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INTEGRATIE IN DE STAD 
- Het gebouw als kernspeler in een ecosysteem - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omgeving. Befimmo wil graag dat dit harmonieus kan voor haar hele 
portefeuille, zodat elk gebouw past in de wijk waar het gevestigd is, zowel architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden 
aangeboden en de activiteiten die er plaatsvinden.   

In deze context bevestigt Befimmo opnieuw dat ze wil beantwoorden aan de verwachtingen van haar gebruikers enerzijds, met het 
aanbod van een omgeving die openstaat voor multifunctionaliteit, met evolutieve werkruimtes en met bedrijfsnetwerken, en anderzijds 
van de externe gemeenschap, door gebouwen te ontwerpen met een venster op de stad, om zo bij te dragen tot de veiligheid, maar 
ook om ruimtes op te waarderen die normaal maar weinig gebruikt worden, zoals daken, grote inkomhallen, enz.   

De Vennootschap is ook op zoek naar een efficiënt en duurzaam gebruik van de stedelijke omgeving. De uitdagingen voor Befimmo zijn 
ook om de weinig gebruikte ruimtes op te waarderen en ze nieuwe functies toe te eigenen, meer ruimte laten voor groene zones en 
ontspanningsruimtes, en om klassieke ruimtes om te vormen tot inspirerende ruimtes.  

Befimmo beseft dat ze in haar aanpak soms beperkt wordt door de stedenbouwkundige regelgeving, de ligging van bepaalde 
bestaande gebouwen of ook de specifieke beperkende kenmerken van een gebouw, enz. In dat kader blijft ze een verantwoordelijke 
stedelijke evolutie nastreven.

De doelstelling van Befimmo is een nieuwe visie te 
hebben voor haar renovatie- en/of 
bouwprojecten.  

Ze gelooft vast dat deze geïntegreerd moeten 
worden als elementen van een menselijk en 
duurzaam ecosysteem.  

Daarom zal ze het oor blijven te luisteren leggen 
bij de betrokken partijen die actief zijn in de buurt 
van deze projecten. 

DOELSTELLING 

 

 

AANPAK 
 
Befimmo integreert haar gebouwen in de stad op het vlak van (i) architectuur bij een renovatie 
en/of bouw, (ii) diensten en faciliteiten die aan de huurders en aan andere betrokken partijen 
worden aangeboden, (iii) de mix van de bestemmingen, met een voorstel van gedeelde ruimtes, 
coworkingruimtes, restaurants, huisvesting, enz., (iv) deelname aan de digitale transformatie van de 
verschillende wijken waarin ze geïmplementeerd is. 

Elk nieuw project wordt in die zin uitgedacht, in samenwerking met zowel de administraties als de 
architecten. Het gaat inderdaad in de eerste plaats om samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen 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.   

Heel wat voorbeelden van emblematische, lopende en toekomstige, projecten ondersteunen deze 
aanpak.  

Bovendien heeft Befimmo, in het kader van haar denkoefening van haar numerieke transformatie, 
beslist om zich begin 2019 bij andere privépartners aan te sluiten (Joyn International, Thanksys, 
Belfius) op de Smart Cities Chair, georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, haar faculteit 
voor Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School en haar 
onderzoekcentrum Imec-SMIT. 
 

VERWEZENLIJKINGEN  

Up4North 
De vereniging Up4North groepeert de belangrijkste 
institutionele eigenaars van de Noordwijk en zette 
haar werk verder, onder impuls van Befimmo.  

Het ecosysteem dat uitgebouwd werd in Toren 1 van 
het WTC, nu geïnstalleerd in het CCN-gebouw voor 
een tijdelijke duur dat verschillende eigenaars ter 
beschikking van tal van organisaties stelde 
(universiteit, architecten, startups, bibliotheek, 
kunstenaars, conferentiecentrum, enz.), geeft een 
meerwaarde aan de wijk. Het maakt ook mogelijk om 

alle betrokken partijen - de regionale en stedelijke 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 openbaarvervoercentrum van het land.  

Na de tijdelijke ingebruikname in het CCN-gebouw zal het ecosysteem 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. 

 

 
 

 

 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stadIntegratie in de stad



1

2

Intégration  
dans la ville

 

 

AANPAK 
 
Befimmo integreert haar gebouwen in de stad op het vlak van (i) architectuur bij een renovatie 
en/of bouw, (ii) diensten en faciliteiten die aan de huurders en aan andere betrokken partijen 
worden aangeboden, (iii) de mix van de bestemmingen, met een voorstel van gedeelde ruimtes, 
coworkingruimtes, restaurants, huisvesting, enz., (iv) deelname aan de digitale transformatie van de 
verschillende wijken waarin ze geïmplementeerd is. 

Elk nieuw project wordt in die zin uitgedacht, in samenwerking met zowel de administraties als de 
architecten. Het gaat inderdaad in de eerste plaats om samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen 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.   

Heel wat voorbeelden van emblematische, lopende en toekomstige, projecten ondersteunen deze 
aanpak.  

Bovendien heeft Befimmo, in het kader van haar denkoefening van haar numerieke transformatie, 
beslist om zich begin 2019 bij andere privépartners aan te sluiten (Joyn International, Thanksys, 
Belfius) op de Smart Cities Chair, georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, haar faculteit 
voor Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School en haar 
onderzoekcentrum Imec-SMIT. 
 

VERWEZENLIJKINGEN  

Up4North 
De vereniging Up4North groepeert de belangrijkste 
institutionele eigenaars van de Noordwijk en zette 
haar werk verder, onder impuls van Befimmo.  

Het ecosysteem dat uitgebouwd werd in Toren 1 van 
het WTC, nu geïnstalleerd in het CCN-gebouw voor 
een tijdelijke duur dat verschillende eigenaars ter 
beschikking van tal van organisaties stelde 
(universiteit, architecten, startups, bibliotheek, 
kunstenaars, conferentiecentrum, enz.), geeft een 
meerwaarde aan de wijk. Het maakt ook mogelijk om 

alle betrokken partijen - de regionale en stedelijke 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 openbaarvervoercentrum van het land.  

Na de tijdelijke ingebruikname in het CCN-gebouw zal het ecosysteem 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. 

 

 
 

 

 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stadIntegratie in de stad



3

Intégration  
dans la ville

 

 

Quatuor 
Dankzij zijn nieuwe architectuur is het Quatuor-project (60.000 m²) in de Brusselse Noordwijk 
ontworpen om harmonieus in zijn stedelijke omgeving te passen. Ook in dit project staat 
verscheidenheid centraal.   

De bouwwerken van de Quatuor zijn aan de gang. Het project, gericht op een mix van functies, 
beantwoordt aan de snelle evolutie van de huidige en toekomstige behoeften van gebruikers en 
bewoners. 

Ter herinnering, de Quatuor is al voor ongeveer een derde van zijn oppervlakte voorverhuurd aan 
Beobank (22.000 m²). 

Befimmo kondigde onlangs ook de opening van een coworkingruimte van Silversquare aan. Naast de 
coworkingen kantooroppervlaktes zal Quatuor open zijn naar de stad, en de link leggen tussen het 
historisch hart van de stad en de Noordwijk. Het zal allerlei diensten aanbieden, zoals een 
boekhandel, een fitnesszaal, restaurants, een eventruimte, een binnentuin, dakterrassen, een “pop-
up” ruimte en nog veel meer.  

 

ZIN: een nieuwe multifunctionele ruimte 
In 2018 vroeg Befimmo een vergunning aan voor haar nieuw project in de Brusselse Noordwijk. Dit 
project kreeg de naam “ZIN” en betreft de herontwikkeling van de site van de huidige Torens 1 
en 2 van het WTC.  

ZIN is een multifunctioneel project van ongeveer 110.000 m² bovengronds, waaronder 75.000 m² 
kantoren (een coworkingruimte inbegrepen), 14.000 m² woongelegenheid, 16.000 m² hotel, en 
verder sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca en handelszaken. Dankzij deze verschillende functies, 
die in elkaar overgaan, zal het project sterk bijdragen tot de uitbouw van een echte en nieuwe 
dynamiek in 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 geïntegreerd worden in het bestaand 
stedelijk ecosysteem en open zijn naar de stad. Het gaat 
om een zeer innovatief project, zowel wat zijn 
architectuur als wat het ontwerp en de 
milieuvriendelijkheid betreft. Het is onder meer 
energieneutraal en sterk gericht op circulariteit. 

Het welzijn van de gebruikers staat centraal in dit project. 
Het kantoorgedeelte sluit volledig aan op de principes 
van de nieuwe werkwereld en zal erg flexibel zijn, zowel in 
gebruik als in haar eventuele toekomstige bestemming. 

De werken starten nog in het eerste kwartaal van 2019 en 
zullen tot midden 2023 lopen. 

Zoals Befimmo al meldde, neemt het kantoorgedeelte van 
het ZIN-project deel aan een overheidsopdracht voor werken die door de Vlaamse Overheid in 
2017 werd opgestart. Voor het hotelgedeelte is een vernieuwend hotelconcept gepland, in 
samenwerking met een gespecialiseerde operator. De woningen zullen verhuurd worden. 

In januari 2020 kreeg het ZIN-project de "be.exemplary 2019", een prijs die door de Brusselse 
overheid ("urban.brussels") wordt uitgereikt, in de categorie "Grote privéprojecten". 

 

 

Mobiliteit 
Gezien de Belgische steden meer en meer dichtslibben, blijft Befimmo de verbinding tussen haar 
gebouwen en het openbaar vervoer bevoorrechten. 

Ingevolge de evolutie van de mentaliteiten ten opzichte van het voertuigbezit, ontwikkelen zich 
bovendien ook recentelijk oplossingen van alternatieve mobiliteit in Brussel. Befimmo is zich 
bewust van de troeven van deze oplossingen voor de stedelijke ontwikkeling en draagt bij tot hun 
invoering door deze troeven een gemakkelijke toegang te bieden tot de gebouwen uit haar 
portefeuille. Dit vertaalt zich concreet in initiatieven zoals de uitbreiding van deelzones, de 
toevoeging van gedeelde voertuigen of de mutualisering van parkings. Bovenop het belang voor 
de huurders, zijn deze initiatieven ook rechtstreeks voordelig voor de gemeenschappen rondom 
het gebouw.  

