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BEFIMMO BRENGT TAL VAN ACTOREN 
SAMEN IN DE VERSCHILLENDE 
STADIA VAN DE LEVENSCYCLUS VAN 
HAAR GEBOUWEN. 

DOOR DE DOORLOPENDE EN 
PROACTIEVE DIALOOG MET DIE 
BETROKKEN PARTIJEN KAN 
ZE BLIJVEN BEANTWOORDEN 
AAN HUN VERWACHTINGEN 
EN AAN DE VERWACHTINGEN 
VAN EEN MAATSCHAPPIJ DIE 
VOORTDUREND VERANDERT. 
NAAST DE ELEKTRONISCHE 
INFORMATIEKANALEN WORDT IN 
DE EERSTE PLAATS INGEZET OP 
RECHTSTREEKSE FACE-TO-FACE 
CONTACTEN DIE DE MENSELIJKE 
BANDEN VERSTERKEN EN 
KWALITATIEVE UITWISSELINGEN 
MOGELIJK MAKEN, DE CIJFERS EN 
ENQUÊTES VOORBIJ. 

DIALOGEREN EN LUISTEREN ZIJN 
VOOR BEFIMMO DE BESTE MIDDELEN 
OM VOORUIT TE GAAN IN EEN 
POSITIEVE MAATSCHAPPELIJKE 
RICHTING. DEZE AANPAK WORDT 
TRANSVERSAAL GEHANTEERD, OM 
TE VERNIEUWEN OP HET VLAK VAN 
ONZE DRIE VERBINTENISSEN. 

Herontwikkeling

FINANCIERING ONTWERP BOUW EXPLOITATIE VERBETERING VERKOOP  
EN AANKOOP

OPENBARE OVERHEDEN

VERENIGINGEN

VAKVERENIGINGEN

HUURDERS

ANALISTEN / INVESTEERDERS / 
AANDEELHOUDERS

ARCHITECTEN / STUDIEBUREAUS

PROPERTY MANAGERS

LEVERANCIERS / ONDERAANNEMERS

BANKEN

  Befimmo's invloedssfeer
    Befimmo's bewustmakingssfeer
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Identificatie van onze 
betrokken partijen
Befimmo zet haar proces van geregelde en individuele dialoog met haar interne en externe betrokken partijen 

verder. De Vennootschap blijft streven naar het evenwicht tussen hun specifieke verwachtingen en de uitdagingen 

waarmee ze geregeld wordt geconfronteerd.

BETROKKEN PARTIJEN VERWACHTINGEN BETROKKEN PARTIJEN COMMUNICATIEMIDDELEN

Financiële gemeenschap 
(investeerders, analisten, 
aandeelhouders en banken)

—  Financiële en strategische transparantie

—  In lijn met de corporate governance principes

—  Ethiek

—  Zakelijke duurzaamheid

—  Financiële prestatie

—  Brief aan de aandeelhouders

—  Algemene vergaderingen

—  Persberichten en financiële verslagen

—  Roadshows, beurzen en investor days

—  Informatie op de website en op social media (LinkedIn)

—  Regelmatig contact met het departement IR & Communication

Overheden en politiek —  Opvolging van de wetgeving

—  Goede relatie en open dialoog met de verschillende instanties

—  Transparant en geregeld contact tijdens de projecten

Verenigingen en multi-
stakeholderforums

—  Bewustwording van de uitdagingen

—  Informatiedeling, samenwerking

—  Betrokkenheid in verschillende projecten

—  Vergaderingen, workshops, seminaries

Huurders en gebruikers —  Comfort, welzijn, veiligheid

—  Innovatieve oplossingen

—  Goede relatie met de Property Manager

—  Alternatief mobiliteitsaanbod

—  Helpsite, contactdienst

—  Stipte tevredenheidsenquêtes

—  Toegewijd Extranet aan huurders

—  Newsletters

—  Regelmatig contact met het Commercieel departement en het 
Property Management

Leveranciers en 
onderaannemers

—  Eerlijke arbeidspraktijken

—  Veiligheid en welzijn

—  Goede relatie met het voornaamste Befimmo-contact

—  Compliance

—  Charter voor verantwoordelijke aankopen

—  Ontmoetingen

—  Geregelde communicatie

—  Werfbezoeken

Lokale gemeenschappen, 
buurtbewoners

—  Transparante communicatie over de (her)ontwikkelingsprojecten —  Partnerschap

—  Deelname in onderzoek

Actoren van de bouw: 
architecten, studiebureaus, 
aannemers, vakmensen 

—  Duidelijke en frequente communicatie over de werven

—  Veiligheid op de werf

—  Werfvergaderingen

—  Geregelde communicatie

—  Lastenboek

Academische sector —  Partnerschap voor de ontwikkeling van projecten —  Partnerschap

—  Deelname in onderzoek

Teamleden —  Goede arbeidsomstandigheden

—  Professionele en algemene ontwikkeling

—  Algemene en persoonlijke prestaties

—  Opleiding

—  Comfort, welzijn, veiligheid

—  Motiverende compensatie

—  Permanente communicatie (via het Intranet, de 
innovatiemuren, de schermen, enz.)

