van opvolging van de veiligheid
wordt voortgezet.

ANDERE

Een Property Manager vervult deeltijds de rol van Risk
Coordinator. Hij is, onder meer, verantwoordelijk voor de
doorlopende opvolging van de kwaliteit en van de risico’s
die verbonden zijn aan het operationeel, technisch, administratief beheer van de gebouwen en ook voor de renovatieen verbeteringsprojecten die er eventueel worden opgezet.

# aangegeven ongevallen
met huurders: 1

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Terbeschikkingstelling van gezonde gebouwen, die een feilloze veiligheid bieden.
Het aantal klachten over veiligheid maximaal
beperken.

Het Property Management ziet toe op de goede invoering
# attesten en verslagen
van alle wettelijke controles en op de behandeling van alle
van juridische controles
eventuele opmerkingen en/of inbreuken die resulteren uit
behandeld in 2015: 1.742
de verslagen van de inspecteurs. Er werd een volledige
inventaris opgemaakt van de risico’s die verbonden zijn aan
de exploitatie van de gebouwen en de controlerapporten
worden stelselmatig opgenomen in een gegevensbank, met
de geldigheidsdata en de bemerkingen.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN
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> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak wordt voortgezet.
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GOVERNANCE
UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Programma van concrete acties, dat realistisch, eenvoudig, samenhangend en begrijpelijk is en in samenwerking met
alle betrokken partijen wordt opgemaakt. Duidelijke visie, doelstellingen op lange termijn, ambitie en moed, voorbeeldfunctie en baanbrekend. Doorlopende, doelgerichte
en relevante communicatie, onder impuls van de Directie, met gebruik van benchmarks. Invoering van een governance die geïntegreerd is in de globale strategie,
transparantie.
VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) doorlopend in dialoog te gaan met haar betrokken partijen en de dialoog met de investeerders en
aandeelhouders uit te diepen, (ii) de goede werkwijzen te volgen, de relevantie ervan te analyseren en de nodige acties op te zetten, (iii) doorlopend een plan van concrete,
realistische en meetbare acties op te zetten die beantwoorden aan de verwachtingen van de betrokken partijen, (iv) te communiceren in alle transparantie en deze
communicatie aan te passen naar de verschillende betrokken partijen toe (manier, middelen, frequentie, enzovoort).
PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

DIALOOG & COMMUNICATIE

TRANSPARANTE COMMUNICATIE

AUDIT

ANALYSE

PRESTATIEINDICATOREN

Antwoorden op de vragenlijsten van CDP, GRESB, Vigeo,
enz. die door de institutionele beleggers gepubliceerd
worden. Befimmo heeft tot doel om deze vragenlijsten te
beantwoorden om onder meer de resultaten te analyseren,
de sterke punten en de punten die vatbaar zijn voor
verbetering te bepalen en eventueel de nodige concrete
acties in te voeren.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

Resultaten rapportering
2014:
- GRESB: 83% - Green
Star
- CDP: 96 (disclosure) C
(performance)
- Vigeo: Responsive
Akkoord met de uitspraak
“De resultaten van de
Onderneming worden
geregeld meegedeeld”:
95%
Befimmo sluit zich aan bij de trend om niet enkel de
Erkenningen:
financiële verslaggeving te standaardiseren, maar ook de
- “EPRA Gold Award
verslaggeving op het vlak van Maatschappelijke VerantFinancial Reporting”
woordelijkheid, door te sporen met de indicatoren die de
voor haar Jaarlijks
EPRA publiceert, maar ook de richtlijnen van het GRI-G4 en Financieel Verslag 2014
van de vastgoedsector GRI-CRESS voor haar hele Verslag.
- “EPRA Gold Award
Sustainability Reporting”
voor haar MVO-verslag
2014
Rapporteringsnormen:
- EPRA BPR (2de versie september 2014)
- GRI-G4: “Compliance” Basiscriteria)
De dialoog met de betrokken partijen uitdiepen en nadenEvolutie van de Materiken over communicatie die beter afgestemd is op elke
aliteitsmatrix: 2 nieuwe
partij en nog meer betrokken partijen ontmoeten. Befimmo prioriteiten die aansluiten
voerde een materialiteitsstudie uit en zette in 2013 een
op de verwachtingen van
proces in van doorlopende dialoog met al haar interne en
de betrokken partijen
externe betrokken partijen.
werden toegevoegd
(Waardeketen & WerkomVoortdurende verbetering via een geregelde dialoog en
geving).
dynamiek in de communicatietools, zoals de website voor
investeerders en huurders, het intranet voor het team, de
Jaarlijkse herziening van
presentaties, de rapporten, het extranet voor de huurders
het Actieplan
en de Helpsite voor de huurders en leveranciers, enz.
Herziening van het
MVO-beleid: nieuwe
versie van maart 2016.
Akkoord met de uitspraak
“Befimmo communiceert
voldoende extern”: 73%
Akkoord met de uitspraak
“De externe communicatie van Befimmo is vrij
gedetailleerd”: 71%
De niet-financiële informatie jaarlijks doorlichten. De nietn.v.t.
financiële gegevens van 2015 die in het JFV 2015 werden
gepubliceerd, werden doorgelicht (beperkt nazicht) door
een externe consultant.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
In de komende jaren zal Befimmo de vragenlijsten blijven beantwoorden (GRESB, CDP,
VIGEO, enz.) die de investeerders publiceren
en een niveau van verslaggeving waarborgen
dat minstens gelijk is aan het huidige niveau.
De doelstelling van verbetering betreft zowel
het niveau van verslaggeving als de voorgelegde resultaten.

Benchmark CSR (nationale en internationale referenties).
n.v.t.
Deze doelstelling werd gehaald aan de hand van studies,
de verslagen die GRESB en CDP publiceren en gesprekken
met Business & Society, de sector, enz.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak wordt jaarlijks herhaald.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Voortzetting en voortdurende verbetering
van de communicatie volgens de vigerende
referentienormen, met name de richtlijnen van
het GRI-G4 en de indicatoren die de EPRA
publiceert.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De doelstelling is om haar proces van geregelde dialoog met de betrokken partijen voort
te zetten, in een streven naar het best mogelijke evenwicht tussen de verwachtingen van
de betrokken partijen en de uitdagingen waar
ze geregeld mee te maken krijgt.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak blijven hanteren.

BEFIMMO — JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Verder gaan dan de eigen activiteiten, dialoog met de betrokken partijen.

WAARDEKETEN

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) in dialoog te gaan met haar leveranciers en onderaannemers om meer rekening te houden met duurzame
ontwikkeling in haar “core” en “corporate” aankopen, (ii) haar waardeketen te analyseren om zijn duurzame prestatie te verbeteren, (iii) haar aankoopvoorwaarden te
verbeteren, door integratie van duurzame aspecten. 				
PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015

PRESTATIEINDICATOREN

ANALYSE

n.v.t.

Befimmo beseft dat een groot deel van haar impact op
het milieu, maar ook op de maatschappij, stroomopwaarts
van haar waardeketen te vinden is, bij haar leveranciers.
Haar verantwoordelijkheid reikt dus verder dan haar eigen
activiteit en zij moet al haar betrokken partijen maximaal
sensibiliseren en inspireren om haar kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te halen.
Zo zette Befimmo in het tweede halfjaar van 2015 een globale analyse van haar waardeketen op, om haar systeem
voor aankopen, voor de beoordeling van haar leveranciers
te structureren en te professionaliseren en om maatschappelijke en milieucriteria op te nemen in haar “core” en
“corporate” aankopen.

VORDERING

DOELSTELLINGEN
> DOELSTELLING 2016
Dit analyseproces, dat in 2015 werd gestart,
voortzetten en afronden tegen eind 2016.
De volgende grote stappen die moeten gezet
worden in samenwerking met de betrokken
teams in 2016, zijn:
(i) de organisatie van de ontmoetingen met
een selectie van kernleveranciers,
(ii) de uitstippeling van een nieuw beleid en
van een charter voor duurzame aankopen,
(iii) de ontwikkeling, de selectie en de
invoering van nieuwe criteria voor duurzame
aankopen, en
(iv) de interne communicatie (aan de
aankopers) en externe communicatie (aan
de leveranciers) om zeker te stellen dat het
nieuw beleid goed wordt ingevoerd.

COMMUNICATIETOOL

# opgemaakte BSG's: 6
Opmaak en terbeschikkingstelling aan haar leveranciers
gebouwen
van een Building Supplier Guide (BSG) voor elk gebouw
van de portefeuille waarvoor de Property Manager werken
of ingrepen organiseert. De BSG is een gids voor de leveranciers, met de beschrijving van de technische installaties,
de toegangen, de uren, de veiligheidsnormen, de gegevens
van de verantwoordelijken, het afvalbeheer, de vereiste
naleving van de netheid, enz. in de gebouwen.
ELEKTRONI- In lijn met haar MVO-beleid heeft Befimmo het project
n.v.t.
SCHE FACTU- “Go for Zero” geïmplementeerd, waarin op termijn aan alle
leveranciers
op
termijn
de
elektronische
facturatie
voorgeRATIE
steld wordt. Befimmo koos ervoor om een nieuw IT-tool ter
beschikking te stellen die de mogelijkheid biedt om al haar
facturen te automatisch versturen in PDF-formaat. Er zijn
veel doelstellingen verbonden aan dit project, onder andere
de zorg inzake milieubescherming, de vermindering van de
directe kosten die gepaard gaan het het papierverbruik en
de snelheid van de verwerking.

> DOELSTELLING
Deze BSG verder invoeren voor alle
gebouwen van Befimmo die het Property
Management beheert en er op toezien dat
het overhandigd wordt aan de dienstverleners/leveranciers.
> DOELSTELLING
Lancering van het project bij de leveranciers
(in verschillende fasen) in de loop van 2016.

UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Bedrijfscultuur, waarden, ethische code.

ETHIEK

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) procedures in te voeren en de maatregelen te nemen om de ethiek te garanderen in alle geledingen van
Befimmo, (ii) de risico’s op corruptie, anticoncurrerend gedrag, belangenconflicten, enz., te voorkomen, 			
PRESTATIEINDICATOREN

COMPLIANCE Het team sensibiliseren voor de naleving van de ethische
waarden in zijn relaties met zijn huurklanten, zijn partners en
zijn aandeelhouders. Befimmo past interne regels toe om
de risico’s inzake het witwassen van geld of de financiering
van terrorisme te beperken. Op de intranetsite van de Vennootschap werd voor het hele team een geüpdatete versie
van de dealing code geplaatst (die waarschuwt voor risico’s
in verband met handelen met voorkennis en marktmisbruik). Deze update werd gevolgd door een infosessie, die
georganiseerd werd door de General Counsel, om het hele
team te sensibiliseren voor de inhoud van dit document
en ze aan de inhoud van de ethische code te herinneren.
De nieuwe versie van de dealing code zal vervolgens door
elke medewerker van het team moeten goedgekeurd en
getekend worden. Bovendien krijgt en tekent elke nieuwe
medewerker de dealing code voor akkoord wanneer hij of
zij bij Befimmo start, dit tijdens een individuele opleiding die
door onze General Counsel wordt georganiseerd.