In 2019 is Befimmo zo’n initiatieven blijven testen door ze concreet toe te passen op het gebouw 
van haar hoofdzetel. Op basis van de feedback wenst Befimmo deze initiatieven door te voeren in 
haar volledige portefeuille vanaf 2020. 
      Fiche “Mobiliteit” 
 
Diensten en faciliteiten 
Befimmo stelt een brede waaier aan gemeenschappelijke diensten ter beschikking van haar 
huurders om hun dagdagelijks leven te vereenvoudigen: food trucks, beveiligde lockers om pakjes 
te ontvangen en terug te sturen, kinderopvang, fitness, restaurants, douches, elektrische laadpalen 
voor auto’s en fietsen, enz. 
Sinds eind 2019 werd een transversale cel Diensten en Faciliteiten opgericht bij Befimmo 
(bestaande uit leden van de diensten Facilities, Commercial en MVO). Het doel van deze cel is een 
database van noden van de huurders op te stellen door ze fysiek te ontmoeten.  

                                                 
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

Het doel van deze “user centricity” aanpak, is om dichter bij de klant of gebruiker te staan. 
Vervolgens zullen de nodige diensten geanalyseerd en geïmplementeerd worden in de 
verschillende gebouwen. 
       Fiche “Werkwereld” 

 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische as 
Integratie in de stad invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s: 
 

 

 

 

 

9.1:  Een kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur 
uitbouwen  

11.3:  De duurzame stadsontwikkeling versterken 

11.4:  De inspanningen om het erfgoed te beschermen en veilig te stellen 
verhogen   

11.6:  De nadelige milieu-impact van de steden per inwoner verminderen  

11.7:  Iedereen toegang bieden tot veilige, groene en openbare ruimtes  

13.3:  Bewustmaking betreffende de aanpassing aan de klimaatveranderingen, 
de vermindering van hun effecten en de beperking van hun impact   

15.5:  Een einde maken aan de verarming van de biodiversiteit 
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KERNINDICATOREN 
 

De duurzame integratie in de stad is een recent thema waarvoor nog geen doelstelling werd 
bepaald. Toch werd nu twee jaar op rij een indicator op dat vlak berekend. Het gaat om deze van 
het “Community Engagement”, die de EPRA publiceerde. Om deze te berekenen, houdt Befimmo 
rekening met de projecten die ze steunt en uitrolt in de Noordwijk, met de affichages, enquêtes of 
ook openbare raadplegingen die ze organiseert bij de aanvraag van stedenbouwkundige of 
milieuvergunningen.  

Tijdens het boekjaar 2019 werd deze aanpak toegepast op 25%2 van de geconsolideerde 
portefeuille. Het is de bedoeling om dit resultaat elk jaar te verbeteren. De teams werken samen 

aan de stedelijke evolutie, aan de invoering van indicatoren voor het meten van de vooruitgang in 
aantal gebouwen die met deze evolutie stroken.  

Daarnaast volgt Befimmo en inspireert zich op andere benchmarks en certificaties, zoals de 
certificaties Well3 of Be Exemplary4, enz., die met name rekening houden met de integratie van het 
gebouw in de stad.  

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan 
de strategische krachtlijn “Integratie in de stad”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve 
naar volgende pagina van de Befimmo-website te gaan: 
https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  

 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Aandeel van de projecten 
uitgevoerd in dialoog met de 
betrokken partijen 

Een project wordt beschouwd als “in dialoog met de betrokken 
partijen” als: 
 Het geanalyseerd werd door het communicatieteam; 
 De communicatie-initiatieven die in lijn zijn met de kenmerken en 

de context van het project geïmplementeerd werden. 

53% 100% 2020 EPRA Compty-Eng  
GRI 203-1  
GRI 413-1 

Aandeel van de gebouwen uit 
de portefeuille die open zijn 
naar de stad 

Een gebouw wordt beschouwd als “open naar de stad” als het 
functies omvat die toegankelijk zijn voor het publiek (binnen en/of 
buiten).  

55% 70% 2023  
(80% tegen 2030) 

EPRA Compty-Eng  
GRI 203-1  
GRI 413-1 

 

                                                 
2  De waarde van de indicator is onder meer rechtstreeks verbonden met en/of beïnvloed door het aantal 

vergunningsaanvragen die afhankelijk zijn van de lopende en/of ontwikkelingsprojecten. 
3  https://www.wellcertified.com/  
4  Brusselse voorbeeldgebouwen (https://urbanisme.irisnet.be/be-exemplary)   
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WERKWERELD 
- De werkruimtes herbekijken op basis van het type activiteit en het profiel van de gebruiker - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 

De wereld is in beweging, beroepen evolueren: nieuwe technologieën volgen elkaar in een snel tempo op, de nieuwe generaties hebben andere, zeer 
flexibele leefwijzen, de punten van zorg om het milieu en de gezondheid worden doorslaggevend.  

De gebruikers en huurders van vandaag zoeken een eigenaar die ze veel meer biedt dan een “premium” gebouw. Ze willen in aangename ruimtes 
met veel licht werken, ruimtes met een venster op de buitenwereld, toegang tot diensten die hun dagelijks leven vereenvoudigen, ze willen zich 
vlot kunnen verplaatsen, zonder parkeertoestanden, enz.  

In deze tijd is het voor bedrijven meer dan ooit een hele uitdaging om hun medewerkers te houden en om nieuw talent en de nieuwe generaties aan te 
trekken. Ondanks de complexe configuratie van bepaalde gebouwen, een minder vanzelfsprekende ligging of de weerstand tegen verandering bij 
bepaalde gebruikers, wil Befimmo toch aanhaken bij deze evolutie.  

Om op al die nieuwe gegevens in te spelen, verruimt Befimmo haar kijk op de werkruimtes van morgen en de manier om ze te ontwerpen en te 
gebruiken. Befimmo past zich in deze evolutie in en past haar vastgoedportefeuille aan om deze bijzonder aantrekkelijk te houden.

 
 

 

 

De gebouwen in de portefeuille van Befimmo met 
elkaar verbinden, de huurders meer flexibiliteit 
bieden met een aanbod van verschillende over de 
onderling verbonden gebouwen verspreide 
werkkaders, het gamma diensten in de hele 
portefeuille uitbreiden om zo de user experience 
te verbeteren en connecties te maken. 

DOELSTELLING 
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Ze leidt de digitalisering in goede banen en biedt mensgerichte, flexibele, innovatieve en 
multifunctionele omgevingen aan, om te sporen met de nieuwe werkwijzen en die ruimtes met 
elkaar te verbinden. Het worden dan plekken voor een mix van gebruikers (qua grootte, beroep, 
structuur, enz.) die een gemeenschap vormen en nieuwe banden smeden in een werkwereld die 
volop evolueert.  

De gebouwen, de kantoren, de coworking- en vergaderruimtes van Befimmo worden allemaal 
uitgedacht en uitgewerkt met een enkele gedachte in het achterhoofd: van werken een 
productieve en aangename belevenis maken.  

Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers blijven nog altijd doorslaande 
criteria in het ontwerp van die ruimtes.  

Naargelang de kenmerken van de gebouwen (huursituatie, ligging, type huurovereenkomst, enz.), 
krijgen de huurders de beschikking over een restaurant, een cateringdienst, kinderopvang, een 
fitnesscentrum, douches, beveiligde kastjes, een fietsstalling en parkeerruimte voor wagens, uitgerust 
met elektrische laadpalen.   

 

AANPAK 
 

Op termijn zullen alle gebouwen van Befimmo met meerdere huurders, en ook de nieuwe projecten, 
geschikt zijn voor verschillende, maar altijd inspirerende vormen van inrichting, die aanzetten tot 
uitwisseling tussen organisaties en bedrijven. Befimmo zal partij trekken van een toegevoegde 
waarde, omdat ze haar huurders een concept van netwerken en uitwisselingen zal kunnen 
voorstellen, dat bestaat uit:   

 anders ingerichte kantoorruimtes naargelang de activiteit van de medewerker (“activity-based”). Het 
gaat om gedeelde ruimtes voor samenwerking, gericht op concentratie, inspirerende vergaderzalen, 
enz.;  

 ruimtes waar het welzijn van de gebruiker een prioriteit is van bij het ontwerp: de klemtoon 
komt onder meer op de akoestiek, de luchtkwaliteit, het warmtecomfort, enz.;  

 coworkingruimtes, met de tastbare aanwezigheid van een gemeenschap van verschillende 
organisaties;  

 “meeting centers” voor de organisatie van vergaderingen, seminars, brainstormings, enz.; 

 een ruim gamma van gedeelde diensten, om het dagelijks leven van de gebruikers te 
vereenvoudigen: foodtrucks, beveiligde kastjes om pakjes op te bergen of af te halen, 
kinderopvang, fitness, restaurants, douches, elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen, enz.   

Om deze werkomgevingen uit te denken en te ontwerpen, (i) inspireert Befimmo zich op en 
omringt zich met deskundigen, (ii) doet haar verschillende teams samenwerken (Property, Project, 
MVO, Milieu, Commercieel, enz.) en (iii) gaat partnerships aan om de knowhow en de 
deskundigheid te delen.  

Bovendien is de evolutie van de werkwereld vandaag de dag een feit, net als de toenemende 
digitalisering in onze maatschappij.  

In die context van digitalisering en met de wil om niet alleen de best mogelijke werkruimtes aan te 
bieden op het vlak van kwaliteit, comfort, en energie-efficiëntie, maar ook inzake 
gebruikerservaring, heeft Befimmo een echte denkoefening willen starten rond onze gebouwen, 
dé leefplek voor duizenden werknemers. 
 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 

coworkingcentra 
In 2017 hebben Befimmo en Silversquare de krachten gebundeld om samen een Belux-netwerk 
van onderling verbonden werkruimtes uit te bouwen om zo maximaal in te spelen op de 
toenemende behoefte aan flexibiliteit van de gebruikers van werkomgevingen. Eind 2018, één jaar 
na de oprichting van de joint-venture Silversquare @Befimmo, neemt Befimmo een 
meerderheidsbelang van 61% in Silversquare. Met de overname zal Befimmo verschillende 
werkplaatsoplossingen aanbieden in een model van hybride kantoren, gaande van het traditionele 
kantoor, over het gemengde kantoor met coworking en traditionele ruimte, tot het volledige 
coworkinggebouw.  
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In mei 2018 werden de eerste 4.000 m² coworking al ingericht in het Triomf-gebouw, dat voor zijn 
uitstekende ligging werd gekozen. In oktober 2019 opende de coworkingruimte Zaventem 
(2.800 m²) de deuren in het Ikarospark. 