—  Team events, Comité B+, transversale groepen

—  Jaarlijkse evaluaties en tevredenheidsenquêtes, Vox Collector

—  LynX-programma (wendbare methode, collectieve 
intelligentie, enz.)

—  Employee Assistance Programme

—  Opleiding (taallessen, mindfulness, enz.)
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TEAM

HUURDERS

BANKENINVESTEERDERS 
EN ANALISTEN
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ACADEMISCHE 
SECTOR

ARCHITECTEN, 
AANNEMERS, ENZ.

DRIJVENDE KRACHT:  
MET ONZE BETROKKEN PARTIJEN OMGAAN  



Dialoog met de externe 
betrokken partijen
Financiële gemeenschap 
(investeerders, analisten, 
aandeelhouders, banken)
–  De afdeling IR & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid 

om transparant te communiceren over de activiteiten van de 

Vennootschap en ook over hun opvolging. Hierdoor is ze in 

rechtstreeks contact met de media. De informatie wordt gepu-

bliceerd in de vorm van (jaarlijkse en halfjaarlijkse) verslagen 

en persberichten. Het departement organiseert evenementen 

zoals roadshows en investors days voor de investeerders, con-

ference calls en presentaties voor de analisten, en algemene 

vergaderingen voor de aandeelhouders. Befimmo is ook aan-

wezig op financiële beurzen. In dit kader worden de media 

daarom ook als belangrijke betrokken partijen beschouwd 

vanwege hun rol bij het doorgeven van informatie aan de bevol-

king en aan onze andere belangrijke betrokken partijen.

–  Om haar dialoog met de financiële gemeenschap te verbeteren 

wil het departement IR & Communicatie nieuwe roadshowste-

den identificeren waar Befimmo (potentiële) investeerders kan 

ontmoeten. 

–  Aan de hand van haar antwoorden op de investeerdersvragen-

lijsten kan Befimmo nagaan hoe ze evolueert in de tijd en zich 

vergelijken met haar sectorgenoten. De resultaten van de 

voorbije vragenlijsten vindt u op pagina 63 van dit Verslag.

Overheden en politiek
–  Europese Unie: opvolging van de evolutie van de nieuwe 

wetgeving. 

–  Brussel: Leefmilieu Brussel: Befimmo ziet er op toe om goede 

relaties te hebben en te handhaven en synergieën te smeden 

met Leefmilieu Brussel. Dit waarborgt een goede opvolging 

van de regionale wetgeving en vergemakkelijkt de wisselwer-

king in de ontwerpfase van (her)ontwikkelingsprojecten.

Verenigingen, partnerschappen 
en multi-stakeholderforums
Om een brede dialoog met meerdere partijen te kunnen onder-

houden, moet Befimmo contacten onderhouden met bedrijven, 

verenigingen en multi-stakeholderforums. 

–  Midden 2020 werd Befimmo de bevoorrechte vastgoedpartner 

van Co.Station, het uniek platform voor innovatie en onder-

nemerschap. Ze is ook medeoprichter van het innovatie-eco-

systeem ‘Co.Building’. Dit ecosysteem zal meer dan 

20 bedrijven begeleiden om samen intelligente en duurzame 

gebouwen te ontwerpen, waarin de milieukwaliteit een centrale 

plaats krijgt in huisvesting en op de werkplek. Met een parti-

cipatie in Co.Station Belgium SA/NV stapt Befimmo in een sterk 

aandeelhouderschap dat bestaat uit ‘leaders’ in hun 

vakgebied.

  Dit partnerschap zal Befimmo veel opportuniteiten bieden als 

een innovatie-ecosysteem over maatschappelijke thema's die 

al jaren deel uitmaken van Befimmo’s strategie, zoals mobiliteit, 

integratie in de stad en gebruik van hulpbronnen.

–  Befimmo blijft zich sterk inzetten in haar relatie met de 

Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). De BVS en 

Befimmo hebben dus ook in 2020 weer actief samengewerkt, 

via werkgroepen, om de federale en regionale voorschriften 

inzake vastgoed te integreren. In de loop van het boekjaar 2020 

werden onderwerpen behandeld zoals: de impact van de 

COVID-crisis op de sector, P.L.A.G.E., de hervorming van de 

vastgoedfiscaliteit, preventie tegen brand en ontploffingen in 

parkeergarages, de verluchting van werkruimtes, openbare 

  Silversquare Delta - Brussel gedecentraliseerd  
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parkings, de vermindering van de btw op afbraak en weder-

opbouw, en de stedenbouwkundige lasten (Wallonië). De CEO 

maakt deel uit van de raad van bestuur van de BVS en de CFO 

maakt deel uit van de Commissie Fiscaliteit van de BVS. 