Naleving door het team
van de verwachtingen ten
opzichte van het beheer
en de ethiek: genoteerde
inbreuken: 0

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
De dealing code en de ethische code die
op de website van de Vennootschap staan,
worden op regelmatige basis onderzocht om
te bepalen of een update nodig is.
Aantal inbreuken. De doelstelling is om het
aantal inbreuken maximaal te beperken
en om onberispelijk te zijn op het vlak van
interne ethiek.

BELANGENCONFLICTEN

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak blijven hanteren.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Alle maintenancebedrijven opleiden in en
sensibiliseren voor MVO. Een addendum
“Duurzame ontwikkeling en energieprestaties” toevoegen aan de milieuprestatiecontracten voor de nieuwe contracten.

Op vlak van preventie van belangenconcliften en marktmiscbruik is Befimmo enerzijds gebonden aan de wettelijke
bepalingen die op haar van toepassing zijn overeenkomstig
haar statuut als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap
(GVV) en anderzijds, door de bijkomende regels die ze zelf
bepaalde in haar corporate-governancecharter. Befimmo
gaat dus verder dan de wetgeving, wanneer ze dit aangewezen acht.
SENSIBILISE- Befimmo beseft dat de verbetering van de kwaliteit en van
de milieu- en energieprestatie van haar gebouwen ook
RING
berust op de doorlopende dialoog met de maintenanceteams die op het terrein belast zijn met het onderhoud
en het beheer van de technische installaties van haar
gebouwen.

VORDERING

> DOELSTELLINGEN

PRIORITEITEN CONCRETE ACTIES 2015
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UITDAGINGEN volgens de betrokken partijen: Verder gaan, vooruitkijken, proactiviteit en dialoog met de overheid.

CONFORMITEIT

VERBINTENISSEN: Befimmo verbindt er zich toe om (i) de naleving van de vigerende normen te waarborgen, (ii) vooruit te lopen en proactief te zijn in de dialoog met
de Europese en Belgische openbare diensten, de sectorfederaties, met name inzake de toekomstige regelgeving.
PRESTATIEINDICATOREN

MILIEUVERGUNNING

Sinds 2013 neemt Befimmo zelf het initiatief om voor de
gebouwen in exploitatie audits te organiseren om na te
gaan of de voorschriften in verband met de milieuvergunningen waarvan ze houder is worden nageleefd. De
doelstelling van deze aanpak is zich ervan te vergewissen
dat haar verplichtingen worden nagekomen, maar ook om
vooruit te lopen op de nieuwe voorschriften (die van toepassing zijn in de recentste vergunningen) in het kader van de
vernieuwing en/of verlenging van bepaalde vergunningen
die aflopen.
Befimmo beschikt over alle energieprestatiecertificaten
“Kantoren en diensten” van haar gebouwen in Brussel. De
certificaten “Openbaar gebouw” die verplicht zijn in het
kader van een bezetting van bepaalde gebouwen in Brussel
die administraties huisvesten, worden door deze laatste
gevraagd en grotendeels uitgehangen in de betrokken
gebouwen. In Vlaanderen zijn de certificaten “Openbaar
gebouw” grotendeels beschikbaar en uitgehangen, terwijl
voor Wallonië de verplichte uithanging voorzien is vanaf
2019. Het gebouw Axento in Luxemburg beschikt ook over
een certificaat.

% doorgelichte milieuvergunningen van de
portefeuille van Befimmo
(buiten Fedimmo): 65%

> DOELSTELLING 2016-2017
De doorgelichte vergunningen voortzetten
en ze conform maken. Het saldo van de
milieuvergunningen waarvan Befimmo houder
is, doorlichten.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Bij grote werken ziet Befimmo toe op de
update van de certificaten, zoals eerder het
geval was bij de renovatiewerken in diverse
gebouwen. In 2016 zal Befimmo op basis
van alle ingevoerde maatregelen om de
energieprestatie te verbeteren sinds 2011
(datum van aflevering van de certificaten) in
de portefeuille in exploitatie in Brussel, de
relevantie nagaan van een update van de
energieprestatiecertificaten van bepaalde
strategische gebouwen.

Update van het wettelijk register en van een “check-list”
tool.
Befimmo besliste om de nodige middelen vrij te maken
om, in de loop van 2016, een medewerker aan te werven
op de juridische afdeling die zich (deeltijds) zou kunnen
toeleggen op de update van het register/de bewaking van
de regelgeving.
Deelnemen aan werkgroepen en indien nodig de krachten
bundelen met andere bedrijven uit dezelfde sector om een
project te bespreken, te verdedigen, enz. Deze aanpak
werd ingevoerd.

# inbreuken van niet-naleving van de wetgeving en
regelgeving: 0
Bedrag van de betaalde
vergoedingen wegens
inbreuken: 0 €

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Vooruit lopen op de reglementaire maatregelen en het aantal inbreuken maximaal
beperken.

n.v.t.

> DOORLOPENDE DOELSTELLING
Deze aanpak loopt verder.

EPB

LEGAL

ANDERE

VORDERING

> DOELSTELLINGEN
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Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Intensity measures [Int]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

Totale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

FEDIMMO

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Intensity measures [Int]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

Totale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

BEFIMMO

brutototaal - evolutie
totaal stookolie - evolutie

brutototaal - genormaliseerd graad/dag

genormaliseerd graad/dag/m²
evolutie sinds 2008 - genormaliseerd graad/dag/m²

brutototaal
waarvan stookolie
genormaliseerd graad/dag

brutototaal - evolutie
totaal stookolie - evolutie

brutototaal - genormaliseerd graad/dag

genormaliseerd graad/dag/m²
evolutie sinds 2008 - genormaliseerd graad/dag/m²

brutototaal
waarvan stookolie
waarvan gas Befimmo "corporate"
genormaliseerd graad/dag

%
%

GWh

m²
%
GWh
GWh
GWh
%
kWh/m²
%
%

Eenheden

%
%

GWh

m²
%
GWh
GWh
MWh
GWh
%
kWh/m²
%
%

Eenheden

362 105
57%
29,8
0,0
29,8
57%
144
n.v.t.
57%
2008
29,8
23,2
2015
-22%
n.v.t.

486 576
77%
39,3
7,7
539,6
39,3
70%
99,9
n.v.t.
56%
2008
25,9
22,8
2015
-12%
n.v.t.

2008

342 123
87%
36,8
1,2
32,1
87%
107
-26%
71%
2013
27,3
28,7
2015
5%
n.v.t.

549 360
96%
44,1
0,0
97,1
38,5
66%
83,6
-16%
71%
2013
32,3
30,8
2015
-5%
n.v.t.

2013

2014

G4-EN3

379 318
96%
28,2
0,0
34,2
84%
104
-28%
74%
2014 V 29,9
2015 V 34,7
16%
n.v.t.

539 530
100%
35,8
0,2
79,0
43,3
81%
78,6
-21%
90%
2014 V 37,3
2015 V 36,3
-3%
-98%

Direct energieverbruik (gas, stookolie) (GWh, MWh en kWh/m²)

368 116
88%
35,3
0,7
V 37,0
85%
106
-27%
86%

576 957
100%
40,0
0,0
98,1
V 41,9
75%
76,8
-23%
93%

2015

G4-EN4

2015

2014

2015

2014

91 949
97%
14,6
0,7
15,3
86%
144,5
26%
91%
9,2
14,5
58%
n.v.t.

1 - 5 000 m²

84 646
100%
8,5
0,0
n.v.t.
8,9
43%
84,9
-33%
95%
6,8
6,4
-6%
n.v.t.

1 - 5 000 m²

G4-EN5

2015

2014

70 367
100%
6,1
0,0
6,4
100%
90,4
-14%
100%
6,9
6,4
-8%
n.v.t.

5 001 10 000 m²

2015

2014

75 012
100%
5,6
0,0
98,1
5,9
75%
84,5
-6%
91%
4,8
4,8
-1%
n.v.t.

5 001 10 000 m²

2015

Fuels-Abs

BIJLAGE IV: ENERGIE- EN MILIEUPRESTATIETABELLEN

2015

2014

205 800
79%
14,6
0,0
15,3
79%
93,4
-43%
79%
13,8
13,9
0%
n.v.t.

> 10 000 m²

2015

2014

417 299
100%
25,8
0,0
n.v.t.
27,0
81%
74,7
-21%
93%
25,7
25,2
-2%
-98%

> 10 000 m²
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Elec-LfL

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Intensity measures [Int]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

Totaale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

FEDIMMO

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Intensity measures [Int]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

Totaale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

BEFIMMO

Elec-Abs

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

evolutie

totaal (autoproductie inbegrepen)

privatief/m²
evolutie sinds 2008 privatief/m²
gemeenschappelijk/m²
evolutie sinds 2008 gemeenschappelijk/m²
gemeenschappelijk + privatief/m²
evolutie sinds 2008 privatief + gemeenschappelijk/m²

totaal
waarvan privatief
waarvan gemeenschappelijk
waarvan autoproductie van zonnepanelen
waarvan autoproductie van warmtekrachtkoppeling

evolutie

totaal (autoproductie inbegrepen)

privatief/m²
evolutie sinds 2008 privatief/m²
gemeenschappelijk/m²
evolutie sinds 2008 gemeenschappelijk/m²
gemeenschappelijk + privatief/m²
evolutie sinds 2008 privatief + gemeenschappelijk/m²

%

GWh

m²
%
GWh
GWh
GWh
MWh
MWh
%
kWh/m²
%
kWh/m²
%
kWh/m²
%
%

Eenheden

%

GWh

m²
%
GWh
GWh
GWh
MWh
MWh
MWh
MWh
%
kWh/m²
%
kWh/m²
%
kWh/m²
%
%

Eenheden

DH&C-Abs

totaal
waarvan privatief
waarvan gemeenschappelijk
waarvan elektriciteitsverbruik Befimmo "corporate" (zonder autoproductie)
waarvan autoproductie van elektriciteit Befimmo "corporate"
waarvan autoproductie van zonnepanelen
waarvan autoproductie van warmtekrachtkoppeling

G4-EN3

362 105
60%
10,5
6,3
4,2
0,0
0,0
60%
29,0
n.v.t.
19,4
n.v.t.
48,4
n.v.t.
58%
2008
10,3
11,2
2015
8%

486 576
77%
40,1
17,8
22,3
n.v.t.
n.v.t.
0,0
0,0
54%
64,6
n.v.t.
62,3
n.v.t.
126,9
n.v.t.
47%
2008
26,6
2015
22,2
-20%

2008

DH&C-LfL

342 123
97%
18,3
9,5
8,7
21,3
2 211,8
97%
28,7
-1%
26,4
36%
55,1
14%
82%
2013
16,4
13,6
2015
-18%

