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Het team

Inleiding

Befimmo-team

BEHEERSVERSLAG
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De betrokkenheid van het team van Befimmo is doorslag-
gevend voor het succes van haar globale strategie. De 
bewustmaking en de deelname van de medewerkers aan de 
denkoefeningen en hun dagelijkse bijdrage zijn onontbeerlijk 
om de opgestelde doel stellingen te halen. 

Door het een aangenaam werkkader te bieden, geeft 
Befimmo haar team de mogelijkheid om uitwisseling, creativi-
teit en haar motivatie te stimuleren, zodat het zich nog sterker 
inzet voor de Vennootschap.

De afdelingen HR en MVO werken samen om het hele team 
te sensibiliseren voor de MVO-thema’s, om de initiatieven ter 
zake op te volgen, ieders welzijn te bevorderen en de sterke 
bedrijfscultuur bij Befimmo verder te ontwikkelen. 

Eind 2017 organiseerden ze gezamenlijk, zoals ze om de 
twee jaar doen, een anonieme en niet-verplichte enquête om 
te peilen naar de tevredenheid bij de teamleden. Een aantal 
resultaten van dit onderzoek worden op de volgende pagina’s 
geïllustreerd. 89% van het team werkte mee aan de enquête. 

In het kader van het werk aan haar identiteit, wou Befimmo 
ook samen met haar team de drie basiswaarden van de 
Vennootschap bekrachtigen. Naast deze drie vaste waarden, 
namelijk Professionalisme, Teamgeest en Engagement bleek 
uit de feedback van de teamleden dat een vierde waarde 
ook werd erkend als integrerend deel van de bedrijfscultuur, 
namelijk, de Menselijkheid.

  “Missie en strategie, op pagina 14”

Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

74% Helemaal akkoord

20% Eerder akkoord

3%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

3% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord

0%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

Ik ben gemotiveerd 

Ik vind dat er een teamgeest heerst in de 
Vennootschap

Vindt u Befimmo een verantwoordelijke 
onderneming (ten opzichte van haar betrokken 
partijen, haar team, in haar communicatie)?

69% Helemaal akkoord

25% Eerder akkoord

3%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

3% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord

0%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

64% Helemaal akkoord

31% Eerder akkoord

3%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

2%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

0% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord

94%
Teamgeest

94%
Motivatie van het 

team
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Sociale indicatoren 

Op 31 december 2017 bestond het team uit 81 personen 
(52% mannen en 48% vrouwen). Ze hebben allemaal1 een 
bediendenstatuut en een contract van onbepaalde duur. 
Befimmo doet bij gelegenheid ook een beroep op de diensten 
van consultants en schakelt uitzendkrachten in. 

Op diezelfde datum werkte in het team 81% van de mede-
werkers van Befimmo voltijds en 19% deeltijds (tijdskrediet 
inbegrepen). Alle deeltijdse medewerkers hebben dezelfde 
extralegale voordelen. Deze 19% bestond op  
31 december 2017 uit 15% vrouwen en 4% mannen. 

Verdeling voltijds en deeltijds 

4% 
Deeltijds/Man

15% 
Deeltijds/Vrouw

48% 
Voltijds/Man

33% 
Voltijds/Vrouw

Evolutie van het team / verdeling van de 
medewerkers per activiteit (# personen)
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In het team heeft 51% van de leden een universitair diploma 
en bezit 34% van die universitairen ook een diploma van het 
postuniversitair type. 

De gemiddelde leeftijd van het team van Befimmo is 40 jaar. 
In het boekjaar 2017 onthaalde Befimmo 15 nieuwe mede-
werkers, tien vrouwen en vijf mannen (een “new hire rate” van 
18,5% 2), en nam ze van 4 afscheid, een vrouw en 3 mannen 
(een “turnover rate” van 4,9% 2). Een vertrek hield verband 
met een ontslag, een ander met het einde van een contract 
van bepaalde duur en de twee overige gingen met pensioen. 

# Gemiddelde 
leeftijd

Nieuwkomers   

Mannen 5
36 

Vrouwen 10

Vertrekken  

Mannen 3
50 

Vrouwen 1

Het korte duur ziekteverzuim bedraagt 1,95% 3 van het totaal 
aantal gepresteerde uren, onder het gemiddelde percentage 
van 2,63% 4 voor alle Belgische bedrijven, alle sectoren door 
elkaar. Het ziekteverzuim berekend volgens de EPRA-methodo-
logie, bedraagt 3,06% 2. Bovendien bedragen de “injury rate” 
en de “lost day rate”, berekend volgens dezelfde methodo-
logie, respectievelijk 0,0% en 0,1%. 