–  Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een 

Engels professioneel organisme met de opdracht om het vast-

goedberoep te reglementeren en te promoten, om een niveau 

van uitmuntendheid en professionalisme onder haar leden te 

handhaven, door doorlopende opleiding, om de klanten en 

consumenten te beschermen dankzij een strenge deontologi-

sche code. Het is onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en 

telt meer dan 134.000 gekwalificeerde leden in zowat 140 

landen. Het RICS assisteert zijn leden om hun strategie in duur-

zame ontwikkeling aan te scherpen. De CEO van Befimmo is 

fellow member van het RICS.

–  Befimmo is actief lid van het Belgisch netwerk The Shift, dat 

meer dan 480 organisaties groepeert die zich inzetten voor 

duurzame ontwikkeling. In 2017 werkte Befimmo onder meer 

actief mee aan het debat over de integratie van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen in de GRI-richtlijnen. In 2018 heeft 

Befimmo eveneens deelgenomen aan meerdere evenementen 

georganiseerd door The Shift, onder meer over de DOD’s. Via 

The Shift heeft Befimmo zich ook als leader geëngageerd voor 

de campagne ‘Sign for my Future’ begin 2019. Deze campagne 

had als doel om de regeringen aan te sporen in actie te schieten 

om ons klimaat te redden. Tot slot is Befimmo in 2020 via The 

Shift toegetreden tot de Belgian Alliance for Climate Action 

(BACA). Deze alliantie is een gemeenschap van Belgische orga-

nisaties die hun klimaatambities ernstig nemen en kiezen voor 

de weg van de wetenschap voor het opstellen van 

doelstellingen.

–  Befimmo neemt actief deel aan bijeenkomsten georganiseerd 

door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 

Bouwbedrijf (WTCB) over meer technische vraagstukken, 

onder meer inzake het BIM, kringloopgebruik en het milieu. In 

2019 heeft Befimmo het onderzoeksproject ‘Smart Building in 

Use’ vervoegd. Dit is een ondersteuningscluster voor bedrijven 

in de sector van het digitaliseren van het onderhoud en beheer 

van gebouwen. In 2020 nam Befimmo ook deel aan een panel-

gesprek rond ‘Transformatie van Steden & Gebouwen’.

–  European Public Real Estate Association (EPRA) is een pro-

fessionele organisatie die de standpunten van de vastgoed-

sector op Europese schaal verdedigt. In 2020 hebben de 

General Counsel & Secretary General (‘GC’) en de CFO 

opnieuw deelgenomen aan het Tax & Regulatory Committee, 

de werkgroep die zich over de Europese regelgevende materies 

buigt. De CFO maakt deel uit van het Reporting & Accounting 

Committee, de werkgroep die onder meer de aspecten behan-

delt inzake de standaardisering van de financiële prestatie-in-

dicatoren en boekhoudkundige aangelegenheden. De Head 

of IR & Communication is lid van het IR Committee, dat de 

communicatie met de investeerders behandelt. 

  Eind 2020 kreeg Befimmo de ‘EPRA Gold Award Financial 

Reporting’ en de ‘EPRA Gold Award Sustainability Reporting’ 

voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 2019.

–  De leden van het Uitvoerend Comité zijn aanwezig in beroeps-

verenigingen die actief zijn op hun expertisegebied. Zo is de 

General Counsel & Secretary General bestuurder van de 

Belgische Vereniging van Beursgenoteerde 

Vennootschappen (BVBV) die deel uitmaakt van het Verbond 

van Belgische Ondernemingen (VBO), lid van de Advisory 

Council van de vereniging European Issuers (analyse en uit-

wisseling over onderwerpen van algemeen belang voor de 

beursgenoteerde vennootschappen, opvolging van de finan-

ciële regelgevingen, van bestuurskwesties, enz.) en lid van het 

Instituut voor Bedrijfsjuristen. 

–  De CFO en de General Counsel & Secretary General zijn allebei 

lid van de BE-REIT Association, die in december 2015 werd 

opgericht om de boekhoudkundige, wettelijke en fiscale regel-

gevingen met een impact op de sector te bespreken. De CFO 

is voorzitter van de vereniging en de General Counsel & 

Secretary General staat aan het hoofd van het Legal & 

Regulatory Committee.

Huurders en gebruikers
Befimmo streeft naar een regelmatig contact met haar huurders. 

Ze worden op de hoogte gehouden van de werken in hun gebouw, 

maar er is ook een gerichte communicatie telkens er een nieuwe 

dienst in hun werkomgeving wordt ingevoerd.

Doelgerichte communicatie
Het IR & Communicatieteam van Befimmo begeleidt de Property 

Managers om duidelijke en coherente communicatie te verstrek-

ken. Hiervoor worden verschillende kanalen gebruikt zoals news-

letters, schermen in de inkomhallen, enquêtes, evenementen, en 

informatiesessies.

Welcome Pack
Om de gebruikers in een gebouw te verwelkomen, heeft Befimmo 

in 2018 een Welcome Pack bedacht die nieuwe huurders intro-

duceert bij hun Befimmo-contactpersoon, maar ook de infrastruc-

tuur, de diensten en de faciliteiten van het gebouw voorstelt.