549 360
97%
55,6
32,3
23,3
179,5
8,9
85,4
0,0
68%
69,1
7%
50,2
-20%
119,2
-6%
70%
2013
45,4
2015
37,2
-18%

2013

379 318
98%
17,3
8,8
8,5
25,5
1 288,6
87%
26,0
-10%
21,3
10%
47,4
-2%
75%
2014 V 14,6
2015 V 13,5
-8%

539 530
100%
50,4
28,3
22,2
183,2
8,9
134,8
0,0
80%
56,7
-12%
44,6
-28%
101,3
-20%
84%
2014 V 44,9
2015 V 40,7
-9%

2014

Indirect energieverbruik zonder warmtenetwerk (GWh, MWh en kWh/m²)

368 116
88%
V 15,2
8,5
6,7
140,2
912,8
87%
26,1
-10%
20,7
7%
46,9
-3%
88%

576 957
94%
V 47,1
26,3
20,7
182,5
6,3
180,7
144,3
75%
51,6
-20%
43,7
-30%
95,2
-25%
83%

2015

70 367
100%
2,1
1,3
0,9
25,6
n.v.t.
100%
18,0
-47%
12,4
-46%
30,4
-46%
100%
2014
2,9
2015
2,1
-26%

5 001 10 000 m²

15 000 m²
91 949
100%
3,0
1,8
1,2
n.v.t.
n.v.t.
93%
19,2
-29%
12,8
-29%
32,0
-29%
97%
2014
3,1
2015
2,7
-14%

75 012
100%
5,6
4,0
1,6
n.v.t.
n.v.t.
93,3
30,3
75%
60,7
-1%
22,1
-57%
82,9
-26%
91%
2014
5,1
2015
4,7
-9%

5 001 10 000 m²

2015

84 646
100%
5,9
4,0
1,9
n.v.t.
n.v.t.
30,7
114,0
34%
39,8
-12%
29,2
-25%
69,0
-18%
69%
2014
3,5
2015
3,6
4%

15 000 m²

205 800
79%
10,1
5,4
4,7
114,6
0,9
79%
33,3
17%
28,5
51%
61,8
31%
79%
2014
8,6
2015
8,6
1%

> 10 000 m²

417 299
91%
35,6
18,4
17,2
n.v.t.
n.v.t.
56,7
n.v.t.
84%
51,1
-25%
48,3
-29%
99,4
-27%
84%
2014
36,3
2015
32,4
-11%

> 10 000 m²
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brutototaal
genormaliseerd graad/dag
genormaliseerd graad/dag/m²
totaal - evolutie

m²
%
GWh
GWh
kWh/m²
%

Eenheden
486 576
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

2008

549 360
100%
2,0
1,8
143
-22%

2013

539 530
100%
V 1,4
V 1,7
136
-18%

2014

576 957
100%
1,3
V 1,4
111

2015

G4-EN3

Intensity measures [Int]

Totale oppervlakte portefeuille
Absolute measures [Abs]

FEDIMMO

Intensity measures [Int]

Totale oppervlakte portefeuille
Absolute measures [Abs]

BEFIMMO

Energy-Int

G4-EN5

totaal
totaal - niet genormaliseerd
totaal - genormaliseerd graad/dag
evolutie sinds 2008

m²
GWh
kWh/m²
kWh/m²
%

Eenheden

m²
GWh
kWh/m²
kWh/m²
%

Eenheden

CRESS-CRE1

totaal
totaal - niet genormaliseerd
totaal - genormaliseerd graad/dag
evolutie sinds 2008

G4-EN4

362 105
40,3
196,0
196,0
n.v.t.

486 576
79,4
231,6
231,6
n.v.t.

2008

342 123
55,0
177,3
161,7
-18%

549 360
101,7
208,3
196,1
-15%

2013

379 318
45,6
131,6
149,3
-24%

539 530
87,6
162,7
176,7
-24%

2014

368 116
50,5
V 148,2
153,0
-22%

576 957
88,3
V 163,4
166,9
-28%

2015

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

15 000 m²

70 367
8,2
116,7
120,9
-27%

205 800
24,6
150,9
155,2
-27%

> 10 000 m²

5 001 10 000 m²
1 - 5 000 m²
91 949
17,6
170,2
176,8
6%

417 299
62,7
167,4
170,8
-30%

> 10 000 m²

12 247
100%
1,3
1,4
111,3
-18%

> 10 000 m²

75 012
11,2
160,6
164,4
-28%

5 001 10 000 m²

2015

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

5 001 10 000 m²

2015

84 646
14,4
143,4
147,3
-15%

15 000 m²

Totaal energieverbruik met inbegrip van het warmtenetwerk (GWh en kWh/m²)

Intensity measures [Int]
Like-for-Like [LfL]

Absolute measures [Abs]

Totale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

BEFIMMO

Warmtenetwerk (GWh en kWh/m²)
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Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Intensity measures [Int]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

Totale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

FEDIMMO

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Intensity measures [Int]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

Totale oppervlakte portefeuille
Rapporteringsperimeter

BEFIMMO

Water-Abs

m³
%

evolutie

m²
%
m³
m³
m³
m³
%
m³/m²
%
%

totaal

intensiteit
evolutie sinds 2010

totaal
waarvan de opvang en opslag van regenwater
waarvan grondwater
totaal gerecycleerd en hergebruikt

%

evolutie

Eenheden

m³

m²
%
m³
m³
m³
m³
%
m³/m²
%
%

Eenheden

Water-Int

totaal

intensiteit
evolutie sinds 2008

totaal
waarvan de opvang en opslag van regenwater
waarvan grondwater
totaal gerecycleerd en hergebruikt

Waterverbruik (m³ en m³/m²)

2015

2008

2015

2008

362 105
0%
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
n.v.t.
n.v.t.
0%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

486 576
75%
104 789
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
74%
0,29
n.v.t.
66%
95 052
84 209
-11%

2008

Water-LfL

2015

2013

2015

2013

342 123
67%
53 974
182
n.v.t.
182
67%
0,24
369%
49%
45 075
40 533
-10%

549 360
86%
174 304
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
67%
0,33
14%
73%
120 696
108 893
-10%

2013

G4-EN8
2014

379 318
74%
52 163
181
n.v.t.
181
63%
0,21
312%
60%
2014 V 47 091
2015 V 50 729
8%

539 530
98%
172 540
362
160
522
82%
0,31
9%
90%
2014 V 145 954
2015 V 132 204
-9%

G4-EN10

368 116
93%
V 72 741
6 520
n.v.t.
6 520
80%
V 0,23
358%
81%

576 957
92%
V 159 560
803
913
1 716
77%
V 0,29
0%
86%

2015

CRESS-CRE2

2015

2014

2015

2014

91 949
87%
19 475
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
79%
0,229
354%
84%
17 004
15 788
-7%

15 000 m²

84 646
100%
35 896
129,35
n.v.t.
n.v.t.
43%
0,16
-19%
95%
13 645
11 627
-15%

15 000 m²

2015

2014

2015

2014

70 367
82%
9 072
n.v.t.
n.v.t.
181
82%
0,158
n.v.t.
82%
9 374
7 976
-15%

5 001 10 000 m²

75 012
91%
15 366
n.v.t.
656,4
n.v.t.
75%
0,26
12%
91%
15 507
13 878
-11%

5 001 10 000 m²

2015

2015

2014

205 800
100%
44 194
n.v.t.
n.v.t.
6 339
79%
0,3
n.v.t.
79%
20 714
26 964
30%

> 10 000 m²

2015

2014

417 299
91%
108 297
673
257
n.v.t.
84%
0,31
-1%
84%
116 802
106 698
-9%

> 10 000 m²
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ton CO2e

totaal uitstoten verbonden aan indirecte energie - genormaliseerd graad/dag

Rapporteringsperimeter

Like-for-Like [LfL]

Absolute
measures [Abs]
Rapporteringsperimeter

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Absolute
measures [Abs]

ton CO2e
%
ton CO2e
ton CO2e
%
ton CO2e
%
%
ton CO2e/m²
%

totaal uitstoten verbonden aan directe energie - genormaliseerd graad/dag

evolutie
waarvan elektriciteitsuitstoten van de portefeuille
subtotaal uitstoten verbonden aan indirecte energie

totaal uitstoten verbonden aan indirecte energie - genormaliseerd graad/dag
evolutie

totaal uitstoten verbonden aan directe en indirecte energie/m²
evolutie sinds 2008

m²
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
%

totaal
waarvan gasuitstoten van de portefeuille
waarvan stookolie-uitstoot
subtotaal uitstoten verbonden aan directe energie

totaal uitstoten verbonden aan directe en indirecte energie en het warmtenetwerk/m²
evolutie jaar/jaar
evolutie sinds 2008

Totale oppervlakte portefeuille

FEDIMMO

Rapporteringsperimeter

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Absolute
measures [Abs]

%
%
ton CO2e/m²
%
%

%
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
%

evolutie
waarvan uitstoten van het warmtenetwerk van de portefeuille
waarvan elektriciteitsuitstoten van de portefeuille
waarvan elektriciteitsuitstoten van Befimmo "corporate"
subtotaal uitstoten verbonden aan indirecte energie

evolutie

ton CO2e

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Absolute
measures [Abs]

totaal uitstoten verbonden aan directe energie - genormaliseerd graad/dag

GHG-Indir-LfL

m²
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
%

GHG-Indir-Abs

totaal
waarvan gasuitstoten van de portefeuille
waarvan gasuitstoten van Befimmo "corporate"
waarvan stookolie-uitstoot
subtotaal uitstoten verbonden aan directe energie

GHG-Int

Totale oppervlakte portefeuille

GHG-Dir-LfL

Eenheden

GHG-Dir-Abs

BEFIMMO

CRESS-CRE3

2008
2015

2008
2015

2008
2015

2008
2015

2008

362 105
8 773
6 117
0
6 117
57%
6 117
4 168
-32%
2 656
2 656
58%
2 623
n.v.t.
-100%
54%
42,6
n.v.t.

2013
2015

2013
2015

2013
2015

2013
2015

2013

342 123
6 970
6 679
275
6 954
71%
5 886
5 149
-13%
16
16
82%
0
n.v.t.
n.v.t.
86%
23,3
-45%

2014
2015

2014
2015

2014
2015

2014
2015

G4-EN17

549 360
10 586
8 286
18,2
0
8 286
71%
6 967
5 531
-21%
87
2 214
0
2 214
70%
1 617
216
-87%
64%
20,9
-22%
-49%

G4-EN16

486 576
13 114
6 485
110,6
1 695
8 180
56%
5 300
4 086
-23%
0
4 934
0
4 934
47%
4 498
140
-97%
43%
41,0
n.v.t.
n.v.t.