In 2020 zou dit netwerk moeten bestaan uit acht ruimtes (36.000 m²) in Brussel, zijn rand, andere 
Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg. In de portefeuille van Befimmo loopt de 
ontwikkeling van een aantal nieuwe coworkingruimtes, onder meer in Central Gate in het centrum 
van Brussel (opening in september 2020), en in de projecten Paradis Express in Luik en Quatuor in 
de Brusselse Noordwijk (opening in 2021). 

 
Smart building (hyperconnectiviteit) 
Na een eerste interne denkoefening wenst Befimmo het debat te openen voor haar partners en 
gesprekspartners om de volgende vraag te beantwoorden: “Hoe kan Smart Building de 
werkomgeving en meer in het bijzonder de gebruikerservaring verbeteren?” 

Onder de vorm van workshops heeft Befimmo vooreerst meerdere externe belanghebbenden, 
zoals experts en bestaande/toekomstige partners, samen gebracht met als doel beter te begrijpen 
welke voordelen een verbonden kantoorgebouw kan hebben voor de huurders, de dienstverleners 
en de eigenaar zelf. 

Volgende fase? De huurders ontmoeten om zo een beter inzicht te krijgen in hun echte behoeften 
en verwachtingen, evenals hun bezorgdheden. Deze denkoefening, die globaal en innoverend wil 
zijn, moet resulteren in het opzetten van een actieplan voor de komende jaren. 

Banden scheppen betekent het voorstellen van een inspirerende 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”. Dit programma heeft de mogelijk geboden om lopende projecten te 
coördineren (zoals BIM, virtuele bezoeken, optimalisatie van boekhoudsystemen, klantenrelaties, 
“Smart Building” oplossingen of Business Intelligence) en nieuwe strategische projecten op te starten.  

 

Diensten en faciliteiten 
Befimmo heeft al twee projecten uitgevoerd op haar Ikaros Business Park site, in de Brusselse rand, 
die uitgerust is met de meest geavanceerde tools op het vlak van werkefficiëntie en werkcomfort. 
Alle huurders kunnen er beschikken over kinderopvang, een restaurant, een fitness, gedeelde 
vergaderzalen, flex offices, enz. 

     

 
Nog een voorbeeld is de inrichting van gedeelde vergaderzalen op de benedenverdieping van de 
Blue Tower en van het Triomf-gebouw. Deze gedeelde vergaderzalen zijn ideaal gelegen en 
uitgerust met de jongste audiovisuele technieken. Ze zullen aan de gebruikers van de gebouwen 
aangeboden worden voor aantrekkelijke tarieven, maar ook aan alle andere bedrijven die een zaal 
willen huren voor een of meer meetings.  
 

    

 
Met de lancering van het concept “On-Site Ahooga Bike Store & Services”, wil Befimmo aanzetten 
tot het gebruik van (al dan niet elektrische) fietsen in bedrijven, door samen met Ahooga een ‘on-
site’ service aan te bieden. 
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De eerste gebouwen van Befimmo die van deze nieuwe “on-site” dienstverlening genieten zijn 
Central Gate in het Brussels stadscentrum, op enkele stappen van het Centraal Station, en het 
gebouw Triomf in Elsene, waar sinds mei 2018 ook een Silversquare-coworkingcentrum gevestigd is.  

 Fiche “Mobiliteit” 

Sinds eind 2019 werd een transversale cel Diensten en Faciliteiten opgericht bij Befimmo 
(bestaande uit leden van de diensten Facilities, Commercial en MVO). Het doel van deze cel is een 
database van noden van de huurders op te stellen door ze fysiek te ontmoeten.  

Het doel van deze “user centricity” aanpak, is om dichter bij de klant of gebruiker te staan. 
Vervolgens zullen de nodige diensten geanalyseerd en geïmplementeerd worden in de 
verschillende gebouwen. 
 
 

Smart Ways of Working (SWOW) – de eigen omgeving van 
Befimmo als laboratorium  
Befimmo hecht veel belang aan de samenhang in haar aanpak. Ze testte in de gebouwen die ze 
zelf betrekt de ombouw van gewone kantoorruimtes tot ruimtes voor ontmoetingen en 
uitwisselingen tussen de leden van een team. Ze werkte een project uit voor de invoering van de 
“Smart Ways of Working” (SWOW) voor haar medewerkers, dat eind 2016 concreet vorm kreeg. 
Vandaag biedt Befimmo een open, flexibel werkkader met veel lichtinval dat aangepast is aan de 
moderne technologieën en interactie en creativiteit stimuleert.   

De klemtoon werd gelegd op de openheid van de werkruimtes, op samenwerking en op de 
ergonomie, de akoestiek, de informatica en een vlotte verplaatsing en verbinding. Buiten de 
fysieke ombouw van dit werkkader, houden de Smart Ways of Working ook een verandering in op 
het vlak van de filosofie in de werkorganisatie.  

Sinds 2017 gaat Befimmo verder met haar denkoefeningen rond de Nieuwe Werkwereld om zo te 
blijven luisteren naar haar team, toe te zien op zijn welzijn en in haar eigen omgeving te 

                                                 
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

experimenteren met innovatieve organisatie- en inrichtingsvormen die potentieel kunnen 
overgezet worden naar de vastgoedportefeuille in exploitatie. Onder meer in 2019 hebben 
bepaalde departementen gekozen om het meubilair te herorganiseren om zo een werkomgeving 
te vormen die de samenwerking stimuleert. Bovendien testen vele medewerkers nu ook de 
coworkingcentra in het kader van de flexibiliteit op het werk. 
 
 

Gezondheid en veiligheid 
Een Property Manager oefent deeltijds de rol van Risk Coordinator uit. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de doorlopende opvolging van de kwaliteit en van de risico’s die verbonden 
zijn aan het operationeel, technisch en administratief beheer van de gebouwen en ook aan de 
renovatie- en verbeteringswerken. In 2019 beheerde hij één klein incident waar personen bij 
betrokken waren.  
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische as 
Werkwereld invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:   

 

 

3.9:   Het aantal ziektes door gevaarlijke chemische stoffen en door de 
vervuiling van de lucht, het water en de bodem op de werkplek fors 
verminderen  

 

8.2:  Slagen in een hoog economisch productieniveau door de 
technologische modernisering en innovatie: aangename en 
innovatieve werkruimtes bieden  

 

8.8:  De veiligheid op de werkplek promoten   
 

 

 

KERNINDICATOREN 
 

De beste graadmeter om te weten hoe de werkwereld evolueert en hoe Befimmo zich aanpast, is 
de bezettingsgraad van haar gebouwen, naast de ontwikkeling van de gemeenschap in de 
coworkingruimtes en dus onrechtstreeks de tevredenheid van de huurders.  

Befimmo past voor haar hele portefeuille, zowel in exploitatie als in aanbouw/renovatie, de 
wereldwijde methode voor de beoordeling van de milieu- en duurzaamheidsprestaties van 
gebouwen toe die BREEAM uitwerkte.  

Ze verleent al in de ontwerpfase van haar projecten bijzondere aandacht aan de toekomstige 
tevredenheid van de gebruikers van haar gebouwen en wil ze aan zich binden met een aanbod 

van goed gelegen, flexibele ruimtes van kwaliteit, die goed presteren op het vlak van milieubeheer, 
het ruimtegebruik enz. De hoge BREEAM-certificering en de kwaliteitscriteria die ze in haar 
ontwikkelingen nastreeft, houden rekening met alle overwegingen en vereisten op het vlak van de 
gezondheid en het welzijn van de mensen.   

Bovendien volgt Befimmo en inspireert zich op andere benchmarks en certificaties, zoals de 
certificaties Well2, Be Exemplary3, enz. die ook rekening houden met het welzijn van de gebruiker.  

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan 
de strategische krachtlijn “Werkwereld”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar 
volgende pagina van de Befimmo-website te gaan: 
https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  

 

INDICATOREN BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Tevredenheidsgraad van de 
gebruikers 

Meting van de tevredenheid op het gebied van diensten, HVAC-
comfort, veiligheid, connectiviteit, communicatie met de Property, 
toegang voor mensen met beperkte mobiliteit (evolutieve lijst) 

Niet berekend 100% 2030 EPRA H&S-Asset GRI 416-1 

 

                                                 
2  https://www.wellcertified.com/  3  Brusselse voorbeeldgebouwen https://urbanisme.irisnet.be/be-exemplary  
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DIALOOG 
- De verwachtingen van onze betrokken partijen begrijpen om te kunnen handelen en/of ons aanbod te kunnen verbeteren - 

 
 
 

BESCHRIJVING 
 

De doelstelling van Befimmo is 
een voortdurende verbetering 
van de geregelde dialoog met 
al haar betrokken partijen, met 
het dynamiseren van de 
communicatie- tools door ze 
aan elke betrokken partij aan te 
passen en de voorrang aan 
menselijke ontmoetingen. Het 
gaat dus om het openen van 
de dialoog om te kunnen 
innoveren. 

DOELSTELLING Befimmo brengt tal van actoren samen in de verschillende stadia van de 
levenscyclus van een gebouw (zie illustratie hiernaast).  

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 
informatiekanalen wordt ook ingezet op rechtstreekse face-to-face 
contacten, omdat deze 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 
grensoverschrijdend gehanteerd, om de verschillende strategische assen te 
vernieuwen, namelijk de integratie in de stad, de evolutie van de werkwereld, 
de mobiliteit en de voorbeeldrol.   

Dialoog is een grondslag van de hele MVO-aanpak van Befimmo om te 
garanderen dat deze juist en relevant is. 