Building User Guide 
De Building User Guide is een gids voor huurders om te zorgen 

voor een goede werking van de faciliteiten en om hun milieu-im-

pact te beperken. Dit document wordt door de Property Manager 

overgemaakt aan de nieuwe huurders. 

Het departement Property Management heeft de laatste hand 

gelegd aan een template voor de gids, op basis van de behoeften 

van de gebruikers. Het is de bedoeling om dit document in een 

later stadium te digitaliseren voor de verschillende gebouwen 

van Befimmo. Bij al deze projecten wordt ook een gebruikersge-

richte aanpak gevolgd.

Helpsite
Dit sterk presterend instrument helpt de Property Manager om 

de incidenten en interventie-aanvragen te plannen, uit te voeren 

en op te volgen. Het is een online en collaboratieve applicatie 

die een beveiligde externe toegang voor de huurders (en leve-

ranciers) biedt. 

De Helpsite maakt het voor het Property Management mogelijk 

om het beheer van de incidenten te optimaliseren en om de huur-

ders te garanderen dat hun ingediende aanvragen goed opge-

volgd worden. 

 Extranet
In 2017 implementeerde Befimmo een Extranet dat de gebruiker 

alle informatie over zijn gebouw biedt: een fotogalerij, nieuws en 

specifieke documenten over zijn gebouw, algemene documenten 

en nieuwsmeldingen, en documenten met betrekking tot zijn 

huurovereenkomst(en). Elke huurder heeft een beveiligde toegang 

tot de site en zijn informatie.
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Leveranciers en onderaannemers
 Om de duurzaamheidsaanpak verder te integreren in haar bevoor-

radingsketen, heeft Befimmo een charter voor verantwoordelijke 

aankopen ontwikkeld om haar verwachtingen tijdens het engage-

ment van haar leveranciers duidelijk te communiceren. 

Sinds begin 2018 verbindt elke leverancier die een bestelbon 

ondertekent zich ertoe – via de algemene voorwaarden – de aan-

bevelingen in het charter op te volgen. Gezien het belang van 

duurzaamheid binnen Befimmo is er een grote kans dat leveran-

ciers die het charter niet respecteren, vervangen worden.

In 2020 analyseerde Befimmo 200 van haar belangrijkste leveran-

ciers met de hulp van een gespecialiseerd extern bedrijf. De 

leveranciers werden gescreend op hun inspanningen inzake de 

ESG-criteria. Het hoofddoel is om in 2021 specifieke acties op te 

stellen om deze leveranciers te sensibiliseren voor de ESG-criteria. 

Meer informatie vindt u op pagina 51 van dit Verslag.

Lokale gemeenschappen 
en buurtbewoners
 Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omge-

ving. Befimmo wil graag dat elk gebouw in haar portefeuille har-

monieus past in de omgeving waar het gevestigd is, zowel 

architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden aan-

geboden en de activiteiten die er plaatsvinden.

Befimmo bevestigt opnieuw dat ze wil beantwoorden aan de 

verwachtingen van de externe gemeenschap door gebouwen te 

ontwerpen die open zijn naar de stad. Een concreet voorbeeld is 

de bouw van Quatuor. Naast de informatiesessies die gegeven 

werden voor de buurtbewoners werden eveneens ludieke initia-

tieven uitgevoerd om bij te dragen aan de heropleving van de 

Brusselse Noordwijk, zoals kunstwerken en interactieve work-

shops. Meer informatie over de manier waarop Befimmo haar 

gebouwen openstelt voor de gemeenschappen vindt u op pagina 

26 van dit Verslag.

Actoren van de bouw: 
architecten, studiebureaus, 
aannemers, vakmensen
–  De afdeling Project staat in voor de samenhang en de samen-

werking tussen de verschillende actoren in de stadia van de 

programmering en het ontwerp van haar (her)ontwikkelings-

projecten. Eén van de kernprojecten van vorig jaar is ZIN, 

gelegen in de Brusselse Noordwijk. In 2018 heeft Befimmo een 

bouwvergunning aangevraagd voor dit project dat voorname-

lijk bestaat uit de herontwikkeling van de site van de huidige 

WTC-Torens 1 en 2. ZIN is een multifunctioneel project van 

ongeveer 110.000 m². Dankzij de verschillende geïntegreerde 

functies brengt het project een nieuwe dynamiek naar de 

Noordwijk, die onder impuls van de vereniging Up4North al 

wordt omgevormd naar een echte stadswijk, die zeven dagen 

per week volop leeft. ZIN zal volledig worden geïntegreerd in 

haar stadsecosysteem en zal open zijn voor de stad.

–  De afdeling Property staat in voor de samenwerking tussen 

de actoren bij verbeteringswerken aan gebouwen. 

–  Het Building Information Management (BIM) systeem is een 

geheel van processen om de toepassing van bouwprocedés 

in goede banen te leiden en om de mededeling, de uitwisseling 

en het beheer van gegevens rond een vastgoedproject te ver-

gemakkelijken. Het BIM betreft alle actoren van de bouw en 

verschillende afdelingen van Befimmo. Het beperkt zich niet 

tot het eigenlijke bouwen maar heeft betrekking op de hele 

levenscyclus van een vastgoed. Sinds het begin 2017 werd 

opgestart, werd het gebruikt om zeven projecten te 

beheren. 