G4-EN15

379 318
5 561
5 306
0
5 306
74%
V 4 646
V 6 232
34%
256
256
75%
V0
V0
n.v.t.
84%
16,2
-62%

539 530
7 377
6 696
14,8
41
6 736
90%
V 5 795
V 6 520
13%
59
581
0
581
84%
V 522
V 490
-6%
80%
13,2
-37%
-68%

2014

2015

84%
V 19,0
-55%

V0
0
88%

368 116
V 6 653
6 504
149
6 653
86%

75%
V 14,3
8%
-65%

0%
56
V 580
0
580
83%

2014
2015

2014
2015

91 949
2 773
2 624
149
2 773
91%
1 424
2 598
82%
0
0
97%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
84%
26,4
-28%

15 000 m²

2014
2015

2014
2015

84 646
1 890
1 602
0
0
1 602
95%
1 054
1 142
8%
0
289
n.v.t.
289
69%
166
202
22%
34%
17,7
16%
-45%

15 000 m²

G4-EN19

576 957
V 8 152
7 515
18,5
1
7 516
93%

G4-EN18

Uitstoot van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO2e en kg CO2e/m²)

2014
2015

2014
2015

70 367
1 142
1 142
0
1 142
100%
1 074
1 142
6%
0
0
100%
n.v.t.
100%
16,2
-56%

5 001 10 000 m²

2014
2015

2014
2015

75 012
1 083
1 061
18
0
1 061
91%
748
853
14%
0
21
n.v.t.
21
91%
21
21
3%
75%
15,5
5%
-42%

5 001 10 000 m²

2015

2014
2015

2014
2015

205 800
2 738
2 738
0
2 738
79%
2 148
2 493
16%
0
0
79%
n.v.t.
79%
16,8
-63%

> 10 000 m²

2014
2015

2014
2015

417 299
5 179
4 852
0
1
4 852
93%
3 993
4 524
13%
55,9
270
0
270
84%
335
266
-21%
84%
13,9
9%
-69%

> 10 000 m²
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Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter
ton
%

evolutie

m²
ton
%
ton
ton
ton
%
ton
ton
ton
%

Eenheden

%

m²
ton
%
ton
ton
ton
%
ton
ton
ton
%
ton

Eenheden

Waste-LfL

totaal

totaal verbonden aan gebouwen in exploitatie
waarvan niet gevaarlijk
waarvan gevaarlijk

Absolute measures [Abs]

Rapporteringsperimeter

totaal verbonden aan werken
waarvan niet gevaarlijk
waarvan gevaarlijk

totaal

evolutie

Absolute measures [Abs]

Rapporteringsperimeter

Totale oppervlakte portefeuille

FEDIMMO

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter
totaal

totaal verbonden aan gebouwen in exploitatie
waarvan niet gevaarlijk
waarvan gevaarlijk

Absolute measures [Abs]

Rapporteringsperimeter

totaal verbonden aan werken
waarvan niet gevaarlijk
waarvan gevaarlijk

totaal

Waste-Abs

Absolute measures [Abs]

Rapporteringsperimeter

Totale oppervlakte portefeuille

BEFIMMO

Totaal afval per type (ton)
2008

362 105
0
n.v.t.
0
0
0
0%
0
0
0%
2008
0
2015
0
n.v.t.

486 576
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
2008
2015
0
n.v.t.

G4-EN23

342 123
609
100%
590
589
0
2%
20
20
0
14%
2013
601
2015
3 880
546%

549 360
7 471
100%
5 505
5 503
2,0
72%
1 966
1 966
0
67%
7 342
2013
2015
3 699
-50%

2013

379 318
1 415
100%
755
729
26
34%
660
660
0
41%
2014
545
2015
415
-24%

539 530
2 658
100%
664
658
5,6
90%
1 994
1 994
0
87%
2 582
2014
2015
4 044
57%

2014

368 116
4 484
100%
3 868
3 481
387
59%
616
616
0
59%

576 957
4 070
100%
2 078
2 078
0,4
86%
1 992
1 990
2
89%

2015

2015

2014

2015

2014

91 949
89,6
0%
0
0
0
59%
90
90
0
55%
228
13
-94%

1 - 5 000 m²

84 646
214
100%
4
4
0
91%
209
209
0,1
91%
389
209
-46%

1 - 5 000 m²

2015

2014

2015

2014

70 367
34,5
0%
0
0
0
47%
35
35
0
47%
267
20
-93%

5 001 10 000 m²

75 012
331
0%
0
0
0
76%
331
329
2
76%
381
331
-13%

5 001 10 000 m²

2015

2015

2014

205 800
4 360
100%
3 868
3 481
387
65%
492
492
0
72%
50
382
667%

> 10 000 m²

2015

2014

417 299
3 526
100%
2 074
2 074
0,4
87%
1 452
1 452
0
91%
1 812
3 504
93%

> 10 000 m²
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Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

FEDIMMO
Totale oppervlakte portefeuille

Like-for-Like [LfL]

Rapporteringsperimeter

Absolute measures [Abs]

BEFIMMO
Totale oppervlakte portefeuille

G4-EN23

ton
%
ton
%

totaal gecomposteerd
evolutie gecomposteerd
totaal verbrand
evolutie verbrand

ton
%
ton
%
ton
%

totaal gerecycleerd
evolutie gerecycleerd
totaal gecomposteerd
evolutie gecomposteerd
totaal verbrand
evolutie verbrand

totaal verbonden aan werken en aan gebouwen in exploitatie
waarvan gerecycleerd
waarvan hergebruikt
waarvan gecomposteerd
waarvan verbrand
waarvan ingegraven of naar de stortplaats
totaal verbonden aan gebouwen in exploitatie
waarvan gerecycleerd
recyclagepercentage
waarvan gecomposteerd
waarvan verbrand
waarvan ingegraven of naar de stortplaats

%

evolutie gerecycleerd

Eenheden
m²
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
%
ton
ton
ton
%

ton

Eenheden
m²
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
%
ton
ton
ton
ton
%

totaal gerecycleerd aan gelijke perimeter

totaal verbonden aan werken en aan gebouwen in exploitatie
waarvan gerecycleerd
waarvan hergebruikt
waarvan gecomposteerd
waarvan verbrand
waarvan ingegraven of naar de stortplaats
totaal verbonden aan gebouwen in exploitatie
waarvan gerecycleerd
recyclagepercentage
waarvan hergebruikt
waarvan gecomposteerd
waarvan verbrand
waarvan ingegraven of naar de stortplaats

Afvalverwerking (ton en %)

2015

362 105
0
0
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
0
0
0
0%
2008
0
2015
0
n.v.t.
2008
0
2015
0
n.v.t.
2008
0
2015
0
n.v.t.
2013
2015

2013
2015

2015

2013

2015

2013

2015

2013

342 123
609
530
0
0
79
0
20
17
87%
0
3
0
13%
521
2 413
363%
0
0
n.v.t.
79
506
536%

549 360
7 471
6 189
33
5
744
500
1 966
1 231
63%
7
5
724
0
67%
6 135
2 696
-56%
5
0
-100%
668
922
38%

486 576
0
0
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
0
0
0
0
0%
2008
0
2015
0
n.v.t.
2008
0
2015
0
n.v.t.
2008
0
2015
0
n.v.t.
2013

2013

2008

2014
2015

2014
2015

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

379 318
1 415
433
0
0
450
532
660
237
36%
0
423
0
30%
V 214
V 323
51%
V0
V0
n.v.t.
V 331
V 92
-72%

539 530
2 658
1 470
125
3
1 060
0
1 994
1 010
51%
0
3
981
0
87%
V 1 433
V 2 851
99%
V3
V0
-100%
V 1 021
V 1 117
9%

2014

368 116
4 484
V 2 799
V0
V0
V 724
V 961
616
391
63%
0
225
0
63%

576 957
4 070
V 2 871
V 17
V0
V 1 117
V 65
1 992
1 078
54%
0
0
914
0
89%

2015

1 - 5 000 m²
91 949
90
16
0
0
73
0
90
16
18%
0
73
0
55%
2014
93
2015
5
-94%
2014
0
2015
0
n.v.t.
2014
135
2015
8
-94%

1 - 5 000 m²
84 646
214
95
4
0
115
0
209
95
45%
0
0
115
0
91%
2014
268
2015
94
-65%
2014
0
2015
0
n.v.t.
2014
121
2015
115
-5%
5 001 - 10 000 m²
70 367
35
23
0
0
12
0
35
23
65%
0
12
0
47%
2014
105
2015
20
-81%
2014
0
2015
0
n.v.t.
2014
162
2015
0
100%

2015
5 001 - 10 000 m²
75 012
331
236
0
0
95
0
331
236
71%
0
0
95
0
76%
2014
282
2015
236
-16%
2014
0
2015
0
n.v.t.
2014
99
2015
95
-4%

> 10 000 m²
205 800
4 360
2 760
0
0
639
961
492
352
72%
0
140
0
37%
2014
16
2015
298
1 732%
2014
0
2015
0
n.v.t.
2014
34
2015
84
150%

> 10 000 m²
417 299
3 526
2 541
13
0
907
65
1 452
748
52%
0
0
704
0
91%
2014
883
2015
2 521
185%
2014
3
2015
0
-100%
2014
801
2015
907
13%
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BEFIMMO - ONLINE BIJLAGEN VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 - ANALYSE VAN DE VERWACHTINGEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

Certificaties
Afval
Energie
Grondstoffen
Water
Luchtvervuiling
Mobiliteit
CO2e-uitstoot | Klimaatveranderingen
Levenscyclus
Biodiversiteit

Team

Ethiek (HR-beheer, aanwervingen, enz.)
Welzijn | Evenwicht werkleven/privéleven
Mobiliteit (MVO-Bewustmaking)
Opleiding | Evaluatie
Sociaal engagement
Dialoog werknemer/werkgever

Verantwoordelijke
aankopen
Governance

Keuze van producten/diensten/materialen
Keuze van leveranciers
Wetgeving/Compliance
Reporting/Communicatie
Vastgoeddesinvesteringen
Relaties | Dialoog met de betrokken partijen

Verantwoordelijkheid
ten opzichte van
de klanten

Selectie/Keuze
Veiligheid & Gezondheid
Eerbiediging van het privéleven
Dialoog
Klantgerichte service
Scholing & Sensibilisering

Ethiek

Ethiek

G4-21

HET TEAM VAN BEFIMMO

PROPERTY MANAGERS

G4-PR5
HUURDERS

CERTIFICATIE- EN CONTROLE-ORGANISMEN

PRIORITEITEN

Milieu

OPENBARE BESTUREN

Belangrijk op lange termijn

PROFESSIONELE VERENIGINGEN

Belangrijk op middellange termijn

AANDEELHOUDERS, INVESTEERDERS,
ANALISTEN

Belangrijk op korte termijn

ONDERAANNEMERS, LEVERANCIERS

G4-20

G4-27

ALLE BETROKKEN PARTIJEN

ANALYSE VAN DE
VERWACHTINGEN VAN DE
BETROKKEN PARTIJEN

POTENTIËLE KANDIDATEN
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COMMUNICATIE MET DE
EXTERNE EN INTERNE
BETROKKEN PARTIJEN

G4-16

G4-24

G4-26

In het kader van de opmaak van de
materialiteitsmatrix van Befimmo (eind 2013),
werd met deze betrokken partij een one-to-one
interview door de CSR Manager georganiseerd,
dat het mogelijk maakte om te peilen naar de
verwachtingen van deze betrokken partij.