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

De Vennootschap past marktconforme vergoedingen toe die 
heel wat hoger liggen dan de verplichte minimale loon-
schalen. Het vergoedingspercentage per geslacht, voor het 
boekjaar 2017, werd berekend op het team van de mana-
gers. Deze laatste is goed vergelijkbaar op het vlak van 
functie en type verantwoordelijkheden. In die categorie ligt de 
bezoldiging van de mannen 5,4% hoger dan van de  vrouwen. 
Te noteren is dat de gemiddelde leeftijd van de mannen 
op 43 jaar ligt, tegen 37 jaar voor de vrouwen in diezelfde 
categorie. 

Het loonpakket van de medewerkers van Befimmo bevat 
onder meer een extralegaal5 pensioen. Dit kadert in het wette-
lijk stelsel van de tweede pijler. Dit plan van het type Defined 
Contributions biedt de medewerkers een aanvullend pensioen 
bij het wettelijk pensioen. Daarnaast genieten de medewerkers 
ook een volledige dekking op het vlak van gezondheidszorg 
en een groeps verzekering bij invaliditeit. 

Momenteel beschikt Befimmo over geen enkel vertegenwoor-
digend orgaan. In 2016 werden voor het eerst sociale verkie-
zingen georganiseerd. De procedure leidde tot de vaststelling 
dat er geen kandidaten waren. 

1.  In 2016 werd een Directiecomité opgericht, waarvan de leden hun mandaat uitoefenen als zelfstandige. Zij zijn bijgevolg niet meer opgenomen 
in deze gegevens.  

2. Dit percentage werd berekend volgens de sBPR methodologie van de EPRA, zie pagina 75 van dit Verslag.
3.  Absenteïsme: verhouding tussen het aantal uren ziekte van korte duur (<30 dagen) en het totaal aantal gepresteerde uren.
4. Bron: ‘Ziekteverzuim 2017’, SDWorx.
5.  Meer gedetailleerde informatie is gepubliceerd in de nota “Voordelen van het personeel”, op pagina 164.

BEHEERSVERSLAG
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Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de medewerkers  
per geslacht (31 december 2017)  

  Man      Vrouw

Raad van Bestuur

Directiecomité

Management

Andere medewerkers

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

67%

69%
31%

49%
51%

50%
50%

33%

Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de medewerkers  
per leeftijd (31 december 2017)

  Raad van Bestuur      Directiecomité      Management      Andere medewerkers
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32%

tussen 40 en 
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11%

25%

38%
31%

tussen 50 en 
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22%

50%

10%

tussen 60 en 
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67%

25%

8% 6%

Ik ben globaal tevreden  
met mijn package

52% Eerder akkoord

34% Helemaal akkoord

6%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

4% Eerder niet akkoord

3%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

1% Helemaal niet akkoord

Ik ben tevreden over de extra-legale voordelen 
(gezondheidsverzekeringen, pensioenplan, maaltijd-
cheques, ecocheques, enz.) die Befimmo aanbiedt 

63% Helemaal akkoord

27% Eerder akkoord

4%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

4%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

2% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord
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Welzijn

Onder welzijn verstaat Befimmo het evenwicht tussen beroeps-
leven en privéleven, de gezondheid en de veiligheid van de 
medewerker, de werkomgeving en de werksfeer. Ze hecht 
bijzonder belang aan het welzijn van haar medewerkers, 
dat borg staat voor hun betrokkenheid bij het leven van de 
Vennootschap. Ze is van plan haar aanpak van deze thema’s 
voortdurend te verbeteren. 

WERKOMGEVING – SWOW 1

Befimmo is nu sinds een jaar gehuisvest in haar nieuwe 
kantoren. Ze blijft verder nadenken over de nieuwe werkwe-
reld om zo te blijven luisteren naar haar team, toe te zien op 
zijn welzijn en bij dat team te experimenteren met bepaalde 
innovatieve vormen van inrichting en organisatie, die daarna 
eventueel kunnen ingevoerd worden in haar vastgoedporte-
feuille in exploitatie. 