  Befimmo organiseert jaarlijks rondetafelgesprekken met haar 

exploitatiepartners en de Property Managers van Belgische 

gebouwen om ervaringen te delen en samenwerkingskansen 

te identificeren. 

–  De BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) is een 

standaard en een scoresysteem voor gebouwen die wereldwijd 

erkend zijn. Befimmo volgt en past de BREEAM-certificering 

sinds 2010 toe voor haar hele portefeuille, zowel in exploitatie 

als in bouw of in renovatie. Een overzicht van alle BREEAM-

certificeringen is te vinden op pagina 34 van dit Verslag.

–  De vereniging Up4North groepeert een tiental vastgoedpart-

ners van de Noordwijk en zette haar werk verder, onder impuls 

van Befimmo. De belangrijkste doelstelling van deze vzw is de 

monofunctionele Brusselse Noordwijk om te vormen tot een 

levendige en inclusieve Brusselse wijk. Het ecosysteem dat 

uitgebouwd werd in Toren 1 van het WTC werd tijdelijk onder-

gebracht in het CNN-gebouw dankzij de bereidwillige mede-

werking van verschillende eigenaars. De ruimte wordt onder 

meer gebruikt door een universiteit, architecten, startups, een 

bibliotheek, kunstenaars, en een conferentiecentrum. Het geeft 

zo een meerwaarde aan de omgeving. Het maakte ook mogelijk 

om alle betrokken partijen, de regionale en stedelijke autori-

teiten inbegrepen, bewust te maken van de fantastische troef 

die de Noordwijk biedt, zo dicht bij het historisch centrum van 

de stad en met het grootste openbaarvervoeraanbod van het 

land. Na de tijdelijke ingebruikname in het CNN-gebouw zal 

het ecosysteem van Up4North een nieuwe ruimte vinden in de 

Noordwijk om zo verder de wijk nieuw leven in te blazen. Meer 

informatie is te vinden op pagina 27 van dit Verslag.

Academische sector
Befimmo werkt samen met de VUB en andere betrokken partijen 

voor de organisatie van een Smart Cities Chair.

  Silversquare Europe - Brussel Leopoldwijk  
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Dialoog met de interne betrokken partijen
De beste manier om te zorgen voor goede betrekkingen met 

interne betrokken partijen is het onderhouden van een regelma-

tige dialoog. Dat doen we op regelmatige basis via ontmoetingen 

of contacten, verbazingsverslagen, en tevredenheidsenquêtes. 

In het kader van haar strategie voor permanente verbetering 

streeft Befimmo naar een steeds betere dialoog met haar team. 

Dit doet ze door de communicatiemiddelen te verbeteren door 

ze aan te passen aan elke persoon en situatie, en tegelijk de nadruk 

te leggen op het menselijk contact.

Het team
Buiten de dagelijkse begeleiding van de HR-afdeling, heeft 

Befimmo nog een aantal kanalen aangelegd voor de interne 

communicatie: 

–  Het Intranet is het belangrijkste communicatiekanaal voor 

formele en informele informatie. 

–  Leden van het team organiseren ‘breakfast and lunch presen-

tations’ om aspecten van de activiteiten van de Vennootschap 

voor het voetlicht te brengen.

–  Eind 2019 werden alle medewerkers van Befimmo opnieuw 

uitgenodigd om hun tevredenheid over de interne werking 

van de Vennootschap te kennen te geven. Een dergelijke 

enquête wordt om de twee jaar opgezet en geeft de 

HR-afdeling feedback over de inrichting van de kantoren, de 

werkomstandigheden, enz. De resultaten van de laatste 

enquête werden begin 2020 bekendgemaakt. Befimmo heeft 

eveneens een Vox Collector ingevoerd. Deze machine stelt 

dagelijks een nieuwe vraag aan de medewerkers. Deze kunnen 

de vraag beantwoorden met ’akkoord’ of ‘niet akkoord’. Deze 

methode van bevraging is snel en biedt de kans om meer infor-

matie over het hele jaar te verzamelen. Bovendien heeft 

Befimmo in 2020 een enquête georganiseerd die specifiek 

gericht is op het welzijn en het comfort van de teamleden tij-

dens de gezondheidscrisis.

–  Om de communicatie tussen de departementen te verbeteren 

en om de transversale projecten te vergemakkelijken, werden 

verschillende collaboratieve IT-instrumenten ingevoerd 

(Teams, SharePoint en andere programma’s worden onderzocht 

en/of ontwikkeld).