EXTERNE BETROKKEN PARTIJEN
NIVEAU

OPENBARE
BESTUREN

VERENIGINGEN,
VZW’S, ENZ.

EXTERNE
BETROKKEN
PARTIJEN
Europese Unie

ACTIVITEITEN

> Opvolging van de evolutie van de nieuwe wetgeving.

Brussel:
BIM/IBGE
Leefmilieu Brussel |
Bruxelles
Environnement
Wallonië: DGARNE
Direction Générale
Opérationnelle Agriculture, Ressources
Naturelles et Environnement1
Vlaanderen: LNE
Departement Leef
milieu, Natuur en
Energie2

Befimmo ziet toe op goede relaties en synergieën met het BIM te onderhouden en te behouden.
> Opvolgen van de regionale wetgeving.
> Wisselwerking tijdens de ontwerpfase van grote renovaties.
> Deelname aan wedstrijden voor voorbeeldgebouwen.

BRE
Building Research
Establishment

BRE werkte de “BREEAM” (BRE Environmental Assessment Method) uit, een standaard en een methode voor de milieubeoordeling en een scoresysteem voor gebouwen, die wereldwijd erkend zijn. Dit werd opgestart in 1990.
Meer dan 100.000 gebouwen kregen een BREEAM-certificaat en bij 500.000 gebouwen is de certificatie aan de gang. Deze
organisatie levert de BREEAM-certificaten af.

The Shift
Belgisch netwerk
voor duurzame
ontwikkeling.
The Shift werd in juni
2015 opgericht door
voorgaande netwerken
voor duurzame
ontwikkeling KAURI
en Business & Society
Belgium

Business & Society (B&S) voerde een volledig assessment van de Vennootschap uit toen deze toetrad tot het netwerk. De verkregen resultaten hebben Befimmo de kans gegeven om geleidelijk de aangestipte zwakke punten verder te verbeteren. Het ging
vooral om de mobiliteit, de diversiteit en de relaties met de betrokken partijen.
In juni 2014 hebben de CSR Manager en de Senior Environmental Manager de leden van het B&S-netwerk toelichting gegeven bij
het MVO-beleid van Befimmo, haar materialiteitsmatrix en de thema’s die er in werden ontwikkeld.
Eind 2014 vulde Befimmo een nieuwe vragenlijst in die B&S had opgemaakt. Het betreft een tool voor de beoordeling van bedrijven op het gebied van MVO, in aansluiting op ISO 26000 en de richtlijnen van het GRI. Het is de bedoeling om zo een stand
van zaken te schetsen inzake de integratie van MVO in de onderneming, om het team bewust te maken van deze thema’s, om
het instrument te gebruiken als een interne MVO-managementtool en om een (vertrouwelijke) vergelijking te maken tussen de
ondernemingen die lid zijn van B&S. Na analyse van de ingevulde vragenlijst heeft B&S begin 2015 de resultaten voorgesteld
aan de MVO-cel van Befimmo en ook aan haar volledige Management. B&S heeft een volledig rapport overgemaakt, met een
overzicht van de sterke en de zwakke punten en met de aanbevelingen. De belangrijkste punten die vatbaar zijn voor verbetering
betreffen (i) de analyse van de waardeketen, (ii) de verbetering van het beleid van duurzame aankopen, (iii) de verbintenissen van
de leveranciers en (iv) een hogere bijdrage tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap waarin de
onderneming werkt.
Als actief lid neemt Befimmo geregeld deel aan informatievergaderingen en werkgroepen die The Shift organiseert.

ROTOR vzw

Befimmo werkte ook in 2015 weer samen met de VZW Rotor in het kader van het kringloopeconomieproject op enkele van haar
bouwwerven met een recuperatiepotentieel. Zo kon meer dan 17 ton materiaal worden opgehaald en hergebruikt in verschillende
projecten.

Be.face

Be.face is een netwerk van maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen dat bruggen wil slaan tussen de behoeften van de
verenigingswereld en de middelen van bedrijven. Dat kan gaan om tijd, activiteiten of materiaal. Via Be.face kwam Befimmo eind
2015 in contact met het OCMW van haar gemeente en besliste om het budget dat ze gewoonlijk aan Sinterklaas voor het team
besteedde, te gebruiken voor pakjes om op een Sinterklaasfeest van het OCMW uit te delen aan kansarme kinderen en senioren
uit de gemeente. Befimmo startte ook met een samenwerking rond kringloopeconomie voor sommige van haar ruimtes met een
recuperatie- en hergebruikpotentieel van het “achtergelaten” materiaal door de huurders bij vertrek. Het gaat onder meer om kantoormeubilair, stoelen, IT-materiaal, enz. Be-face verkoopt dit materiaal dan voor een symbolische prijs door aan vzw’s of scholen
die het goed kunnen gebruiken.

1. http://environnement.wallonie.be/administration/orgdgarne.htm
2. www.lne.be
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NIVEAU

SECTORVERENIGINGEN

HUURDERS

EXTERNE
BETROKKEN
PARTIJEN
BVS
Beroepsvereniging van
de Vastgoedsector1

ACTIVITEITEN

Befimmo blijft zich sterk inzetten in haar relatie met de BVS. Ook in 2015 hebben de BVS en Befimmo actief samengewerkt, via de
werkgroepen, om de federale en regionale voorschriften inzake vastgoed te integreren.
In de loop van de boekjaren werden vooral volgende onderwerpen behandeld: het BREEAM-compatibel referentiesysteem “Duurzaam
Bouwen”, de eventuele invoering van een Breeam.be, passief 2015, de energieprestatie van de gebouwen, de stedenbouwkundige lasten, de
ordonnantie van 2 mei 2013 met betrekking tot het BWLKE.
De CEO maakt deel uit van de raad van bestuur van de BVS.
De CFO werkt ook mee aan de werkgroep fiscaliteit van de BVS: uitwisseling in de vastgoedsector inzake de impact van de (nieuwe) fiscale
regelgevingen, bepaling van de standpunten van de sector in deze materies.
Sinds 1 januari 2015 is de Secretary General lid van de Werkgroep Wetgeving en Europese zaken van de BVS.

Confederatie Bouw

Een one-to-one interview door de CSR Manager met de Confederatie Bouw maakte het mogelijk om te peilen naar de
verwachtingen van deze betrokken partij.

RICS
Royal Institution of
Chartered Surveyors2

Het RICS is een onafhankelijk organisme zonder winstoogmerk met bijna 100.000 gekwalificeerde leden in zowat 140 landen.
Het RICS legt hoge normen vast op het gebied van competentie en integriteit, organiseert opleidingen en specifieke studies en
assisteert zijn leden om hun strategie in duurzame ontwikkeling aan te scherpen.
De CEO is fellow member van het RICS.

EPRA
European Public Real
Estate Association3

Gesterkt door meer dan 200 actieve leden is de EPRA de stem van het Europees beursgenoteerd vastgoed en vertegenwoordigt het
250 miljard € onroerende activa.
De EPRA werkt goede werkwijzen uit op het gebied van boekhouding, informatie en deugdelijk bestuur van een onderneming. Ze levert
kwalitatieve informatie aan beleggers en publiceert normen voor de financiële verslaggeving, maar ook inzake milieu, waaraan Befimmo elk
jaar beantwoordt.
De Secretary General en de CFO nemen deel aan het Regulatory Committee, een werkgroep die de EPRA opzette rond
regelgevingskwesties: uitwisseling over de Europese regelgeving in voorbereiding, verdediging van de positie van de sector ten opzichte
van regelgevingsprojecten.
Eind 2015 behaalde Befimmo de “EPRA Gold Award Financial Reporting” en de “EPRA Gold Award Sustainability Reporting” voor haar
Jaarlijks Financieel Verslag 2014.

Privéhuurders

Befimmo wil haar huurders uitnodigen om zich aan te sluiten bij haar aanpak voor een duurzamere ontwikkeling. In dat opzicht organiseert
ze zesmaandelijkse vergaderingen tussen de huurder, het Property Management en de commerciële dienst van Befimmo om de huurder te
informeren over het gebouw dat hij betrekt, over de technische werking van dat gebouw en over de invloed en de rol die elke partij heeft in
de zorg voor het milieu. Stelselmatig worden een Milieusamenwerkingsovereenkomst en een Building User Guide (BUG) aangeboden aan
de nieuwe huurders, maar ook aan de bestaande huurders.
> Verschillende one-to-one interviews door de CSR Manager en de commerciële medewerkers maakten mogelijk om te peilen naar de
verwachtingen van deze betrokken partijen.

G4-PR5

Openbare huurders
Regie der gebouwen

G4-PR5

De Regie der Gebouwen is de hoofdhuurder van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo.
> Een one-to-one interview door de CSR Manager, de Senior Environmental Manager en de contactpersoon van de Regie der
Gebouwen, als hoofdhuurder van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo, maakte mogelijk om te peilen naar de verwachtingen van deze betrokken partij.

ANALISTEN
Befimmo beantwoordt specifieke vragenlijsten over Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van betrokken partijen. De antwoorden op deze vragenlijsten
INVESTEERDERS
worden via de website van de Vennootschap ter beschikking van de andere betrokken partijen gesteld: www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen.
AANDEELHOUDERS Daarnaast zet Befimmo geregeld haar MVO-aanpak uiteen tijdens roadshows en op conferenties die rond dit thema worden georganiseerd. De CEO

nam in januari 2014 als spreker deel aan een presentatie aan de institutionele beleggers, het “Investors Forum”. Tijdens deze presentatie lichtte hij de
MVO-strategie van Befimmo toe.
Algemene feedback van de analisten / beleggers
Algemeen worden als sterke punten van de onderneming beschouwd:
> strategie en analyse;
> rapportering, bekendmaking en externe communicatie;
> milieu-aspecten;
> monitoring;
> certificatie.
De verder te ontwikkelen punten zijn:
> relatie met de huurklant.
Een dialoog tussen de CSR Manager, in samenwerking met de IR Officer, en een financieel analist die Befimmo al vele jaren volgt en tal van institutionele
investeerders vertegenwoordigt, maakte het mogelijk om te peilen naar de verwachtingen van deze betrokken partij
Evaluatievragenlijst
Om nog rechtstreekser in contact te komen met de externe betrokken partijen hebben deze ook de mogelijkheid om de aanpak in duurzame ontwikkeling van Befimmo te beoordelen, opmerkingen te maken en suggesties te doen voor verbetering. Dit kan met het invullen van een “Vragenlijst Externe
Betrokken Partijen” op de website: www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen. In 2015 werd in het beschikbare feedbackformulier op de website geen
enkele opmerking genoteerd.
Carbon Disclosure
Project4

In het voorbije boekjaar beantwoordde Befimmo de vragenlijst van het CDP.
Befimmo werkte mee aan de verslaggeving over de koolstofemissies die verbonden zijn aan haar activiteiten en beantwoordde daarvoor
de vragenlijst van het “Carbon Disclosure Project”. Dit project is bedoeld om een wereldwijde gegevensdatabank aan te leggen van de
broeikasgassen die bedrijven uitstoten. Deze organisatie treedt op in naam van 822 investeerders die meer dan US$ 95 triljoen activa
vertegenwoordigen.
In december 2015 kreeg Befimmo voor de CDP-vragenlijst 2015 een score die fors verbeterd is ten opzichte van de score van de
voorbije jaren. Ze behaalde een score van 95 C. Uit de sterke stijging van de score van Befimmo deze laatste jaren blijkt de kwaliteit van
de verslaggeving aan de investeerders.
> De CSR Manager heeft rekening gehouden met de thema’s en ook met de vragen die de investeerders stelden om te peilen naar de
verwachtingen van deze betrokken partijen.