In deze context zullen in de komende maanden nog enkele 
verbeteringen aangebracht worden, om in te gaan op de 
verwachtingen van het team, namelijk: 

  verbetering van de akoestiek; 

  inrichting van ruimtes voor cocreatie;

  decoratie.

Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

Mijn fysieke werkomstandigheden 
zijn geschikt 

49% Helemaal akkoord

31% Eerder akkoord

9%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

7% Helemaal niet akkoord

4% Eerder niet akkoord

0%   Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

WELZIJN EN PREVENTIE VAN DE 
PSYCHOSOCIALE RISICO’S

  Integratie in het pakket van Befimmo van een EAP 
(Employee Assistance Programme)  
EAP is een programma dat medewerkers die met een 
beroepsmatig of privé-probleem kampen, de kans biedt om 
anoniem en op kosten van de werkgever hulp te krijgen van 
deskundigen op uiteenlopende gebieden (psychologisch, 
juridisch, slaapdeskundigen, preventie van burn-out, enz.). 
Door de toevoeging van dit voordeel aan het al bestaande 
pakket wil Befimmo, in alle discretie, steun bieden aan de 
leden van haar team die het moeilijk hebben, met een bij-
zondere focus op de psychosociale risico’s. 

  Verdere organisatie van opleidingssessies in 
 Mindfulness  
Deze discipline leert om zich te concentreren op het heden. 
Het doel is stress verminderen of beter beheren en burn-out 
voorkomen. 

  Nieuwe tevredenheidsenquête bij het team  
Deze peilde opnieuw naar de tevredenheid inzake een 
 aantal welzijnsaspecten, zoals de werkomgeving, de veilig-
heid en het evenwicht tussen beroepsleven en privéleven.

Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

Befimmo bekommert zich om het welzijn van 
het team

Ik zou Befimmo aanbevelen als werkgever 
aan een kennis 

Ik slaag in een redelijk evenwicht tussen mijn 
beroepsleven en mijn privé-leven 

69% Helemaal akkoord

25% Eerder akkoord

4%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

2%   Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

0% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord

84% Helemaal akkoord

13% Eerder akkoord

3%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

0% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord

0%   Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

45% Helemaal akkoord

34% Eerder akkoord

11%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

7% Eerder niet akkoord

2% Helemaal niet akkoord

1%   Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

BEHEERSVERSLAG

1.  SWOW: Smart Ways Of Working. 
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID

  Een preventieadviseur van niveau 1: jaarlijkse uitvoering 
van een studie van de risico’s die aan de kantooractiviteiten 
verbonden zijn. 

  Een vertrouwenspersoon: er werd in 2017 geen enkele 
klacht ingediend die met het werk te maken had. 

  Drie EHBO’ers: jaarlijkse bijscholing door Befimmo.

  Twee lichte werkongevallen en geen enkel geval van 
beroepsziekte in 2017. Het gaat in één geval om een onge-
val op de weg naar het werk en in het andere geval om een 
ongeval tijdens een evenement dat Befimmo organiseerde. 

COMITÉ B+ EN SOCIALE ACTIES

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

  Voortzetting van het partnerschap met het Rode Kruis van 
Oudergem, dat in 2011 werd aangegaan. 

  Voortzetting van de bloedinzamelingen in de lokalen van het 
Goemaere- 
gebouw, voor het team en voor de andere huurders. 

  Deelname van een deel van het team aan de Veertien-
daagse van het Rode Kruis, om de lokale afdeling van 
Oudergem te steunen bij de financiering van haar sociale 
kruidenierswinkel. 

  Inzameling van kleding voor de “Vestiboutique” die het Rode 
Kruis van Oudergem inrichtte en waarvan de winsten volle-
dig naar zijn sociale kruidenierswinkel gaan. 

  Samenstelling door het team van voedselpakketten voor de 
daklozen in Brussel. 

  Deelname van de grootste sportievelingen aan de 20 km 
van Brussel, onder de vlag van de vzw “Equité”, een hippo-
therapiecentrum. 

 

Naast de sociale actie van het Comité B+ werkte Befimmo 
ook verder mee aan bepaalde acties 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  kunnen bestaan uit tijd, activiteiten of materiaal. 

  Een persoon werd ‘peter’ van een kwetsbare persoon, 
om deze te begeleiden op de arbeidsmarkt. 

  Een andere persoon stuurde een workshop van fictieve 
gesprekken aan, voor personen die moeilijk aan werk 
 geraken. 