–  Banden scheppen betekent het aanbieden van een inspire-

rende ervaring binnen een ecosysteem dat kansen creëert via 

een netwerk van digitale ruimtes en een efficiënte interne 

organisatie. Met dit doel voor ogen heeft Befimmo een reeks 

projecten inzake digitale transformatie gebundeld onder de 

naam ‘LynX-programma’. De beheermethode van het pro-

gramma is wendbaar. De projectverantwoordelijken werken in 

korte cycli, wat hen aanzet om de relevantie van hun oplossin-

gen snel te testen. Alle projecten volgen eveneens een gebrui-

kersgerichte aanpak. Dit LynX-programma is transversaal: 

teamleden wordt gevraagd deel te nemen aan enkele projecten 

en testers te worden voor nieuwe oplossingen. 

–  Befimmo biedt eveneens verschillende team events, opleidin-

gen en een Employee Assistance Programme (EAP) aan. Al 

deze initiatieven worden beschreven in het hoofdstuk ’Zorg 

dragen voor ons team en de gemeenschappen waar we actief 

zijn’ op pagina 54.

De Raad van Bestuur
De Bestuurders van Befimmo werken mee aan de opmaak en de 

goedkeuring van de budgetten en aan belangrijke beslissingen 

op het vlak van duurzaamheid, onder meer tijdens strategische 

bijeenkomsten van de raad en tijdens de driemaandelijkse ver-

gaderingen voor de publicatie van de resultaten. 

Het Uitvoerend Comité
In het kader van de strategie en het algemeen beleid die door de 

Raad van Bestuur bepaald werden, verzekert het Uitvoerend 

Comité de effectieve leiding en het beheer van de operationele 

activiteiten van de Vennootschap. 

De Cel Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid (CMV)
Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappelijke 

Verantwoordelijkheid uit 5 personen, waarvan er 3 leden van het 

Uitvoerend Comité zijn: de Chief Executive Officer (CEO), de Chief 

Financial Officer (CFO), de Chief Operating Officer (COO), de 

Head of Environmental Management (HEM) en de Head of 

Transformation & Impact (HT&I). Deze Cel komt om de zes maan-

den samen en staat in voor de ontwikkeling en de opvolging van 

het Actieplan 2030 en voor de toekenning van de gepaste mid-

delen. Ze werkt actief mee aan de jaarlijkse Directiebeoordeling 

van het Milieumanagementsysteem ISO 14001. Onderwerpen 

inzake duurzaamheid worden eveneens maandelijks besproken 

tijdens de vergaderingen van het Uitvoerend Comité.

  Axento - Luxemburg stad  
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ZIN - Brussel Noordwijk

Verbintenis 1: 
Steden 
omvormen
ALS PROJECTONTWIKKELAAR 
IS BEFIMMO EEN BELANGRIJKE 
SPELER IN DE MANIER WAAROP 
STEDEN EVOLUEREN EN ZICH 
OMVORMEN, DANKZIJ DE 
INTEGRATIE IN ONZE GEBOUWEN 
VAN DIENSTEN DIE OPENSTAAN 
VOOR GEMEENSCHAPPEN 
EN BUURTBEWONERS, 
EN INVESTERINGEN IN 
INFRASTRUCTUUR DIE 
MULTIMODALE TOEGANKELIJKHEID 
MOGELIJK MAKEN.

DIT GEDEELTE GAAT DIEPER IN OP 
DE MANIER WAAROP BEFIMMO 
HAAR GEBOUWEN IN DE STAD 
WIL INTEGREREN EN ZE VLOT 
TOEGANKELIJK WIL MAKEN VOOR 
AL HAAR GEBRUIKERS.
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Het gebouw in de stad integreren  

Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omge-

ving. Befimmo wil graag dat elk gebouw uit haar portefeuille zich 

harmonieus kan integreren in de wijk waar het gevestigd is, ener-

zijds door middel van projecten die uitgevoerd worden in dialoog 

met de betrokken partijen, maar ook door haar gebouwen open 

te stellen naar de stad toe. 

Om een efficiënte en duurzame gebruiker van de stedelijke omge-

ving te zijn, zijn de uitdagingen voor Befimmo ook om de weinig 

gebruikte ruimtes op te waarderen en ze nieuwe functies toe te 

eigenen, meer ruimte te laten voor groene zones en ontspan-

ningsruimtes, en om alledaagse ruimtes om te vormen tot inspi-

rerende ruimtes. 

Befimmo beseft dat ze in haar aanpak soms beperkt wordt door 

de stedenbouwkundige regelgeving, de ligging van bestaande 

gebouwen of ook de specifieke beperkende kenmerken van een 

gebouw. In dat kader blijft ze een verantwoordelijke stedelijke 

evolutie nastreven.

Aanpak
Befimmo integreert haar gebouwen in steden op het vlak van (i) 

architectuur, (ii) diensten en faciliteiten die aangeboden worden 

aan huurders en andere betrokken partijen, (iii) gemengd gebruik 

door het aanbieden van gedeelde ruimtes, coworking-ruimtes, 

restaurants en huisvesting, en (iv) het openstellen van gebouwen 

voor stadsgemeenschappen.

Elk nieuw project wordt in die zin uitgedacht, in samenwerking 

met administraties en architecten. Het gaat om een samenwerking 

tussen de verschillende operationele teams van Befimmo die met 

dat doel voor ogen worden gesensibiliseerd en gevormd, met 

opleidingen, conferenties of reizen en bezoeken aan andere sites 

en inspirerende voorbeelden. 