GRESB
Global Real Estate
Sustainability Benchmark5

De 175 leden van de GRESB zijn institutionele beleggers, waarvan 60 pensioenfondsen zijn. In het voorbije boekjaar beantwoordde Befimmo
ook de vragenlijst van de GRESB.
Dankzij de acties die ze in de voorbije jaren ondernam, verhoogde Befimmo haar score en verbeterde ze haar zwakke punt dat in het begin
werd uitgelicht, namelijk de betrokkenheid van het Management bij de MVO-strategie en de sociale factoren. Ze behield trouwens het “Green
Star” (70%) statuut dat ze in 2012 kreeg. Dit statuut heeft Befimmo de volgende jaren behouden en behaalde een score van 83% in 2015,
waarmee ze het gemiddelde van de vastgoedsector sterk overschreed. Ook al staat Befimmo op een hoger niveau dan haar concurrenten,
er zijn nog altijd bepaalde aandachtspunten, zoals de analyse van de waardeketen, de prestatie-indicatoren en het engagement van de
betrokken partijen.
Sinds 1 januari 2016 is Befimmo officieel lid van de GRESB, zodat ze in de toekomst toegang zal hebben tot meer informatie, opleidingen kan
volgen en ook in aanmerking komen om te zetelen in comités en deel te nemen aan werkgroepen.
> De CSR Manager heeft rekening gehouden met de thema’s en ook met de vragen die de investeerders stelden om te peilen naar de
verwachtingen van deze betrokken partijen.

1. www.upsi-bvs.be
2. http://www.rics.org
3. http://www.epra.com
4. www.cdproject.net
5. www.gresb.com
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NIVEAU

ARCHITECTEN |
STUDIEBUREAUS

EXTERNE
BETROKKEN
PARTIJEN
GRI
Global Reporting
Initiative

Allerlei bureaus die
bij grote renovaties
komen kijken

BEHEERDERS VAN BNP Paribas Fortis,
GEBOUWEN
Enige Huurders
ONDERAAN
NEMERS |
LEVERANCIERS

ACTIVITEITEN

Sinds 1 januari 2015 is Befimmo lid van de GRI Gold Community. “Working separately and on isolated efforts is not an option;
by working together, we can build on our common goal - a more sustainable, secure, and stable economy and world. The GRI
GOLD Community is a program, offering organizations around the world a unique opportunity to join a collaborative, global multistakeholder network to do exactly this.” (www.globalreporting.org).
Befimmo sluit zich al enkele jaren aan bij de toenemende standaardisering, niet enkel van de financiële rapportering, maar ook van
de MVO-verslaggeving. Ze volgt in haar hele Verslag dus de indicatoren die gepubliceerd worden door de EPRA, maar ook de
richtlijnen van het GRI-G4 (“Conformiteit” - Basiscriteria) en van de vastgoedsector, GRI-CRESS.
Overleg van in de ontwerpfase om een kijk te hebben op de effecten en mogelijkheden bij grote renovaties.
Geregelde vergaderingen om te bekijken waar het beter kan, zowel strategisch als operationeel.

Property Management/ Via geregeld overleg, zowel strategisch als operationeel, met het Property Management, kan bepaald worden wat voorrang moet
onderhoudsbedrijven
krijgen op het vlak van de vermindering van de milieu-impact. Het Property Management neemt het op zijn beurt op zich om de
onderhoudsbedrijven te sensibiliseren, want hij is hun belangrijkste gesprekspartner. Het Property Management heeft ook een
belangrijke rol in de bewustmaking van de huurders. Hij wordt jaarlijks doorgelicht door en op initiatief van Befimmo.
> Een one-to-one interview door de CSR Manager met een onderhoudsbedrijf heeft mogelijk gemaakt om te peilen naar de
verwachtingen van deze betrokken partij.
Leveranciers

Befimmo beseft dat ze grotendeels stroomopwaarts van haar waardeketen – op het gebied van haar leveranciers – 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 om haar kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te
halen. Daarom startte Befimmo in de tweede helft van 2015 een globale analyse van haar waardeketen, om haar aankoopsysteem
te structureren en te professionaliseren, de leveranciers te evalueren en de milieu- en maatschappelijke criteria te integreren in haar
“core” en “corporate” aankopen.
Het doel is om het analyseproces dat in 2015 begon, te beëindigen tegen eind 2016. De volgende grote etapes die in samenwerking
met de betrokken teams in 2016 uitgevoerd moeten worden, zijn: (i) de organisatie van bijeenkomsten met een selectie van
kernleveranciers, (ii) de opmaak van een nieuw beleid en charter van duurzame aankopen, (iii) de ontwikkeling, selectie en
implementatie van nieuwe criteria voor duurzame aankopen, en (iv) de interne communicatie (naar kopers) en externe communicatie
(naar leveranciers) om zeker te zijn van de goede implementatie van het nieuw beleid.

INTERNE BETROKKEN PARTIJEN
NIVEAU

G4-43

RAAD VAN BESTUUR

INTERNE BETROKKEN PARTIJEN
Bestuurders

ACTIVITEITEN
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 Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid, met name tijdens de strategische raden en tijdens driemaandelijks
geplande vergaderingen bij de publicatie van de resultaten.
> Tijdens het proces van de materaliteitsoefening werden de Bestuurders op de hoogte
gehouden van elke etappe. Ze werkten mee aan de opmaak van de matrix door het
beantwoorden van een vragenlijst en keurden de matrix en de prioritaire thema’s goed
tijdens een vergadering die de CEO in samenwerking met de CSR Manager organiseerde.

MANAGEMENT

Effectieve Bedrijfsleiders

De Effectieve Bedrijfsleiders zijn aanwezig in de vakverenigingen die actief zijn op hun expertisegebied. Zo werkt de Secretary General mee in de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen (VBO) (kwesties inzake governance en financiële regelgevingen) en in het Instituut
voor Bedrijfsjuristen, de CFO aan de FEIB Vlerick CFO club.
Daarnaast zijn de CFO en de Secretary General ook lid van de werkgroep van de GVV’s, de
“BE-REIT Association” die in december 2015 werd opgericht (om een aantal reglementaire en
fiscale kwesties te bespreken die een impact hebben op de sector). De CFO is Voorzitter en de
Secretary General is Head of Legal & Regulatory Committee.
Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (CMV) uit 5 personen,
van wie er 3 Effectief Bedrijfsleider zijn: de Chief Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer
(CFO), de Chief Operating Officer (COO), de Head of Environmental Management (HEM) en de
CSR Manager (CSRM). Deze Cel komt elk kwartaal samen en is verantwoordelijk voor de opmaak
en de opvolging van het MVO-Actieplan, voor de toewijzing van de gepaste human resources en
ook voor de jaarlijkse Directiebeoordeling van het Milieumanagementsysteem ISO 14001.
> Tijdens de materialiteitsoefening werden twee Management Meetings georganiseerd.
De eerste vergadering had een concrete aanpak tot doel: enerzijds, de hiërarchisering en
de goedkeuring van de MVO-thema’s en anderzijds de goedkeuring van de geïdentificeerde
betrokken partijen. De tweede vergadering was op een meer abstracte aanpak gericht,
namelijk enige afstand van de hiërarchisering van de thema’s, via de interventie van een
externe gesprekspartner.

TEAM VAN BEFIMMO

Alle medewerkers

Vandaag maakt Beﬁmmo’s Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 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.
> Bijna alle teamleden werkten mee aan de opmaak van de materialiteitsmatrix door een
vertrouwelijke en anonieme tevredenheidsenquête te beantwoorden op het intranet.
Eind 2015 herhaalde Befimmo de tevredenheidsenquête die ze om de twee jaren ging
uitvoeren bij haar team. Deze enquête behandelt algemene thema’s, zoals communicatie,
de werkomgeving, opleiding, de bedrijfscultuur en -geest, human ressources, mobiliteit en
MVO. De participatiegraad bleef zeer hoog op 94%, vergeleken met 92% twee jaar geleden.

POTENTIËLE KANDIDATEN

Studenten

Befimmo ging de laatste jaren meedere keren in op oproepen tot projecten en andere aanvragen van studenten en universiteiten.
> Onder toezicht van de CSR Manager werkte een groep studenten een vragenlijst uit met
betrekking tot het MVO, interviewde een vijftiental studenten en docenten van verschillende
Belgische scholen en consolideerde de verwachtingen van deze studenten als toekomstige
potentiële kandidaten, om ze op te nemen in de materialiteitsmatrix.

PROPERTY MANAGEMENT

Befimmo Property Services NV
(100% dochteronderneming)

> Een one-to-one interview door de CSR Manager van de verantwoordelijke van het
Property Management maakte het mogelijk om te peilen naar de verwachtingen van deze
betrokken partij.