  Het sinterklaasbudget van Befimmo werd opnieuw besteed 
aan sinterklaaspakjes voor een feest dat het OCMW organi-
seerde voor kansarme kinderen van de gemeente en senioren. 

  Er werd speelgoed ingezameld voor de kinderen die 
het ‘Centre de Prévention des Violences Conjugales et 
 Familiales’ (CPVCF) bezoeken. 

 

EVALUATIE EN OPLEIDING 

Befimmo gelooft vast dat de ontwikkeling van haar mede-
werkers hen aanspoort om vooruit te willen gaan en hun 
 competenties verder uit te bouwen. Daarom zette ze haar 
beleid ter zake ook in 2017 verder. 

Uit de tevredenheidsenquête 2017 blijkt opnieuw dat het team 
best tevreden is over de voorgestelde opleidingen. 

Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

In het algemeen ben ik tevreden over de 
beschik bare opleidingsmogelijkheden bij 
Befimmo

44% Helemaal akkoord

39% Eerder akkoord

11%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

5% Eerder niet akkoord

1% Helemaal niet akkoord

0%   Mijn kennis over de ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

Befimmo trok eens te meer partij van de as ‘ontwikkeling’ van 
haar beoordelingsproces door, van in het begin van het jaar, 
de verschillende opleidingsbehoeften in kaart te brengen.

Naast de individuele opleidingen die beantwoorden aan 
ieders specifieke opleidingsbehoeften, volgen hieronder enkele 
voorbeelden van gezamenlijke opleidingen die in 2017 liepen: 

  Interne taalcursussen voor de medewerkers. 

  Refresh in Mindfulness.

  Opleidingsmodule betreffende het milieubeleid van Befimmo 
voor de nieuwe medewerkers. 

  Update-opleidingen met betrekking tot het EPB (energie-
prestatie van gebouwen), en het conform maken in het kader 
van de brandpreventie voor de operationele afdelingen. 

  Opleidingscyclus in appreciatief leiderschap voor de people 
managers, in collectieve intelligentie modus. 
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Gedurende het voorbije boekjaar registreerde Befimmo een 
gemiddelde van 35,8 uren opleiding per medewerker. Er werd 
in 2017 een  gemiddeld budget van 1.274,38 € per medewer-
ker besteed aan de opleidingen, waarvan ongeveer de helft 
aan taal- of bureauticacursussen. 

Op het vlak van ontwikkeling, en om alert te blijven voor 
de verwachtingen van haar team, legt Befimmo ook interne 
communicatiekanalen aan, om de medewerkers op de hoogte 
te brengen van vacatures in de Vennootschap. In 2017 
solliciteerden twee mensen voor interne functies. Zij werden 
geselecteerd en gingen dus nieuwe uitdagingen aan, terwijl 
ze hun relatie met Befimmo verderzetten. 

Opleidingsuren (buiten de taal- en bureautica- 
opleidingen) verdeeld op basis van de drie pijlers 
en per categorie (2017)

46% 
People

34% 
Profit

20% 
Planet

Manager

77% 
Profit

14% 
People

9% 
Planet

Andere medewerkers

Diversiteit  

Befimmo stelt zich op als een Vennootschap die openstaat 
voor diversiteit, met respect voor ieders identiteit. In het 
boekjaar 2017 werd geen enkele klacht in verband met 
de  tewerkstelling ingediend. 

Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

Afkomst, geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele 
geaardheid hebben geen impact op de manier  
waarop de leden van het team worden  
gewaardeerd  

82% Helemaal akkoord

13% Eerder akkoord

3%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

1%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

1% Eerder niet akkoord

0% Helemaal niet akkoord

  “Ethiek”

BEHEERSVERSLAG

http://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/ethique_nl.pdf
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Dialoog binnen het team

bedrijf, zijn werking en zijn cultuur kan Befimmo heel wat 
bij brengen. En dus krijgen nieuwe teamleden het woord, 
om een tijdje na hun komst te melden wat ze verwonderlijk 
vinden aan sterk verankerde gewoontes bij Befimmo. De 
bedoeling is om zo het leven in de onderneming voort-
durend te verbeteren en de dialoog aan te knopen van in 
het begin van de relatie; 

  Opzet van een innovatiecampagne bij Befimmo, een heuse 
participatieve aanpak, om het team te kunnen betrekken bij 
de thema’s die centraal staan in de verantwoordelijkheden 
van Befimmo. Het team wordt uitgenodigd om haar gedach-
ten te delen op de innovatiemuur en zich aan te sluiten bij 
een bepaalde werkgroep, die het na aan het hart ligt, om zo 
in een aanpak van collectieve intelligentie, innovatieprojec-
ten concreet vorm te kunnen geven. 