In lijn met haar denkoefening rond de digitale transformatie van 

haar ruimtes, heeft Befimmo beslist om zich begin 2019 bij andere 

privépartners aan te sluiten (Joyn International, Thanksys, Belfius) 

bij het opzetten en sponsoren van de Smart Cities Chair, georga-

niseerd door de Vrije Universiteit Brussel, haar faculteit voor 

Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business 

School en haar onderzoekcentrum Imec-SMIT.

Verwezenlijkingen 2020
Duurzame integratie in de stad is een recent thema. Tot op heden 

zijn hier twee doelstellingen voor bepaald:

–  Tegen eind 2021 al onze (her)ontwikkelingsprojecten uitvoeren 

in dialoog met onze betrokken partijen

–  Tegen 2030 al onze (her)ontwikkelingsprojecten open stellen 

naar de stad toe

In 2020 werd 97% van de herontwikkelingsprojecten uitgevoerd 

in dialoog met de betrokken partijen en stond 97% van de her-

ontwikkelingsprojecten open naar de stad toe.

Bovendien berekenen we sinds drie jaar de EPRA-indicator 

Community Engagement, die rekening houdt met de projecten 

die uitgevoerd worden in dialoog met de betrokken partijen, 

evenals met openbare aankondigingen, enquêtes of raadplegin-

gen die we organiseren bij de aanvraag van stedenbouwkundige 

of milieuvergunningen. 

Tijdens het boekjaar 2020 werd deze aanpak toegepast op 29%2  

van de geconsolideerde portefeuille, tegenover 25% in 2019. 

Befimmo volgt en inspireert zich op andere benchmarks en cer-

tificeringen, zoals WELL of Be.Exemplary, die in het bijzonder 

rekening houden met de integratie van het gebouw in de stad. 

Het belang dat Befimmo hecht aan integratie in de stad kan aan-

getoond worden door haar belangrijkste projecten. 

97%
DEEL VAN DE PROJECTEN1 
UITGEVOERD IN DIALOOG 
MET DE BETROKKEN 
PARTIJEN
DOELSTELLING: 
100% TEGEN EIND 2021

97%
DEEL VAN DE PROJECTEN1 
OPENGESTELD NAAR 
DE STAD
DOELSTELLING: 
100% TEGEN 2030

1. Projecten: toegezegde lopende (her)ontwikkelingsprojecten (Brederode Corner, Paradis Express, Quatuor, ZIN).
2. De waarde van de indicator is onder meer rechtstreeks verbonden met en/of beïnvloed door het aantal vergunningsaanvragen die worden ingediend op basis van de lopende projecten en/of ontwikkelingsprojecten.
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Up4North
De vereniging Up4North groepeert de belangrijkste institutionele 

eigenaars van de Noordwijk en zette haar werk verder, onder 

impuls van, onder meer, Befimmo. 

Het ecosysteem dat uitgebouwd werd in Toren 1 van het WTC, 

nu tijdelijk geïnstalleerd in het CCN-gebouw dat verschillende 

eigenaars ter beschikking van tal van organisaties stelden (een 

universiteit, architecten, startups, een bibliotheek, kunstenaars, 

een conferentiecentrum, enz.), geeft een meerwaarde aan de wijk. 

Het maakt ook mogelijk om alle betrokken partijen, de gemeen-

telijke en regionale autoriteiten inbegrepen, bewust te maken 

van de fantastische troef die de Noordwijk biedt, zo dicht bij het 

historisch centrum van de stad en met het grootste openbaar-

vervoeraanbod van het land. 

Na de tijdelijke ingebruikname in het CCN-gebouw zal het eco-

systeem van Up4North een nieuwe ruimte vinden in de Noordwijk, 

om zo verder de wijk nieuw leven in te blazen.

Beetje bij beetje verandert de buurt van gewone doorgang voor 

pendelaars op weg naar hun werk naar een echte place to be voor 

de Brusselaar. Het is de bedoeling deze wijk, die van oudsher 

uitsluitend voor kantoren bestemd was, om te vormen tot een 

gemengde en flexibele wijk, ontworpen om te voldoen aan de 

behoeften van alle gebruikers van vandaag en morgen.

Toegezegd lopend project: Quatuor
Het Quatuor-project, gelegen in de Brusselse Noordwijk, werd 

ontworpen om harmonieus in zijn stedelijke omgeving te passen. 

Het gebouw biedt 62.000 m² kantooroppervlaktes en een cowor-

kingruimte van 8.000 m².

De bouwwerken zijn aan de gang. Het project is gericht op een 

mix van functies en beantwoordt volledig aan de evolutie van de 

gebruikers.

In totaal is het project nu voor 56% voorverhuurd.

Quatuor zal open zijn naar de stad, en de link leggen tussen het 

historisch hart van de stad en de Noordwijk. Het zal allerlei dien-

sten aanbieden, zoals een boekhandel, een fitnesszaal, restau-

rants, een eventruimte, een binnentuin, dakterrassen, een 

‘pop-up’ ruimte en nog veel meer. Een BREEAM Outstanding 

certificatie werd behaald in de Designfase voor het gebouw ‘The 

Cloud’.