UITBESTEDE DIENSTEN

Externe Human Resources consultant

> Een one-to-one interview door de CSR Manager van de externe HR consultante maakte
het mogelijk om te peilen naar de verwachtingen van deze betrokken partij.
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103: CSR - Het team - Ethiek - Sociale indicatoren
103: CSR - Het team - Sociale indicatoren
G4 - 11
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 12
22: Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2015
G4 - 13
118: CSR - Algemene informatie - Perimeter van de rapportering en wijzigingen sinds 1 januari 2015
83: CSR - Een beleid van "Maatschappelijke Verantwoordelijkheid"
G4 - 14
115: CSR - Erkenning
G4 - 15
123: Corporate-governanceverklaring | Principes
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen
G4 - 16
Geïdentificeerde relevante aspecten en perimeters
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 17
149: Structuur en organisatie
83: CSR - Een beleid van "Maatschappelijke Verantwoordelijkheid"
G4 - 18
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
84: CSR - 4 pijlers | 14 prioriteiten
G4 - 19
84: CSR - 4 pijlers | 14 prioriteiten
G4 - 20
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen
84: CSR - 4 pijlers | 14 prioriteiten
G4 - 21
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen
101: CSR - Methodologie
G4 - 22
118: CSR - Algemene informatie - Perimeter van de rapportering en wijzigingen sinds 1 januari 2015
83: CSR - Een beleid van "Maatschappelijke Verantwoordelijkheid"
G4 - 23
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
118: CSR - Algemene informatie - Perimeter van de rapportering en wijzigingen sinds 1 januari 2015
Betrokkenheid van de betrokken partijen
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 24
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 25
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 26
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen
115: CSR - Governance - Dialoog
G4 - 10

EXTERNE CONTROLE1

Geen externe controle

Geen externe controle

Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle,
behalve “Geconsolideerde
balans”
Externe controle
(JFV 2015 - Verslag van de
Commissaris pagina 194)
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle

Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle

1. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015.
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ALGEMENE INFORMATIE- JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 | PAGINA(‘S)
ELEMENTEN
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen
G4 - 27
226: MVO-Actieplan
Profiel van het verslag 		
118: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperiode
G4 - 28
118: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperiode
G4 - 29
118: CSR - Algemene informatie - Rapporteringsperiode
G4 - 30
118: CSR - Algemene informatie - Contactpersoon en bijkomende informatie
G4 - 31
244: Contact
http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/2015/gri_nl_2015.pdf | MVO | Index van de GRI-inhoud
G4 - 32
115: CSR - Governance - Transparante communicatie
118: CSR - Algemene informatie
118: CSR - Algemene informatie - Externe controle
G4 - 33
Governance		
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 34
123: Beheerstructuur
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 35
85, 88, 103, 110, 114: MVO - Invoering van de 4 grote pijlers: Milieu, Team, Huurders en Governance
131: Activiteit van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2015
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 36
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 37
122: Corporate-governanceverklaring
G4 - 38
122: Corporate-governanceverklaring
G4 - 39
130: Verkiezing en rol van de Voorzitter van de Raad van Bestuur
130: Procedure voor de benoeming en de hernieuwing van de Bestuurders
G4 - 40
144: Regels ter preventie van belangenconflicten
G4 - 41
144: Aanvullende regels, bepaald in het corporate-governancecharter van Befimmo
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 42
131: Activiteit van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2015
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 43
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen | MVO | Communicatie met de externe en interne betrokken partijen Raad van Bestuur en Management
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 44
131: Zelfevaluatie
85: CSR - Betrokken partijen en Materialiteitsmatrix
G4 - 45
133: Auditcomité - Werking en activiteit tijdens het boekjaar 2015
141: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen
114: CSR - Governance - Inleiding
G4 - 46
133: Auditcomité - Werking en activiteit tijdens het boekjaar 2015
141: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen
141: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen
G4 - 47
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 48
87: CSR - Interne organisatie
G4 - 49
226: CSR | MVO-Actieplan
G4 - 50
133: Benoemings- en Remuneratiecomité
G4 - 51
136: Remuneratieverslag
133: Benoemings- en Remuneratiecomité
G4 - 52
136: Remuneratieverslag
133: Benoemings- en Remuneratiecomité
G4 - 53
Ethiek en integriteit 		
19: Onze waarden
G4 - 56
142: Ethiek
116: CSR - Governance - Ethiek
105: CSR - Team - Welzijn
114: CSR - Governance - Inleiding
G4 - 57
116: CSR - Governance - Ethiek
144: Regels ter preventie van belangenconflicten
147: Rol van de Compliance Officer
9: Operationeel risico
G4 - 58
144: Regels ter preventie van belangenconflicten
147: Rol van de Compliance Officer

EXTERNE CONTROLE1

Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle

Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle
Geen externe controle

Geen externe controle

Geen externe controle

Geen externe controle

1. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015.
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SPECIFIEKE INFORMATIE-ELEMENTEN
DMA EN
INDICATOREN1

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 | PAGINA(‘S)

GEEN BEKENDMAKING
VAN INFORMATIE

EXTERNE CONTROLE2

GROTE PIJLERS |
PRIORITEITEN
VAN BEFIMMO

CATEGORIE ECONOMIE				
Economische prestatie
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
54: Financiële resultaten
G4 - EC1
153: Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat
G4 - EC2

186: Personeelsbeloningen

G4 - EC3

186: Personeelsbeloningen

Externe controle (pagina 119)

Externe controle
Waardecreatie
(JFV 2015 - Verslag van
de Commissaris - pagina 194)
Externe controle
Waardecreatie
(JFV 2015 - Verslag van
de Commissaris - pagina 194)
Externe controle
Team
(JFV 2015 - Verslag van
de Commissaris - pagina 194)

CATEGORIE MILIEU				
Energie
G4 - DMA

G4 - EN3

G4 - EN4

G4 - EN5

G4 - EN6
G4 - EN7
Water
G4 - DMA

G4 - EN8
G4 - EN10
Uitstoot
G4 - DMA

G4 - EN15

G4 - EN16

G4 - EN17

85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering,
verwachtingen van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
92, 238: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)
93: Elektriciteitsverbruik van Befimmo corporate (MWh en kWh/VTE)
93, 237: Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)
94, 239: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)
95: Autoproductie van hernieuwbare energie (MWh)
en productie-oppervlakte (m²)
92, 238: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)
93, 237: Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)
94, 239: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)
92, 238: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)
93: Elektriciteitsverbruik van Befimmo corporate (MWh en kWh/VTE)
93, 237: Direct energieverbruik (GWh en kWh/m²)
94, 239: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)
92, 238: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)
94: Financiële besparingen door gerealiseerde energiebezuinigingen
92, 238: Indirect energieverbruik (GWh en kWh/m²)
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering,
verwachtingen van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
95, 240: Waterverbruik (liter/m²)
95, 240: Waterverbruik (liter/m²)
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen van de
betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
85: Daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten voor 20162017
97, 241: Specfieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd,
verbonden aan de energie
98: CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van Befimmo corporate
99: CO2e-uitstoot verbonden aan het vervoer van Befimmo corporate (ton
CO2e)
85: Daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten voor 20162017
97, 241: Specfieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd,
verbonden aan de energie
85: Daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten voor 20162017
97, 241: Specfieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd,
verbonden aan de energie
98: CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van Befimmo
corporate

Externe controle (pagina 119)

Milieu | Energie
Milieu | Vervuiling

Externe controle (pagina 119)

Milieu | Energie

Externe controle (pagina 119)
Milieu | Energie

Externe controle (pagina 119)

Externe controle (pagina 119)

Milieu | Energie

Externe controle (pagina 119) Milieu | Energie

Externe controle (pagina 119)

Externe controle (pagina 119) Milieu | Energie
Externe controle (pagina 119) Milieu | Energie

Externe controle (pagina 119)

Milieu | Vervuiling
Milieu | Mobiliteit

Externe controle (pagina 119)

Milieu | Vervuiling

Externe controle (pagina 119)
Milieu | Vervuiling

Externe controle (pagina 119)

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.				
2. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 							

4

BEFIMMO - ONLINE BIJLAGEN VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 - INDEX VAN DE GRI-INHOUD

DMA EN
INDICATOREN1
G4 - EN18

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 | PAGINA(‘S)

85: Daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten voor 20162017
97, 241: Specfieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd,
verbonden aan de energie
85: Daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten voor 2016G4 - EN19
2017
97, 241: Specfieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd,
verbonden aan de energie
Afvalwater en afval
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering,
verwachtingen van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
96, 242: Totaal afval per type (ton)
G4 - EN23
97, 243: Verwerking van het afval verbonden aan gebouwen in exploitatie
(%)
Het afvoerwater wordt in de openbare riolen geloosd.
G4 - EN26
Producten en diensten
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering,
verwachtingen van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
112: Terbeschikkingstelling van een milieusamenwerkingsovereenkomst
G4 - EN27
112: Terbeschikkingstelling van een Building User Guide (BUG)
112: Helpsite
113: Aanleg en terbeschikkingstelling van een communicatieplatform
116: Governance - Bewustmaking van de maintenancebedrijven
Compliance
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
117: Energieprestatiecertificaten (EPB) en EPB-certificatie
G4 - EN29
verwarming-klimaatregeling
Vervoer
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
99: CO2e-uitstoot verbonden aan het vervoer van Befimmo corporate
G4 - EN30
(ton CO2e)

Algemeen
G4 - DMA

G4 - EN31

85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226 CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
85: Daling van de CO2e-uitstoot sinds 2008 en vooruitzichten voor 20162017
90: Meerjarig investeringsplan

GEEN BEKENDMAKING
VAN INFORMATIE

EXTERNE CONTROLE2

GROTE PIJLERS |
PRIORITEITEN
VAN BEFIMMO
Milieu | Vervuiling

Externe controle (pagina 119)
Milieu | Vervuiling

Externe controle (pagina 119)

Externe controle (pagina 119)

Externe controle (pagina 119)
Geen controle

Milieu | Vervuiling

Milieu | Vervuiling

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Huurders | Dialoog
Governance |
Ethiek

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Governance |
Compliance

Externe controle (pagina 119)

(a) Ontbrekende informatie: aanzienlijke milieuimpacten door productentransport, transport van
andere goederen en stoffen die gebruikt worden
door de organisatie in het kader van haar activiteit.
(b) De indicator is op heden onbeschikbaar.
Geen controle
Niettemin werd beslist om in 2015 een
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie
van een koolstofbalans voor een deel of de volledige
portefeuille en de conclusies ervan te publiceren in
het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.

Milieu | Mobiliteit

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Milieu | Energie

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.				
2. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 							
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DMA EN
INDICATO1
REN
Milieu-evaluatie van de leveranciers
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
115: Verantwoordelijke waardeketen
G4 - EN32

G4 - EN33

115: Verantwoordelijke waardeketen

GEEN BEKENDMAKING
VAN INFORMATIE

EXTERNE CONTROLE2

GROTE PIJLERS |
PRIORITEITEN
VAN BEFIMMO

Externe controle (pagina 119)

(a) Ontbrekende informatie: percentage van nieuwe
leveranciers, gecontroleerd met behulp van milieucriteria.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. Niettemin
is Befimmo in de loop van het tweede halfjaar 2015
met een algemene analyse van haar waardeketen
gestart om haar aankoopsysteem te structureren en
professioneler te maken, haar huurders te evalueren en Geen controle
milieu- en maatschappelijke criteria in haar “core” en
“corporate” aankopen te integreren. De voorafgaande
resultaten van deze eerste analysefase zijn gepubliceer
din dit Jaarlijks Financieel Verslag. Het doel is om dit
analyseproces, dat in 2015 werd opgestart, te beëindigen eind 2016.
(a) Ontbrekende informatie: aanzienlijke, reële en
potentiële negatieve impact op het milieu in de
waardeketen en de genomen maatregelen.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. Niettemin is Befimmo in de loop van het tweede halfjaar
2015 met een algemene analyse van haar waardeketen gestart om haar aankoopsysteem te structureren Geen controle
en professioneler te maken, haar huurders te evalueren en milieu- en maatschappelijke criteria in haar
“core” en “corporate” aankopen te integreren. De
voorafgaande resultaten van deze eerste analysefase
zijn gepubliceer din dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Het doel is om dit analyseproces, dat in 2015 werd
opgestart, te beëindigen eind 2016.

Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

CATEGORIE SOCIAAL 				
SUBCATEGORIE: WERKWIJZEN INZAKE TEWERKSTELLING EN WAARDIG WERK 				
Tewerkstelling
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
103: Het team - Sociale indicatoren
G4 - LA1

103: Het team - Sociale indicatoren
G4 - LA2
Gezondheid en veiligheid op het werk
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
103: Het team - Sociale indicatoren
G4 - LA6
Opleiding en scholing				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
107: Het team - Evaluatie en opleiding
G4 - LA9
G4 - LA10

107: Het team - Evaluatie en opleiding

G4 - LA11

107: Het team - Evaluatie en opleiding

Externe controle (pagina 119)
(a) Ontbrekende informatie: rotatiegraad van het
personeel.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar.
Befimmo publiceert haar ziekteverzuim evenals het Geen controle
jaarlijks aantal vertrekken uit en aankomsten in de
Vennootschap. Niettemin zou Befimmo kunnen
beslissen om de rotatiegraad te berekenen en deze
publiceren in het Jaarlijks Financieel Verslag 2016.
Geen controle

Team

Team

Externe controle (pagina 119)
Geen controle

Team | Welzijn

Externe controle (pagina 119)

Geen controle
Geen controle
Geen controle

Team |
Evaluatie en
opleiding
Team |
Evaluatie en
opleiding
Team |
Evaluatie en
opleiding

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.				
2. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 							
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JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 | PAGINA(‘S)
GEEN BEKENDMAKING
DMA EN
INDICATOVAN INFORMATIE
1
REN
Diversiteit en gelijkheid van kansen				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
108: Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling
G4 - LA12
van de werknemers per geslacht en per leeftijd (op 31 december 2015)
Evaluatie van de werkwijzen inzake tewerkstelling bij de leveranciers 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
115: Verantwoordelijke waardeketen
(a) Ontbrekende informatie: percentage van nieuwe
G4 - LA14
leveranciers, gecontroleerd met behulp van criteria
verbonden met gebruiksgewoontes.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. Niettemin is Befimmo in de loop van het tweede halfjaar
2015 met een algemene analyse van haar waardeketen gestart om haar aankoopsysteem te structureren
en professioneler te maken, haar huurders te evalueren en milieu- en maatschappelijke criteria in haar
“core” en “corporate” aankopen te integreren. De
voorafgaande resultaten van deze eerste analysefase
zijn gepubliceer din dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Het doel is om dit analyseproces, dat in 2015 werd
opgestart, te beëindigen eind 2016.
115: Verantwoordelijke waardeketen
G4 - LA15
(a) Ontbrekende informatie: aanzienlijke, reële en
potentiële negatieve impact op de gebruiksgewoontes in de waardeketen en de genomen maatregelen.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. Niettemin is Befimmo in de loop van het tweede halfjaar
2015 met een algemene analyse van haar waardeketen gestart om haar aankoopsysteem te structureren
en professioneler te maken, haar huurders te evalueren en milieu- en maatschappelijke criteria in haar
“core” en “corporate” aankopen te integreren. De
voorafgaande resultaten van deze eerste analysefase
zijn gepubliceer din dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Het doel is om dit analyseproces, dat in 2015 werd
opgestart, te beëindigen eind 2016.
Mechanismen voor de behandeling van bezwaren in verband met de werkwijzen inzake tewerkstelling
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
108: Het team | Ethiek
G4 - LA16

EXTERNE CONTROLE2

GROTE PIJLERS |
PRIORITEITEN
VAN BEFIMMO

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Team | Ethiek

Externe controle (pagina 119)
Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

Geen controle

Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

Geen controle

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Team | Ethiek

SUBCATEGORIE: RECHTEN VAN DE MENS
Non-discriminatie
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226 CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
Er was geen enkel geval van discriminatie tijdens het voorbije boekjaar.
G4 - HR3
Evaluatie van de naleving van de mensenrechten bij de leveranciers 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Governance |
Ethiek

Externe controle (pagina 119)

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.				
2. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 							
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DMA EN
INDICATOREN1
G4 - HR10

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 | PAGINA(‘S)

GEEN BEKENDMAKING
VAN INFORMATIE

115: Verantwoorde waardeketen

G4 - HR11

115: Verantwoordelijke waardeketen

(a) Ontbrekende informatie: percentage van nieuwe
leveranciers, gecontroleerd met behulp van criteria
verbonden met mensenrechten.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. Niettemin is Befimmo in de loop van het tweede halfjaar
2015 met een algemene analyse van haar waardeketen gestart om haar aankoopsysteem te structureren Geen controle
en professioneler te maken, haar huurders te evalueren en milieu- en maatschappelijke criteria in haar
“core” en “corporate” aankopen te integreren. De
voorafgaande resultaten van deze eerste analysefase
zijn gepubliceer din dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Het doel is om dit analyseproces, dat in 2015 werd
opgestart, te beëindigen eind 2016.
(a) Ontbrekende informatie: aanzienlijke, reële en
potentiële negatieve impact op de mensenrechten in
de waardeketen en de genomen maatregelen.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar.
Niettemin is Befimmo in de loop van het tweede
halfjaar 2015 met een algemene analyse van haar
waardeketen gestart om haar aankoopsysteem
Geen controle
te structureren en professioneler te maken, haar
huurders te evalueren en milieu- en maatschappelijke criteria in haar “core” en “corporate” aankopen
te integreren. De voorafgaande resultaten van deze
eerste analysefase zijn gepubliceer din dit Jaarlijks
Financieel Verslag. Het doel is om dit analyseproces,
dat in 2015 werd opgestart, te beëindigen eind
2016.

EXTERNE CONTROLE2

GROTE PIJLERS |
PRIORITEITEN
VAN BEFIMMO
Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

SUBCATEGORIE: MAATSCHAPPIJ 				
Strijd tegen corruptie 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
116: Ethische code, dealing code en governancecharter
G4 - SO4
G4 - SO5

Er was tijdens het voorbije boekjaar geen enkel incident van corruptie.

Anticoncurrerend gedrag 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
Er waren in het voorbije boekjaar geen rechtsvorderingen
G4 - SO7
wegens anticoncurrerend gedrag, inbreuken op de antitrustwetten
en monopolistische werkwijzen.
Compliance				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
Er waren geen boetes tijdens het voorbije boekjaar
G4 - SO8
Evaluatie van de impact van de leveranciers op de maatschappij
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen

Externe controle (pagina 119)

Geen controle
Geen controle

Governance |
Ethiek
Governance |
Ethiek

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Governance |
Ethiek

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Governance |
Compliance

Externe controle (pagina 119)

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.				
2. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 							
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DMA EN
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G4 - SO10

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2015 | PAGINA(‘S)

GEEN BEKENDMAKING
VAN INFORMATIE

EXTERNE CONTROLE2

115: Verantwoordelijke waardeketen

GROTE PIJLERS |
PRIORITEITEN
VAN BEFIMMO
Governance |
Verantwoordelijke
waardeketen

(a) Ontbrekende informatie: aanzienlijke, reële en
potentiële negatieve impact op de Vennootschap
in de bevoorradingsketen en de genomen maatregelen.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. Niettemin is Befimmo in de loop van het tweede halfjaar
2015 met een algemene analyse van haar waardeketen gestart om haar aankoopsysteem te structureren Geen controle
en professioneler te maken, haar huurders te evalueren en milieu- en maatschappelijke criteria in haar
“core” en “corporate” aankopen te integreren. De
voorafgaande resultaten van deze eerste analysefase
zijn gepubliceer din dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Het doel is om dit analyseproces, dat in 2015 werd
opgestart, te beëindigen eind 2016.
Mechanismen voor de behandeling van bezwaren inzake de impact op de maatschappij 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
Externe controle (pagina 119)
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
Er was in het voorbije boekjaar geen enkele rechtsvordering verbonden
G4 - SO11
Governance |
Geen controle
met de maatschappelijke impact
Ethiek

SUBCATEGORIE: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID 				
Gezondheid en veiligheid van de consumenten 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
113: Veiligheid & Gezondheid - Incidenten
G4 - PR2
Etikettering van producten en diensten 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
99: Milieumanagementsysteem, gecertifieerd ISO 14001
G4 - PR3
99: BREEA M Design en Post Construction
100: BREEAM In-Use
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen |
G4 - PR5
MVO | Communicatie met de interne en externe betrokken partijen
www.befimmo.be/nl/mvo/betrokken-partijen |
MVO | Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Huurders |
Veiligheid &
Gezondheid

Externe controle (pagina 119)

Milieu | Certificatie

Geen controle
(a) Ontbrekende informatie: resultaat van de
tevredenheidsenquête van de klanten.
(b) De informatie is op heden onbeschikbaar. De
Geen controle
one-to-one gesprekken met een beperkt aantal
huurders zullen jaar uitgevoerd worden. De tevredenheidsenquêtes zullen op hun beurt uitgevoerd worden van zodra het Extranet afgerond wordt (2016).

Marketingcommunicatie 				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
115: Transparante communicatie
G4 - PR7
Er waren in het voorbije boekjaar geen incidenten van niet-overeenstemming
met de regelgeving betreffende marketingcommunicatie.
Conformiteit				
85, 88, 103, 110, 114: CSR - Invoering van de 4 grote pijlers:
G4 - DMA
Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, verwachtingen
van de betrokken partijen, verbintenissen van Befimmo
90: Investeringscriteria
226: CSR | MVO-Actieplan: uitvoering, impact, doelstellingen
113: Veiligheid & Gezondheid - Incidenten
G4 - PR9

Huurders | Dialoog
Governance
| Dialoog &
Communicatie

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Governance
| Dialoog &
Communicatie
Milieu | Certificatie

Externe controle (pagina 119)

Geen controle

Huurders |
Veiligheid &
Gezondheid

SECTORSPECIFIEK 				
Construction & Real Estate Sector Supplement (CRESS)				
94, 239: Totaal en specifiek energieverbruik (GWh en kWh/m²)
CRE1
95, 240: Waterverbruik (liter/m²)
CRE2
97, 241: Specifieke uitstoot van broeikasgassen (BKG), niet-genormaliseerd,
CRE3
verbonden aan de energie
99: BREEAM Design en Post Construction
CRE8
100: BREEAM In-Use

Externe controle (pagina 119) Milieu | Energie
Externe controle (pagina 119) Milieu | Energie
Externe controle (pagina 119) Milieu | Vervuiling
Externe controle (pagina 119) Milieu | Certificatie

1. Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.				
2. Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt nazicht van de
niet-financiële gegevens uit te voeren. Het verslag bevindt zich op pagina 119 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015. 							