Uittreksel uit de enquête bij het team – december 2017

Ik krijg de mogelijkheid om suggesties te doen 
bij Befimmo

61% Helemaal akkoord

25% Eerder akkoord

9%  Zowel akkoord als 
niet  akkoord

3% Eerder niet akkoord

1% Helemaal niet akkoord

1%  Mijn kennis over de Ven-
nootschap biedt mij de 
mogelijk heid niet om deze 
vraag te  beantwoorden

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

Eind 2017 werd opnieuw een tevredenheidsenquête georga-
niseerd bij het team. 89% van het team nam eraan deel. 
Het gaat om een anonieme enquête die om de twee jaar 
wordt georganiseerd om de vinger aan de pols te houden bij 
het team rond een reeks thema’s, zoals motivatie, bedrijfs-
cultuur, communicatie, werkomgeving, de organisatie van de 
Vennootschap, MVO, het HR-beleid. 

Befimmo is blij met de grote respons van haar team op deze 
oefening en beschouwt het als haar taak om de teamleden op 
de hoogte te brengen van de resultaten en de verbeterings-
pistes die werden ingevoerd na de denkoefeningen die door 
de enquête werden geïnspireerd. 

Uit de enquête, die in 2017 voor de derde keer werd 
gehouden, blijken het engagement, de betrokkenheid en de 
motivatie van het team. 

De waarde ‘engagement’ bij Befimmo komt vooral tot uiting 
in blijvende belangstelling van het team voor het bedrijf, zijn 
strategie en zijn activiteiten. Om te tonen dat ze deze belang-
stelling zeer waardeert, zet Befimmo een aantal initiatieven op 
om zo het team te betrekken en te sensibiliseren: 

  De organisatie van interne ‘breakfast presentations’, door 
leden van het team of van de afdelingen, rond verschillende 
onderwerpen; 

  Invoering van een proces van verwonderingsverslagen 
voor de nieuwkomers in het team: een nieuwe blik op het 

Innovatiemuur | Befimmo Innovatiemuur | Befimmo
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CO2e-UITSTOOT 

De CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van 
Befimmo “corporate”, dit wil zeggen aan de bureautica- 
activiteiten van haar medewerkers, werden beoordeeld 
volgens de methodologie van de koolstofbalans2. De opera-
tionele perimeter dekt de verplaatsingen met een bedrijfswa-
gen, de professionele verplaatsingen met het vliegtuig of de 
trein, het papiergebruik en ook het gebruik van het gebouw 
( verwarming en elektriciteit), de zetel van de onderneming. 

Sinds enkele jaren sensibiliseert Befimmo haar team voor 
een goed beheer van het (corporate) afval, met een aantal 
concrete acties, met inbegrip van de vermindering van het 
papierverbruik per medewerker. Dit gemiddeld papierverbruik 
bedroeg 53 kg/medewerker in 2013 en daalde tot 33 kg/
medewerker in 2017. Dat is een vermindering met 37% in 
2017 ten opzichte van 20133.

Milieu-impact van het team

ELEKTRICITEITSVERBRUIK (MWH EN 
KWH/PP1)

Tijdens inrichtingswerken aan de ‘corporate’ oppervlaktes, in 
het kader van het SWOW-project in 2016, ging er bijzondere 
aandacht naar de nieuwe installaties, om het elektriciteits-
verbruik zo laag mogelijk te houden en de positieve effecten 
en ervaring van de goede milieuwerkwijzen die Befimmo 
ontwikkelde, in stand te houden. 

In 2017 monitorde Befimmo het privatief elektriciteitsver-
bruik van haar nieuwe oppervlaktes om zeker te stellen dat 
bepaalde nieuwe maatregelen (ledverlichting, uitbesteding 
van een deel van de IT-infrastructuur, enz.) efficiënt waren. 
De resultaten in onderstaande tabel tonen aan dat ze inder-
daad het doel treffen. Het elektriciteitsverbruik is gedaald 
met 48% in 2017 (100,1 MWh) ten opzichte van 2015 
(192,3 MWh).