 

 

BETROKKEN PARTIJEN VERWACHTINGEN BETROKKEN PARTIJEN COMMUNICATIEMIDDELEN 
Financiële gemeenschap 
(investeerders analisten en 
aandeelhouders) 

 Financiële en strategische ransparantie 
 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) 

Overheidsautoriteiten   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 challenges 
 Informatiedeling, samenwerking 

 Betrokkenheid in verschillende projecten 
 Vergaderingen, workshops, seminaries 

Huurders en gebruikers  Comfort, welzijn 
 Innovatieve oplossingen 
 Goede relatie met de Property Manager 
 Alternatief mobiliteitsaanbod 

 Klachtenportaal, contactdienst 
 Stipte tevredenheidsenquêtes 
 Toegewijd extranet per huurder 
 Newsletters 

Leveranciers en 
onderaannemers 

 Eerlijke arbeidspraktijken 
 Veiligheid en welzijn 
 Goede relatie met de beheerder 
 Compliance 

 Charter voor verantwoordelijke aankopen 
 Ontmoetingen 
 Geregelde communicatie 
 Werfbezoeken 

Lokale gemeenschappen, 
buurtbewoners 

 Transparante communicatie over de bouw- en 
renovatieprojecten 

 Evenementen en informatiesessies voor de 
buurtbewoners en ze te betrekken 

 Geregelde communicatie 
 Opening van de nieuwe projecten op de stad 

Actoren van de bouw en 
certificeringsorganen  

 Duidelijke en terugkerendecommunicatie over 
de werf 

 Veiligheid op de werf 

 Werfvergaderingen 
 Geregelde communicatie 
 Lastenboek 

Academische sector  Partnerschap voor de ontwikkeling van bepaalde 
projecten 

 Partnerschap 
 Deelname in onderzoeken 

Teamleden  Goede arbeidsomstandigheden 
 Professionele ontwikkeling 
 Algemene en persoonlijke prestaties 
 Opleidingen 
 Comfort en welzijn 
 Motiverende compensatie 

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

 Team events, Comité B+, transversale groepen 
 Jaarlijkse evaluatie en tevredenheidsenquêtes, Vox 

Collector 
 LynX-programma (wendbare methode, collectieve 

intelligentie, enz.) 
 Employee Assistance Program 
 Opleidingen (taallessen, mindfulness, enz.) 

Voornaamste betrokken partijen 
Befimmo zet haar proces van geregelde dialoog met alle interne en externe 
betrokken partijen verder. Ze blijft streven naar het evenwicht tussen al hun 
specifieke verwachtingen en de uitdagingen waarmee ze geregeld wordt 
geconfronteerd. 
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AANPAK EN VERWEZENLIJKINGEN 2019 

1. Dialoog met de externe betrokken partijen 
 Financiële gemeenschap (investeerders, analisten en aandeelhouders) 

» De afdeling Communicatie heeft de verantwoordelijkheid om transparant te 
communiceren over de activiteiten van de onderneming en ook over hun opvolging. De 
informatie wordt gepubliceerd in de vorm van (jaarlijkse en halfjaarlijkse) verslagen en 
persberichten. Bovendien worden verschillende evenementen georganiseerd voor deze 
betrokken partijen, zoals roadshows en investors days voor de investeerders, conference 
calls en presentaties voor de analisten, en algemene vergaderingen voor de 
aandeelhouders. Befimmo is ook aanwezig op verschillende financiële beurzen. 

 
 Overheidsautoriteiten 

» Europese Unie: Opvolging van de evolutie van de nieuwe wetgeving.  

» Brussel: Leefmilieu Brussel | Bruxelles Environnement: 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 
wisselwerking in de ontwerpfase van grote renovaties.   

» Sinds 2017, neemt Befimmo onder meer deel aan het Totem-project1. Door het gebruik van 
deze tool aan te bevelen voor haar vastgoedprojecten, draagt Befimmo bij tot zijn 
verspreiding. Dit opent ook de dialoog over de matschappelijke impact van materiaalkeuze 
en bouwtechnieken met architecten en studiebureaus. 

 Fiche “Gebruik van de hulpbronnen – Kringloop” 
 Verenigingen en multi-stakeholderforums 

                                                 
1  Het TOTEM-project werd opgezet door de drie Gewesten en bestaat in het uitwerken van een methode en instrumenten voor de evaluatie van de milieu-impact van de materialen, aangepast aan de Belgische context van de bouw. Deze methode werd 

uitgewerkt in samenhang met de Europese normen met betrekking tot de beoordeling van de milieu-impact van gebouwen (https://www.totem-building.be/).  

» BVS (Beroepsvereniging van de Vastgoedsector): Befimmo blijft zich sterk inzetten in haar relatie 
met de BVS. De BVS en Befimmo hebben dus ook in 2019 weer actief samengewerkt, via de 
werkgroepen, om de federale en regionale voorschriften inzake vastgoed te integreren. In de 
loop van het boekjaar 2019 werden volgende onderwerpen behandeld: P.L.A.G.E., de 
hervorming van de vastgoedfiscaliteit, de preventie tegen brand en ontploffingen in 
parkeergarages, de verluchting op de werkplekken, de openbare parkings, de BTW op de 
verhuur van beroepsgebouwen, de stedenbouwkundige lasten (Wallonië), enz. De CEO maakt 
deel uit van de raad van bestuur van de BVS. De CFO maakt deel uit van de Commissie 
Fiscaliteit van de BVS. De COO en de CFO zijn samen voorzitter van de Commissie Beleggers 
van de BVS die dossiers behandelt met een specifiek belang voor de leden-beleggers. 

» RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors): Het RICS is een Engels professioneel organisme 
met de opdracht om het vastgoedberoep te reglementeren en te promoten, om een niveau van 
uitmuntendheid en professionalisme van haar leden te handhaven, door doorlopende opleiding, 
om de klanten en de consumenten te beschermen dankzij een strenge deontologische code. Het 
is onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en telt meer dan 125.000 gekwalificeerde leden in zowat 
150 landen. Het RICS assisteert zijn leden om hun strategie in duurzame 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 300 organisaties 
groepeert die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. In 2017 werkte het MVO-team 
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 form my Future” begin 2019. Deze campagne had als doel om de 
regeringen aan te sporen in actie schieten om ons klimaat te redden. 

» Bovendien is de CSR Officer sinds 2018 lid geworden van Generation T, het netwerk voor 
duurzame ontwikkeling van The Shift en de jeugdorganisatie Act4Change. Generation T 
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verzamelt jongeren om hen meer zichtbaarheid te geven, hun projecten te ondersteunen en 
duurzaamheidsbeleiden van bedrijven en andere organisaties uit te dagen. 

» Befimmo neemt actief deel aan bepaalde bijeenkomsten georganiseerd door het WTCB 
(Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) over meer technische 
vraagstukken, onder meer inzake het BIM, kringloopgebruik en het milieu. Meer bepaald 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.  

» EPRA (European Public Real Estate Association): De EPRA is een professionele organisatie die de 
standpunten van de vastgoedsector op Europese schaal verdedigt. In 2019 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 behandelt inzake de standaardisering van de financiële prestatie-indicatoren 
en boekhoudkundige aangelegenheden. De Head of IR & Communication is lid van het IR 
Committee, dat de communicatie naar de investeerders behandelt.  

» Eind 2019 kreeg Befimmo de “EPRA Gold Award Financial Reporting” en de “EPRA Gold Award 
Sustainability Reporting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 2018. 

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 

» De leden van het Directiecomité zijn aanwezig in beroepsverenigingen die actief zijn op hun 
expertisegebied. Zo is de General Counsel & Secretary General bestuurder van de Belgische 
Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen (BVBV), lid van de Advisory Council van de 
vereniging European Issuers (analyse en uitwisseling over de onderwerpen van algemeen 
belang voor de beursgenoteerde vennootschappen, opvolging van de financiële regelgevingen, 
van bestuurskwesties, enz.) en lid van het Instituut voor Bedrijfsjuristen.  

» De CFO en de General Counsel & Secretary General zijn allebei lid van de beroepsvereniging 
van de GVV’s, “BE-REIT Association” genaamd, die in december 2015 werd opgericht 
(bespreking van onderwerpen in verband met de fiscale en de boekhoudregelgeving met een 

impact op de sector). De CFO is de voorzitter van de vereniging en de General Counsel & 
Secretary General de head of Legal & Regulatory Committee. 

 
 Huurders en gebruikers 

» Doelgericht communicatie 

Het de afdeling Communicatie van Befimmo begeleidt de Property Managers om de 
gebruikers een duidelijke en coherente communicatie te garanderen. Hiervoor worden 
verschillende communicatiekanalen gebruikt: newsletters, 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 meer informatie biedt over hun contactpersoon bij Befimmo, de 
infrasctructuur, diensten en faciliteiten van het gebouw. 

» Terbeschikkingstelling van een Building User Guide  

De Building User Guide is een gids voor de huurders van het gebouw met het oog op de 
goede werking van de installaties en de verkleining van de milieu-afdruk. Dit document 
wordt door de Property Manager overgemaakt aan de nieuwe en ook aan de bestaande 
huurders.  

Het doel is om, in functie van de prioriteiten, de Building User Guides af te ronden en ze 
ter beschikking te stellen op een elektronisch platform voor alle gebouwen van Befimmo 
die het Property Management beheert.  

» Helpsite 

De helpsite is een sterk presterend instrument dat de planning, de uitvoering en de 
opvolging van de incidenten en interventie-aanvragen van de Property Manager verzekert. 
Deze online en collaboratieve applicatie biedt onder meer een beveiligde externe toegang 
voor de huurders (en leveranciers).  
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De helpsite maakt mogelijk om het beheer van de incidenten door het Property Management te 
optimaliseren en om de huurders te garanderen dat hun ingediende aanvragen goed 
opgevolgd worden.   

» Extranet 

In 2017 implementeerde Befimmo een extranet voor de huurders. Het gaat om een website 
met een specifieke beveiligde toegang voor elke huurder. In deze ruimte stelt Befimmo de 
gebruiker alle informatie over zijn gebouw ter beschikking: een fotogalerij, nieuws en 
specifieke documenten over zijn gebouw(en), algemene documenten en nieuwsmeldingen, 
specifieke documenten met betrekking tot zijn huurovereenkomst(en).  

Ingevolge een succesvolle eerste fase in 2017 heeft Befimmo de toegang tot het extranet 
voor de huurders uitgebreid tot de gebruikers van alle gebouwen uit de portefeuille in 2018.  
 

 Leveranciers en onderaannemers 

» Om de MVO-aanpak verder te integreren in haar bevoorradingsketen, heeft Befimmo een 
charter voor verantwoordelijke aankopen ontwikkeld om duidelijk haar verwachtingen te 
communiceren wat het engagement van haar leveranciers betreft.  

De geplaatste bestellingen door een lid van het Befimmo-team worden bevestigd via een 
bestelbon dat naar e leverancier wordt teruggestuurd. Door deze bestelbon te tekenen, duidt 
de leverancier aan het charter voor verantwoordelijke aankopen te hebben gelezen en 
goedgekeurd (bijlage van de bestelbon). Sinds de opmaak van dit charter begin 2018 wordt 
elke geplaatste bestelling verzonden samen met een link naar de algemene voorwaarden en 
het charter voor verantwoordelijke aankopen. Gezien het belang van MVO binnen Befimmo, 
kunnen de leveranciers die het charter niet respecteren vervangen worden. 
 