Naast de informatiesessies voor de buurtbewoners dragen ook 

andere, meer ludieke initiatieven bij tot de heropleving van de 

Brusselse Noordwijk. Schilders en tekenaars hebben grootscha-

lige werken uitgevoerd op de omheining rond de werf: workshops 

rond stadstuinieren en schilderactiviteiten voor kinderen animeren 

en betrekken de gemeenschap nog meer.

In november 2020 nodigde Befimmo het Brusselse kunstenaars-

duo 'Bold' uit om een monumentaal kunstwerk te maken op de 

omheining rond de werf. Act of Love : a manifesto for love is een 

installatie van spiegelpanelen waarbij de bouwwerf via kunst in 

interactie treedt met haar omgeving.

  Quatuor - Brussel Noordwijk  

  Up4North  
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Toegezegd lopend project: ZIN
ZIN is het transformatieproject van de WTC 1 en 2 Torens in de 

Brusselse Noordwijk, een wijk in transitie met enorme kansen 

maar ook grote uitdagingen. In plaats van een eenvoudige reno-

vatie van de bestaande torens, voegt het project een nieuwe 

dimensie toe aan de site door de torens te verbinden met een 

nieuw volume van 14 dubbelhoge verdiepingen, waardoor nieuwe 

mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van een multifunc-

tioneel gebouw. Het gaat om een totale heroverweging van de 

relatie met de stad, met een open begane grond en een eigen 

adres voor elke functie, waarbij diverse verbindingen met de stad 

en de openbare ruimte ontstaan. Het is niet alleen een innovatieve 

renovatie van het gebouw, maar een totale heroverweging van 

het leven van een hele wijk.

De ZIN-site wordt ontwikkeld op ongeveer 110.000 m². Het 

bestaat uit 70.000 m² kantoorruimte, 5.000 m² coworking, 

111 appartementen, 240 hotelkamers, en verder sportruimtes, 

vrijetijdsruimtes, horeca en handelszaken. In maart 2019 heeft de 

Vlaamse overheid de overheidsopdracht voor werken betreffende 

het ontwerpen, bouwen en de terbeschikkingstelling van een 

gebouw in de Brusselse Noordwijk aan Befimmo gegund. De 

huurovereenkomst met de Vlaamse overheid, voor 70.000 m² aan 

kantoren, vangt aan in 2023 en heeft een vaste termijn van 18 jaar. 

Na de afbraakfase zijn de bouwwerken gestart en is de oplevering 

voorzien voor 2023.

In januari 2020 kreeg het ZIN-project de ‘Be.Exemplary 2019’ 

prijs, een prijs die door de Brusselse overheid Urban.Brussels 

wordt uitgereikt, in de categorie ‘Grote privéprojecten’.

Befimmo lanceerde ten slotte in december 2020 een eigen web-

site voor ZIN: een open venster op de toekomst, dat iedereen op 

de hoogte zal houden van de belangrijke mijlpalen van het 

project.

Aan te gaan project: PLXL1 
PLXL is één van de meest recente aanwinsten van de portefeuille 

van hybride gebouwen van Befimmo. Het is gepland voor vol-

tooiing begin 2024. Met een volledige heruitvinding van het 

iconische Beobank-gebouw (15.180 m²) in het hart van de 

Brusselse levendige universiteitswijk Etterbeek, worden in dit 

project van 20.000 m² de allernieuwste trends op het vlak van 

smart building, duurzaam ontwerp en circulariteit geïntegreerd. 

De site is uitstekend gelegen, naast het treinstation en recht 

tegenover de Vrije Universiteit Brussel, en zal flexibele werkruim-

tes bieden met een coworking-ruimte van Silversquare, een 

modulair auditorium, een restaurant, een dakterras, en een ruime 

waaier aan diensten en faciliteiten. PLXL beschikt over meer dan 

160 fietsparkings, een kleine 50 e-bikestations en 100 parkeer-

plaatsen voor wagens, allemaal met oplaadpunten. Het welzijn 

en de gezondheid van de gebruiker staat centraal bij PLXL. Er 

wordt gemikt op de hoogste certificering in zijn categorie 

(BREEAM Outstanding). In het gebouw zijn tal van oplossingen 

geïntegreerd zoals slimme energiemonitoring- en manage-

mentsystemen, bezettingsdetectie, adaptieve verlichting, slim 

waterbeleid, en oplaadsystemen.

De vergunningen zullen naar verwachting tegen midden 2021 

worden goedgekeurd en de beslissing om de werken aan te vatten 

zal rond die tijd worden genomen, afhankelijk van de marktom-

standigheden en de voorverhuur.

  PLXL - Brussel gedecentraliseerd  

  ZIN - Brussel Noordwijk  

1. Beelden enkel ter illustratie, beelden en projectomschrijving onder voorbehoud van het bekomen van de vergunning.
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