1. PP: Per Persoon, of dus alle VTE’s (Voltijdse Equivalenten) en de leden van het Directiecomité.
2. Methodologie uitgewerkt door het Franse agentschap voor milieu en energiebeheersing ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
3. De omzettingsfactor die toegepast werd voor de berekening van de CO2e-uitstoot verbonden aan het papierverbruik bedraagt 0,919 kg CO2e/kg papier (Bron: Koolstofbalans V7.6).
4. De tabel van de uitstootfactoren betreffende de transportmiddelen is te vinden in de Methodologie in Bijlage IV van dit Verslag.
5. De gegevens 2016 zijn niet beschikbaar omwille van het tijdelijke gebruik van het Triomf-gebouw tijdens de renovatiewerken in het Goemaere-gebouw.

CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van Befimmo (ton CO2e, kg CO2e/m² en ton CO2e/pp) 

Eenheden 2015 2016 2017
“Corporate” oppervlakte Befimmo m²  2 150    2 150    1 668   V

# personen (PP) # 69 72 74 V

Totale uitstoot verbonden aan directe energie t CO2e 264 265 239 V

Waarvan totale uitstoot verwarming t CO2e 18 34 17 V

Uitstoot PP (verwarming) t CO2e 0,3 0,5 0,2 V

Uitstoot per m² (verwarming) kg CO2e/m² 8,6 n.a.5 10,2 V

Totaal verwarming [LfL] % n.a.5 n.a.5 n.a.5 V

Waarvan uitstoot dieselwagens 4 t CO2e 228 225 212 V

Waarvan uitstoot benzinewagens 4 t CO2e 18 6 11 V

Totale uitstoot verbonden aan indirecte energie t CO2e 43 48 23 V

Waarvan totale uitstoot elektriciteit [oppervlakte Goemaere] t CO2e 43 24 23 V

Waarvan totale uitstoot elektriciteit [oppervlakte werken Goemaere] t CO2e n.a.5 5,2 n.a.5 V

Waarvan totale uitstoot elektriciteit [oppervlakte Triomf] t CO2e n.a.5 15,4 n.a.5 V

Uitstoot PP t CO2e 0,6 0,7 0,3 V

Uitstoot per m² kg CO2e/m² 20,2 n.a.5 13,5 V

Totaal elektriciteit [LfL] % n.a.5 n.a.5 n.a.5 V

Totale uitstoot verbonden aan reizen, papierverbruik t CO2e 14 73 46 V

Vliegreizen korte afstand t CO2e 6,9 2,6 1,5 V

Vliegreizen lange afstand t CO2e 3,9 67,3 41,1 V

Hogesnelheidstrein t CO2e 0,2 0,3 0,7 V

Papierverbruik t CO2e 3,0 2,8 2,3 V

Waarvan uitstoot van niet-Befimmo wagens t CO2e 0,0 0,5 0,5 V

BEHEERSVERSLAG
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MOBILITEIT - CO2e-UITSTOOT 
VERBONDEN AAN HET VERVOER 
(TON CO2e)

Befimmo drong het gemiddeld globaal uitstootpercentage 
per voertuig (CO2e/km) van haar wagenpark met 3% terug in 
2017, vergeleken met 2016. Deze vermindering is het gevolg 
van de toepassing van een geüpdatete car policy op de nieuwe 
of vervangen voertuigen. 

De absolute vermindering van de CO2e-uitstoot verbonden 
aan de voertuigen gaat van 231 ton in 2016 naar 223 ton in 
2017, een lichte daling. 

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

In 2017 werd een Mobiliteitscel opgericht, die bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de afdelingen MVO, Milieu en HR. Deze 
heeft de opdracht om innovatieve projecten voor te stellen om 
de mobiliteit van het team anders in te vullen. 

Daar kwamen twee projecten uit voort:

  B-Test: voorstel aan de leden die het wensen, om op kosten 
van Befimmo zes maanden lang gelijk welk type alternatieve 
mobiliteit te testen (openbaar vervoer, deelwagens, scooters, 
fietsen, enz.).

  B-Switch: voorstel aan de leden van het team om hun 
parkeerplaats die Befimmo aanbiedt, te delen met een 
collega en in ruil te beschikken over een elektrische vouw-
fiets Ahooga voor alle of een deel van hun woon-werkver-
plaatsingen. Zo kregen 30 mensen een prachtige fiets ter 
beschikking. Een voordelig project in elk opzicht! 

Befimmo zet haar beleid van bewustmaking van het team 
voort. 

De vloot van elektrische fietsen
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