 Lokale gemeenschappen en buurtbewoners 

» Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omgeving. Befimmo wil graag 
dat dit harmonieus kan voor haar hele portefeuille, zodat elk gebouw past in de wijk waar 
het gevestigd is, zowel architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden 
aangeboden en de activiteiten die er plaatsvinden. 

In deze context bevestigt Befimmo 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 de Quatuor. Naast de informatiesessies die gegeven werden 
over dit bouwproject voor de buurtbewoners werden eveneens andere ludieke initiatieven 
uitgevoerd om bij te dragen aan de revolutie van de Noordwijk van Brussel. Schilders en 
tekenaars hebben een monumentaal werk verwezenlijkt op de omheining rond de werf van het 
project. Workshops stedelijk tuinieren en schilderateliers voor kinderen rond de bouwwerf 
brengen de wijk tot leven en betrekken de gemeenschap des te meer.  
 

 Actoren van de bouw: architecten, studiebureaus, aannemers, vakmensen 
» De afdeling Project staat in voor de samenhang en de samenwerking tussen de verschillende 

actoren in de stadia van de programmering en het ontwerp voor bouw- en renovatiewerken. 
Eén van deze kernprojecten van vorig jaar is het ZIN-project. In 2018 vroeg Befimmo een 
vergunning aan voor dit project in de Brusselse Noordwijk. Het kreeg de naam “ZIN” en betreft 
de herontwikkeling van de site van de huidige Torens 1 en 2 van het WTC. ZIN is een 
multifunctioneel project van ongeveer 110.000 m² bovengronds. Dankzij deze verschillende 
functies, die in elkaar overgaan, zal het project sterk bijdragen tot de uitbouw van een echte en 
nieuwe dynamiek in 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 
geïntegreerd worden in het bestaand stedelijk ecosysteem en open zijn naar de stad. 

 Fiche “Integratie in de stad” 

» De afdeling Property staat in voor de samenwerking tussen de actoren bij 
verbeteringswerken aan gebouwen;  

» Het Building Information Management systeem (BIM) is een geheel van processen om de 
toepassing van bepaalde bouwprocedés in goede banen te leiden en om de mededeling, 
de uitwisseling en het beheer van gegevens rond een vastgoedproject te vergemakkelijken. 
Het BIM betreft alle actoren van de bouw en verschillende afdelingen van Befimmo. Het 
beperkt zich niet tot het eigenlijke bouwen, maar slaat op de hele levenscyclus van een 
werk. Het werd in 2017 opgestart.  
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Sindsdien werden vier projecten beheerd volgens het BIM. Befimmo organiseert jaarlijks 
rondetafelgesprekken met haar exploitatiepartners en beheerders van Belgische gebouwen 
om eigen ervaringen te delen en samenwerkingskansen te identificeren.  

» De “BREEAM” (BRE Environmental Assessment Method) is een standaard en een methode 
voor de milieubeoordeling en een scoresysteem voor gebouwen, die wereldwijd erkend 
zijn. Befimmo volgt en past de BREEAM-certificatie sinds 2010 toe voor haar hele 
portefeuille, zowel in exploitatie als in bouw/renovatie.   

 Fiche “Milieucertificatie & -conformiteit” 

» De vereniging Up4North groepeert de belangrijkste institutionele eigenaars van de Noordwijk 
en zette haar werk verder, onder impuls van Befimmo. Het ecosysteem dat uitgebouwd werd in 
de Toren 1 van het WTC, nu geïnstalleerd in het CNN-gebouw dat verschillende eigenaars ter 
beschikking van tal van organisaties stelde (universiteit, architecten, startups, bibliotheek, 
kunstenaars, conferentiecentrum, enz.), geeft een meerwaarde aan de wijk. Het maakte ook 
mogelijk om alle betrokken partijen - de regionale en stedelijke 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 openbaarvervoercentrum 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.  

 Fiche “Integratie in de stad” 
 

 Academische sector 
» Befimmo werkt samen het de VUB en andere partijen voor de organisatie van een “Chair 

on Smart Cities”. 

 
2. Dialoog met de interne betrokken partijen 
 Het team 

» Buiten de dagelijkse begeleiding van de afdeling Talent Management, heeft Befimmo nog 
een aantal kanalen aangelegd voor de interne communicatie:  

o Het intranet is het belangrijkste communicatiekanaal met formele en informele 
informatie in een gebruiksvriendelijke vorm;  

o De “breakfast & lunch presentations” worden georganiseerd door leden van het team 
of van de afdelingen en gaan over allerlei onderwerpen, om bepaalde luiken van de 
activiteit van de Vennootschap voor het voetlicht te brengen;   

o Eind 2019 werden alle medewerkers van Befimmo opnieuw uitgenodigd om hun mate 
van tevredenheid over de interne werking van de onderneming te kennen te geven. Een 
dergelijke enquête wordt om de twee jaar opgezet en biedt de HR-afdeling de kans om 
de getrokken lessen op het vlak van inrichting van de kantoren, de werkomstandigheden, 
enz. daadwerkelijk in te voeren. De resultaten van de laatste enquête werden begin 2020 
bekendgemaakt. Bovenop deze tevredenheidsenquête heeft Befimmo een Vox Collector 
geïnstalleerd in haar inkomhal. Dit is een machine die dagelijks een nieuwe vraag stelt 
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 informatie over 
het hele jaar te verzamelen. 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

o In 2017 zette Befimmo ook een innovatiecampagne op die nog steeds aanhoudt. Deze 
kadert in een heuse participatieve aanpak die het mogelijk maakt om het team te 
betrekken bij de strategische krachtlijnen die centraal staan in de activiteit van Befimmo. 
Het team wordt uitgenodigd om haar gedachten te delen op de “innovatiemuur” en zich 
aan te sluiten bij een werkgroep die hen nauw aan het hart ligt om zo, in een aanpak van 
collectieve intelligentie, innovatieprojecten concreet in goede banen te leiden. 

 Fiche “Voorbeeldrol” 

o Om de communicatie tussen de departementen te verbeteren en om de transversale 
projecten te vergemakkelijken, werden verschillende collaboratieve IT-instrumenten 
ingevoerd (Teams, Sharepoint, andere programma’s worden onderzocht en/of 
ontwikkeld). 
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o Banden scheppen betekent het voorstellen van een inspirerende 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 programma is wendbaar. De projectverantwoordelijken werken in korte cycli, wat 
hen aanzet om de relevantie van hun oplossingen snel te testen. Alle projecten volgen 
eveneens een gebruikersgerichte aanpak. 

o Befimmo biedt eveneens verschillende team events, opleidingen en een EAP aan. 
 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

 
 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 Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, onder meer tijdens strategische bijeenkomsten van de raad en 
tijdens driemaandelijkse vergaderingen 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 3 leden van het Uitvoerend Comité zijn: de Chief Executive Officer (CEO), de Chief 
Financial Officer (CFO), de Chief Operating Officer (COO), het Head of Environmental 
Management (HEM) en het Head of CSR & Innovation (HCSR&I). Deze Cel komt om de drie 
maanden samen en staat in voor de ontwikkeling en de opvolging van het MVO-Actieplan 

                                                 
2  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

en voor de toekenning van de gepaste middelen en werkt actief mee aan de jaarlijkse 
Directiebeoordeling van het Milieumanagement-systeem ISO 14001. 

 Fiche “MVO-governance” 
 
 

BEOORDELING 
 

De beoordeling van de antwoorden op CDP, EPRA, GRESB, MSCI, Oekom en Vigeo Eiris stellen 
Befimmo in staat om te zien hoe ze in de loop van de tijd evolueert en om zich te vergelijken met 
sectorgenoten. De resultaten van deze beoordelingen zijn ook elementen die invloed hebben op 
de bepaling van de relevantie van de elementen van haar Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.  

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 
 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen2 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Dialoog invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  

 

 
 

 

 
16.7  De verwachtingen van de betrokken partijen opnemen in de 

besluitvorming  
 
17.16  Ervaring en vakkunde delen met de betrokken partijen 
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KERNINDICATOREN 
 

 

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan de strategische krachtlijn “Dialoog”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar de volgende 
pagina van de Befimmo-website te gaan: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN 
REFERENTIES GRI 
STANDARDS & EPRA 
SBPR 

Aandeel van de 
leveranciers met wie we in 
dialoog zijn 

Een leverancier is beoordeeld (kwalitatieve en MVO-aspecten) als deze 
geanalyseerd werd door het MVO-team en hij minstens één maal op het jaar 
werd ontmoet. 

6% 100% 2022 (2025: eveneens 
de corporate 
leveranciers toevoegen) 

GRI 308-1  
GRI 414-1 

Investor targeting / Relaties 
met investeerders 

Targetingcriteria invoeren, nieuwe roadshowsteden identificeren (indien de 
behoefte geïdentificeerd wordt op basis van de targetingcriteria), nieuwe 
potentiële investeerders identificeren (in functie van targetingcriteria), een 
terugkerende relatie onderhouden met de (potentiële) (geïdentificeerde) 
institutionele en privé-investeerders via terugkerende ontmoetingen, om de 2 
jaar een perceptie-onderzoek en een targetingonderzoek uitvoeren. 

Niet berekend 100% 2021 GRI 102-21  
GRI 102-40  
GRI 102-42  
GRI 102-43 

Mikken op de integratie 
van Befimmo in duurzame 
indexen en fondsen 

Om de erkenning van de investeerders in de duurzaamheid van Befimmo te 
meten, wordt de integratiegraad van het Befimmo-aandeel in duurzame 
fondsen en indexen gemeten.  

Niet berekend 100% 2030 GRI 102-21  
GRI 102-40  
GRI 102-42  
GRI 102-43 
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MOBILITEIT 
- Toegankelijkheid van de gebouwen en optimalisering van de woon-werkverplaatsingen - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Brussel behoort tot de drukste steden ter wereld. Volgens de “Traffic Index” staat Brussel 16de in de ranglijst van Europese steden met de meeste 
verkeersopstoppingen1. Het nooit aflatende autoverkeer heeft een impact op de luchtkwaliteit en zelfs op de levenskwaliteit in de stad. Twee derde 
van die drukte is te wijten aan het gebruik van de wagen voor woon-werkverplaatsingen2. 

Bijna het hele vastgoedpark van Befimmo ligt in de stad. Dus hebben de betrokken partijen aangegeven dat ze van Befimmo ook oplossingen 
verwachten voor een vlottere en tegelijk milieuvriendelijke mobiliteit om en rond haar gebouwen. Binnen de limieten van de infrastructuren en het 
bestaande aanbod in het openbaar vervoer, wil Befimmo de maatschappelijke impact van het autogebruik voor het woon-werkverkeer van de 
gebruikers van het gebouw en van haar medewerkers verminderen. 
 
 
 
 

                                                 
1  De “Traffic Index” is gebaseerd op GPS-gegevens van gebruikers (https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/). 
2  36,2% in Brussel volgens een studie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit uit 2017 (https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer/rapport_vorige_editie). 

Befimmo zet haar beleid verder om het team te 
sensibiliseren, nieuwe oplossingen te testen en 
mobiliteitsoplossingen geleidelijk in te voeren in 
haar diensten die ze de gebruikers van gebouwen 
uit de portefeuille aanbiedt. 

DOELSTELLING 
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AANPAK 
 
Deze uitdagingen worden op verschillende niveaus in de organisatie beheerd:  

 Een Mobiliteitscel zet transversale acties op in het kader van het innovatieprogramma 
(alternatieven voor de bedrijfswagen, bewustmaking, enz.);  

 De beheerders van gebouwen zetten specifieke acties op voor de gebruikers van hun 
gebouwen (terbeschikkingstelling van diensten voor gedeelde voertuigen/fietsen/steps, 
bewustmakingsacties, enz.);  

 De Project- en Investeringsteams verwerken de mobiliteitscriteria in hun investeringskeuzes en 
renovatieplannen (nabijheid van het openbaar vervoer, alternatieve vervoerwijzen, enz.);  

 De afdeling HR bepaalt de mobiliteitsvoordelen voor de medewerkers (mobiliteitspacks, 
thuiswerk, cafetariaplan, terbeschikkingstelling van elektrische plooifietsen, enz.).  

 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 

Acties ten aanzien van de medewerkers  
 Flexibiliteit op gebied van mobiliteit: in 2019 heeft de afdeling HR mobiliteitspacks 

(“mobility@BEFIMMO”) opgesteld, die de leden van het team de kans biedt om te kiezen voor 
de mobiliteitsoplossing die het beste beantwoordt aan hun behoeften. Ze hebben bijgevolg de 
mogelijkheid om hun bedrijfswagen af te staan in ruil voor abonnementen voor het openbaar 
vervoer, een plooibare elektrische fiets en andere voordelen, zoals de toegang tot een 
heleboel alternatieve mobiliteitsoplossingen die verkregen kunnen worden via een 
cafetariaplan (“mychoice@BEFIMMO”).  

 Sinds 2014 heeft Befimmo een elektrische poolwagen en drie elektrische fietsen in haar 
voertuigenpark geïntegreerd voor verplaatsingen in de stad. Deze laatste worden meer en 
meer gebruikt door het team.  

 B-Switch: Befimmo kocht een park van 
superlichte elektrische plooifietsen aan. 
Tegen de verbintenis om een 
parkeerplaats te delen met een collega, 
konden de leden van het team die zich 
bij het programma aansloten, 
beschikken over een fiets.  

Dat loont op alle vlakken: tevreden medewerkers in beweging, een flinke vermindering van het 
wagengebruik en de bijbehorende vervuiling en een besparing op de parkinghuur. 

Sinds 2017 nemen 40 leden van het team deel aan dit project (29 leden in 2017 en 
11 bijkomende leden in 2018). Gezien het succes van het project stelt Befimmo nu alle huurders 
in het gebouw waar haar zetel gevestigd is, elektrische deelfietsen voor om tijdens de dag 
professionele trajecten af te leggen.  

 B-Move: Befimmo heeft de leden van haar team uitgedaagd om gedurende één maand te 
bewegen voor een goed doel. De Vennootschap heeft zich ertoe verbonden om elke kilometer 
die te voet, al lopend of met de fiets afgelegd werd, te sponsoren via het gebruik van een 
applicatie. Zo heeft het team 5.000 € voor een vereniging kunnen inzamelen. 

 

Acties ten aanzien van de huurders van de gebouwen  
 Installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen voor de gebruikers van gebouwen en hun 

bezoekers;  

 Installatie van douches en fietsinfrastructuren in alle gebouwen, overeenkomstig de BREEAM-
aanbevelingen; 

 Promotie van oplossingen van gedeelde mobiliteit bij de gebruikers van gebouwen; 
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 “On-Site Ahooga Bike Store & Services”: Een team 
van Ahooga is aanwezig in de gebouwen om 
huurders vertrouwd te maken met het gebruik van 
een (al dan niet elektrische), modulaire of 
plooifiets. De eerste gebouwen van Befimmo die 
van deze nieuwe “on-site” dienstverlening 
genieten zijn “Central Gate” in het Brussels 
stadscentrum, op enkele stappen van het Centraal 
Station, en het gebouw “Triomf” in Elsene, waar sinds juni 2018 ook een Silversquare-
coworkingcentrum gevestigd is. De bedoeling is om werknemers te laten kennismaken met 
een milieuvriendelijker vervoermiddel voor korte trajecten en het meteen ook gratis te testen. 
Als het experiment overtuigt, overweegt Befimmo om deze service uit te breiden naar andere 
gebouwen in de portefeuille; 

 Test van digitale oplossingen rond de verbetering van het dynamisch gebruik en beheer van 
parkings in de portefeuille; 

 Fietsevent 2019: In samenwerking met VOKA3 werd een 
informatiesessie rond fietsoplossingen voor bedrijven 
georganiseerd in het Ikaros Park te Zaventem. De deelnemende 
firma’s werden ingelicht over de praktijken om hun 
mobiliteitsbeleid – aangepast aan fietsen – verder te ontwikkelen. 
De marktspelers hebben verschillende mobiliteitsoplossingen 
gepresenteerd en lieten de deelnemers de kans om innovatieve 
oplossingen te testen.  

 

 

                                                 
3  Ondernemersnetwerk - https://www.voka.be/ 

BEOORDELING 
In 2019 heeft Befimmo een scorecard opgesteld om het aandeel van de portefeuille dat goed 
bediend wordt met het openbaar vervoer te evalueren. 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen4 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Mobiliteit invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:   
 

 

 

3.6:  Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen 
 De woon-werkafstanden verminderen 

 
11.2:  Terbeschikkingstelling van infrastructuren voor een duurzame mobiliteit 
 
11.6:  Vervuiling door de voertuigen met een thermische motor  

 
 
  

4  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 

 

KERNINDICATOREN  

 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR  

Aandeel van de portefeuille die reële 
mobiliteitsoplossingen aanbiedt  

Een gebouw wordt beschouwd als 
aanbieder van reële 
mobiliteitsoplossingen wanneer de 
frequentie, de diversiteit en de toegang 
tot de mobiliteitsoplossingen 
bevredigend is.  

41% 80% 
100% 

2025  
2030 

EPRA H&S Asset 
GRI 416-1 

Leden van het team die hun 
mobiliteit aangepast hebben 

Zijn/haar mobiliteit aanpassen houdt in 
dat:  
 Er gekozen wordt voor een op 

alternatieve brandstof rijdende wagen 
(elektrisch-CNG-hybride);  
 Er gekozen wordt voor een wagen van 

een lagere categorie of een kleinere 
wagen;  
 De bedrijfswagen wordt afgestaan.  

13% 40% 2030 EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs  
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
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Mobilité

 

 

KERNINDICATOREN  

 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR  

Aandeel van de portefeuille die reële 
mobiliteitsoplossingen aanbiedt  

Een gebouw wordt beschouwd als 
aanbieder van reële 
mobiliteitsoplossingen wanneer de 
frequentie, de diversiteit en de toegang 
tot de mobiliteitsoplossingen 
bevredigend is.  

41% 80% 
100% 

2025  
2030 

EPRA H&S Asset 
GRI 416-1 

Leden van het team die hun 
mobiliteit aangepast hebben 

Zijn/haar mobiliteit aanpassen houdt in 
dat:  
 Er gekozen wordt voor een op 

alternatieve brandstof rijdende wagen 
(elektrisch-CNG-hybride);  
 Er gekozen wordt voor een wagen van 

een lagere categorie of een kleinere 
wagen;  
 De bedrijfswagen wordt afgestaan.  

13% 40% 2030 EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs  
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
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VOORBEELDROL 
- Onze betrokken partijen positief beïnvloeden - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 

Befimmo is een vastgoedoperator die gespecialiseerd is in kwalitatieve kantoorgebouwen. Met een vastgoedportefeuille van zowat 
900.000 m² kan Befimmo haar betrokken partijen meeloodsen in een verantwoordelijke aanpak.  
 
Befimmo heeft beslissingsmacht op tal van vastgoedprojecten die ze ontwikkelt. Zo kan ze de keuzes en beslissingen van haar partners 
positief beïnvloeden (architecten, onderaannemers, leveranciers, overheden, investeerders), om op deze manier te voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij. 
 
 
AANPAK EN VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 
 Naar de investeerders toe  

» Het Uitvoerend Comité verbindt zich publiek tot de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van de onderneming.  
 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Woord van de voorzitter en de CEO” 

Befimmo heeft het voornemen om haar invloed 
positief aan te wenden om te voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij en algemener 
om positief bij te dragen tot de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties 
bepaalden. 

DOELSTELLING 
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Exemplarité

 

 

» Maatschappelijke Verantwoordelijkheid is ingebed in de strategie van de onderneming en 
in haar aanpak van innovatie.   

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Onze strategie” 

» Befimmo beantwoordt op systematische wijze de vragenlijsten van analisten zoals CDP, 
GRESB, EPRA, MSCI, Oekom of Vigeo Eiris. Hun beoordelingen stellen Befimmo dan weer 
in staat om de evolutie van haar prestatie jaar na jaar te meten en zich met haar 
sectorgenoten te vergelijken.  

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 
 

 Naar de leveranciers toe  

» De aanpak in innovatie van Befimmo staat open voor samenwerking met externe partners 
(leveranciers, onderaannemers, partners in onderzoek en ontwikkeling en academische 
wereld), zoals blijkt uit het “ZIN”-project. 

 Fiche “Integratie in de stad” 

» Befimmo heeft een collaboratieve tool voor de beoordeling van de leveranciers ingevoerd. 
Met deze tool kunnen alle medewerkers de leveranciers evalueren en opzoeken op basis van 
de kwaliteit van hun prestaties en hun aanpak in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, in 
een overzicht verrijkt met deze beoordelingen. In totaal werden 103 evaluaties verricht door 
het Befimmo-team sinds de oprichting van de tool in april 2018. 

» De milieu-impact is verwerkt in het geheel van de aankopen doorheen de kwaliteitsmatrix.  
 Fiche “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” 

» De maintenancebedrijven worden gesensibiliseerd voor de impact van het beheer van de 
technische installaties op de kwaliteit en de milieu- en energieprestatie van de gebouwen 
van de portefeuille.  

 
 Binnen haar team  

» Alle medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het innovatieproces.  

Het is een heuse participatieve aanpak die mogelijk maakt om het team te betrekken bij de 
thema’s die centraal staan in de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Befimmo. Het 
team werd uitgenodigd om mee te doen aan de denkoefeningen op de “innovatiemuur” en 
om lid te worden van een werkgroep die ze na aan het hart lag, om zo in een benadering 
van collectieve intelligentie, innovatieprojecten uit te tekenen en concreet vorm te geven. 
Sinds de oprichting van het project in 2017, telt Befimmo al een vijftiental lopende projecten, 
waarvan enkele al gerealiseerd zijn. 

» Banden scheppen betekent het voorstellen van een inspirerende 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 
programma is wendbaar. De projectverantwoordelijken werken in korte cycli, wat hen aanzet 
om de relevantie van hun oplossingen snel te testen. Alle projecten volgen eveneens een 
gebruikersgerichte aanpak. 

» Als gebruiker van een gebouw uit haar eigen portefeuille benut Befimmo haar eigen 
werkruimtes om de innovatieve oplossingen te testen samen met haar medewerkers en ze 
vervolgens ook uit te voeren binnen haar portefeuille (vb.: diensten zoals de Bringme, 
gedeelde vergaderzalen, gedeelde fietsen, zelfs boringen, enz.). 

» De General Counsel & Secretary General (lid van het Uitvoerend Comité) zorgt voor de 
update en de naleving van de ethische code en van het governancecharter. Ze oefent ook de 
functie van Compliance Officer uit en ziet in deze hoedanigheid toe op de naleving van de 
interne regels en procedures om de risico’s van marktmisbruik te voorkomen.   

 Fiches “MVO-governance” en “Ethiek” 
 

 Naar de andere betrokken partijen toe 

» Befimmo communiceert altijd transparant en relevant, om in te gaan op de verwachtingen 
van de betrokken partijen.  

 Fiche “Dialoog” 
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https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_integration_dans_la_ville_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_utilisation_des_ressources_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/fiche_gouvernance_rse_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_dialogue_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/fiche_ethique_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_jaarlijks_financieel_verslag_2019.pdf
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» Omdat ze altijd openstaat voor dialoog met haar betrokken partijen, neemt Befimmo deel 
aan talrijke debatten om bij te leren, te getuigen en haar eigen ervaringen, uitdagingen en 
oplossingen te delen.   

 Fiche “Dialoog” 
 

 Naar de lokale gemeenschap toe  

» In het kader van de vereniging Up4North stelde Befimmo ruimtes ter beschikking in het 
gebouw WTC 1 (nu geïnstalleerd in het CCN-gebouw) om ontmoetingen en samenwerking 
tussen verschillende betrokken partijen uit de buurt te bevorderen.  

 Fiche “Integratie in de stad” 

» Deelname aan sociale acties in de buurtgemeenschap via 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, uit activiteiten of materiaal. Via Be.face kwam Befimmo in contact met het 
OCMW van haar gemeente en besliste om het budget dat gewoonlijk aan het 
Sinterklaasfeest voor het team besteed wordt, te gebruiken voor Sinterklaaspakjes voor 
een feest dat het OCMW organiseerde voor de kansarme kinderen en senioren van de 
gemeente.  

» Het Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief van het personeel en met steun van het 
Uitvoerend Comité. Het zette sindsdien verder acties op voor de organisatie van 
activiteiten voor het team. In 2019 werd het Comité B+ ook in twee groepen gesplist: één 
groep heeft zich over de sportieve, culturele, familiale en feestelijke activiteiten ontfermd, 
terwijl een andere groep de sociale en liefdadigheidsactiviteiten op zich heeft genomen. 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

 
 
                                                 
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

BEOORDELING 
 

 Externe erkenningen door neutrale organismen zoals CDP, GRESB, EPRA, MSCI, Oekom en 
Vigeo Eiris. 

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 

 Beoordeling van de kwaliteit van de relaties met de leveranciers: Het systeem voor de 
beoordeling van de leveranciers voorziet in de mogelijkheid om de gegevens op te halen die 
moeten leiden tot conclusies over de kwaliteit van de relatie met de leveranciers. Deze 
conclusies worden voorgelegd aan de MVO-Cel, die in voorkomend geval de dialoog 
aanknoopt met de betrokken leverancier, met het oog op bijsturingsacties.  

 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Voorbeeldrol invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  

 

 

 

 

 

 

1.2:  Opwaardering van de leveranciers met een MVO-aanpak 
 
4.7:  Opleiding in en sensibilisering voor MVO 
 Sensibilisering van de leveranciers 
 
11.a:  Deelname aan de planningen voor de stedelijke ontwikkeling 
 
16.5:  Deelname aan het participatief beslissingsproces 

 

 

KERNINDICATOREN 
 

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan de strategische krachtlijn “Voorbeeldrol”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar volgende 
pagina van de Befimmo-website te gaan: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 
2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 

& EPRA sBPR 
Certificaties De bestaande certificaties behouden (ISO en biodiversiteitslabel) 100% 100% Doorlopend - 

Aandeel van innovatieve projecten 

Een project wordt beschouwd als innovatief indien, op het ogenblik van diens 
ontwerp of uitvoering, het een innovatie heeft omvat ten opzichte van de 
Befimmo-standaarden (cfr. kwaliteitsmatrix) op minimum 2 van de strategische 
krachlijnen: 
 gebruik van de hulpbronnen; 
 mobiliteit;  
 Integratie in de stad; 
 werkwereld; 
 dialoog van de betrokken partijen. 

42% 100% 2025 EPRA Environmental measures 
GRI 301 - 306 

Externe communicatie Actieve deelname aan debatten, evenementen, wedstrijden, enz. om extern te 
communiceren in het kader van onze voorbeeldrol.  

Niet berekend 100% Doorlopend - 

Green financings Goedkeuring en verwezenlijking van financieringen die onder de green 
financing framework vallen 

0% 10% 2030 - 

 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Voorbeeldrol

https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_dialogue_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_integration_dans_la_ville_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_reporting_reconnaissances_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_jaarlijks_financieel_verslag_2019.pdf
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Exemplarité

 

 

KERNINDICATOREN 
 

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan de strategische krachtlijn “Voorbeeldrol”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar volgende 
pagina van de Befimmo-website te gaan: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 
2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 

& EPRA sBPR 
Certificaties De bestaande certificaties behouden (ISO en biodiversiteitslabel) 100% 100% Doorlopend - 

Aandeel van innovatieve projecten 

Een project wordt beschouwd als innovatief indien, op het ogenblik van diens 
ontwerp of uitvoering, het een innovatie heeft omvat ten opzichte van de 
Befimmo-standaarden (cfr. kwaliteitsmatrix) op minimum 2 van de strategische 
krachlijnen: 
 gebruik van de hulpbronnen; 
 mobiliteit;  
 Integratie in de stad; 
 werkwereld; 
 dialoog van de betrokken partijen. 

42% 100% 2025 EPRA Environmental measures 
GRI 301 - 306 

Externe communicatie Actieve deelname aan debatten, evenementen, wedstrijden, enz. om extern te 
communiceren in het kader van onze voorbeeldrol.  

Niet berekend 100% Doorlopend - 

Green financings Goedkeuring en verwezenlijking van financieringen die onder de green 
financing framework vallen 

0% 10% 2030 - 
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GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN 

 

- Water | energie | CO2e-uitstoot - 

- Verantwoordelijke aankopen - 

- Kringloop - 
 
 
Befimmo heeft oren naar de verwachtingen van haar betrokken partijen en 
beseft dat er op alle niveaus van haar activiteit en van haar waardeketen een 
milieu-impact is, zoals uit het schema hiernaast blijkt.  

Eerst en vooral zal het beheer van de impact verbonden aan het verbruik van 
energie en water besproken worden. Vervolgens worden de onderwerpen 
“verantwoordelijke aankopen” en “circulariteit” aangekaart, die de impact 
verbonden aan bouwmaterialen en hun transport kunnen verminderen. 

 

 

 

  

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN:  
WATER | ENERGIE | CO2e-UITSTOOT 

- Milieuafdruk, uitstoot van broeikasgassen - 
 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
De uitputting van de fossiele-energiehulpbronnen en de klimaatopwarming zijn de belangrijkste milieueffecten waarop Befimmo moet inwerken als 
verantwoordelijke eigenaar. 

Het energieverbruik verbonden aan de levenscyclus van de gebouwen genereert een groot deel van de milieu-impact die verbonden is aan de 
vastgoedactiviteiten, zijnde verwerving of verkoop van activa, renovatie of bouw van gebouwen en uiteindelijk hun gebruik.  

In mindere mate is ook het waterverbruik een belangrijk gegeven voor de tertiaire vastgoedsector. Befimmo blijft de grootste aandacht hebben om de 
uitputting van deze hulpbron maximaal te beperken.  

Vandaag omvat de intrinsieke waarde van een gebouw ook criteria van duurzame ontwikkeling. Daaruit spreken een grote aandacht voor en een 
bewustwording van de klimaatuitdagingen die op de internationale agenda staan.  

Eén van deze uitdagingen, de COP21 (2015), maakte het mogelijk om een doelstelling van stabilisering van de klimaatopwarming door menselijke activiteiten 
te bepalen van “ruim onder” de 2°C tegen 2100 (ten opzichte van de temperatuur in de pre-industriële periode) en zelfs om te streven naar een beperking 
van deze temperatuurstijging tot 1,5°C.

Befimmo investeert om de milieu-
impact die aan haar vastgoed-
activiteiten verbonden is, te beperken.   

Ze wil verder zeer kwaliteitsvolle en 
milieuvriendelijke gebouwen op de 
markt brengen en aan haar huurders 
aanbieden.  

DOELSTELLING 
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WATER | ENERGIE | CO2e-UITSTOOT 

- Milieuafdruk, uitstoot van broeikasgassen - 
 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
De uitputting van de fossiele-energiehulpbronnen en de klimaatopwarming zijn de belangrijkste milieueffecten waarop Befimmo moet inwerken als 
verantwoordelijke eigenaar. 

Het energieverbruik verbonden aan de levenscyclus van de gebouwen genereert een groot deel van de milieu-impact die verbonden is aan de 
vastgoedactiviteiten, zijnde verwerving of verkoop van activa, renovatie of bouw van gebouwen en uiteindelijk hun gebruik.  

In mindere mate is ook het waterverbruik een belangrijk gegeven voor de tertiaire vastgoedsector. Befimmo blijft de grootste aandacht hebben om de 
uitputting van deze hulpbron maximaal te beperken.  

Vandaag omvat de intrinsieke waarde van een gebouw ook criteria van duurzame ontwikkeling. Daaruit spreken een grote aandacht voor en een 
bewustwording van de klimaatuitdagingen die op de internationale agenda staan.  

Eén van deze uitdagingen, de COP21 (2015), maakte het mogelijk om een doelstelling van stabilisering van de klimaatopwarming door menselijke activiteiten 
te bepalen van “ruim onder” de 2°C tegen 2100 (ten opzichte van de temperatuur in de pre-industriële periode) en zelfs om te streven naar een beperking 
van deze temperatuurstijging tot 1,5°C.

Befimmo investeert om de milieu-
impact die aan haar vastgoed-
activiteiten verbonden is, te beperken.   

Ze wil verder zeer kwaliteitsvolle en 
milieuvriendelijke gebouwen op de 
markt brengen en aan haar huurders 
aanbieden.  
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Om deze doelstellingen te halen op Europese schaal, moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2050 fors teruggedrongen ten opzichte van het uitstootniveau van 1990, en wel met 80 tot 95%.  

België toonde zijn engagement in dit proces met de uitstippeling van een koolstofarme strategie 
met 2050 in het vizier. Het is wel jammer dat België zich tijdens de COP24 van 2018 niet heeft 
aangesloten bij de “High ambition coalition”, waarbij het 30-tal deelnemende landen op de 
voorhoede van de klimaatactie wensen te staan. Begin 2019 heeft Befimmo haar betrokkenheid en 
engagement wederom geuit om tegen de klimaatopwarming te strijden door leader te worden 
voor “Sign form my Future”1. 

Gezien de omvang van haar vastgoedactiviteit, haar verankering op het grondgebied en het 
gebruik van hulpbronnen, werkt Befimmo verder in op het milieuluik van haar Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid. 

Daarnaast meent Befimmo dat een ruimere en nauwkeurige kijk op het energieverbruik een 
onmisbaar basisgegeven is voor een goed beheer van haar gebouwen.  

Door de systemen voor het meten en inzamelen van verbruiksgegevens die Befimmo sinds enkele 
jaren uitwerkte en onderbouwde, heeft ze een goede kennis van haar milieu-impact.  

Meer dan te kunnen beschikken over volledige en betrouwbare informatie moet ze in haar beleid, 
om het gebruik van hulpbronnen terug te schroeven, ook rekening houden met een aantal 
beperkingen die onder meer te maken hebben met de vervaldagen van de huurovereenkomsten2, 
de comforteisen van de gebruikers3, of het feit dat ze minder vat heeft op de private installaties.  

Al deze elementen maken deel uit van de uitdagingen en aandachtspunten waar Befimmo zich 
verder wil op toeleggen in het dagelijks beheer van haar activa.  
 
 

                                                 
1  https://signformyfuture.be/nl/ 
2  De grootschalige werken die mogelijk maken om een gebouw volledig om te vormen volgens een energiestrategie die verder 

gaat dan de reglementaire verplichtingen zijn meestal afhankelijk van de vervaldag van de huurovereenkomsten. Er wordt dan 
gewerkt aan het omhulsel en de technieken van het gebouw, wat moeilijk te verzoenen is met een bezetting op dat moment.  

AANPAK 
 

1) Energie-efficiëntie 
Het rationeel energiegebruik en de CO2e-uitstoot die dit verbruik genereert, zijn verwerkt in het 
dagelijks beheer van Befimmo, door middel van alle operationele processen.   

Bij de aankoop 

De globale milieuprestatie en het energieverbruik, in het bijzonder dat van de gebouwen die 
eventueel worden aangekocht, worden door de teams van Befimmo geanalyseerd in het kader van 
uitvoerige technische en milieu-audits, desgevallend aangevuld met de deskundigheid van 
gespecialiseerde externe studiebureaus.  

De besluiten van de audits, en de energie-aspecten in het bijzonder, worden verwerkt in een 
interne beslissingstool die gebaseerd is op het principe van de Science-Based Targets. Deze wordt 
voorgesteld en door de Directie goedgekeurd en vertaalt de energieprestatie in de vorm van 
CO2e-uitstoot. Het instrument beoordeelt tevens de impact van het actief in kwestie op de 
algemene doelstelling van de beperking van de CO2e-uitstoot op lange termijn (-33% tegen 2030).  

In voorkomend geval maakt de tool het mogelijk om te bepalen welke verbeteringswerken, 
budgetten en planning er nodig zijn om de doelstelling te halen.   

 

 

 

 
3  Contractueel is Befimmo verplicht om de gebruikers van haar gebouwen minimale comfortomstandigheden te garanderen. 

Maar de activiteit van sommigen vereist dat technische installaties langer werken, wat tot een bijkomend energieverbruik leidt.  

 

 

Bij de bouw en de exploitatie 

In het kader van het ontwerp en de bouw van de gebouwen, besteden de teams van Befimmo, tijdens 
de studie- en ontwerpfasen van de toekomstige projecten die ze uitwerken, daarnaast ook bijzonder 
aandacht aan de keuze van de materialen en aan de optimalisering van de technieken om het 
energieverbruik tijdens de exploitatiefase van haar gebouwen tot een minimum te beperken.  

De keuze van de materialen en technieken die zullen toegepast worden om de projecten uit te 
voeren, is onder meer geënt op de omvang van de werken, volgens de criteria van de BREEAM-
certificatie en/of de interne minimale technische vereisten die opgenomen zijn in een 
kwaliteitsmatrix.  

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

Met deze aanpak en deze doelstelling mikt Befimmo op een energie-efficiëntie die hoger ligt dan 
wat de regelgeving vereist.   

De Technische Cel Milieu en het team van een vijftiental Property Managers, dat instaat voor het 
operationele beheer van de gebouwen, zijn ook nauw betrokken bij elk project, zodra het 
programma van de werken wordt opgemaakt en de projecten worden geanalyseerd. Ze bieden 
ondersteuning en dragen bij tot de operationele denkoefening, onder meer met feedback aan de 
ontwikkelingsteams.   

Deze teams kunnen rekenen op de steun van de interne Green Adviser die de opdracht heeft om 
de efficiëntie van de energie-investeringen op het terrein na te gaan, terwijl voor de huurders een 
goed comfortniveau gegarandeerd blijft.  

Dit uitgebreide werk maakt het mogelijk om de aanpak te structureren en om te streven naar een 
globale, samenhangende visie, gekoppeld aan duurzame ontwikkeling. Het maakt ook mogelijk 
om elk project te toetsen aan de marktbehoeften en -vereisten en borg te staan voor een 
denkoefening rond het goed beheer van de hulpbronnen en de beperking van het verbruik. Dan 
volgt voor elk project stelselmatig een denkoefening over de haalbaarheid van de implementatie 
van systemen voor de autoproductie van hernieuwbare energie, wat in voorkomend geval een 
positieve impact op het milieu garandeert.  

2) Beheer van en benutting van de verbruiksgegevens  
Alle gegevens en informatie over het energieverbruik van de portefeuille worden bekomen via (i) 
de energienetwerkbeheerders en -leveranciers, (ii) de maintenancebedrijven, (iii) de telemonitoring 
van het verbruik, (iv) de interne beheerder en (v) de gebruikers van de gebouwen.  

De telemonitoring beslaat vandaag een groot deel van de gebouwen in de portefeuille en komt 
overeen met de informatiebehoeften die rechtstreeks van de technische installaties komen. De 
gebouwen die met een dergelijke voorziening zijn uitgerust, zijn meestal gebouwen die Befimmo 
voldoende beheerst om concreet en onmiddellijk acties te ondernemen die tot 
energiebesparingen kunnen leiden. Het aantal tellers en meetpunten neemt wel voortdurend toe 
en deze explosie van bijkomende gegevens biedt nog meer nauwkeurigheid in de opvolging van 
de milieuprestatie van de gebouwen.  

Alle verbruiksgegevens van de gebouwen worden bewaard in een interne gegevensbank, waarmee 
trouwens gedetailleerde rapporten kunnen opgemaakt worden die nuttig zijn voor de 
vergelijkende analyse en voor strategische denkoefeningen, om de gebruikers informatie ter 
beschikking te stellen en om beslissingen te nemen.  

 Fiche “Dialoog” 

 

3) Vermindering van de CO2e-uitstoot 
Naast de acties die gericht zijn op een optimale energie-efficiëntie, beperkt Befimmo de CO2e-
uitstoot van haar portefeuille elk jaar sinds 2010 met investeringen in systemen voor de 
autoproductie van energie en/of hernieuwbare energie zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, 
warmtekrachtkoppelingssystemen (2 gebouwen) en aardwarmte (2 gebouwen in projectfase).  
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Bij de bouw en de exploitatie 

In het kader van het ontwerp en de bouw van de gebouwen, besteden de teams van Befimmo, tijdens 
de studie- en ontwerpfasen van de toekomstige projecten die ze uitwerken, daarnaast ook bijzonder 
aandacht aan de keuze van de materialen en aan de optimalisering van de technieken om het 
energieverbruik tijdens de exploitatiefase van haar gebouwen tot een minimum te beperken.  

De keuze van de materialen en technieken die zullen toegepast worden om de projecten uit te 
voeren, is onder meer geënt op de omvang van de werken, volgens de criteria van de BREEAM-
certificatie en/of de interne minimale technische vereisten die opgenomen zijn in een 
kwaliteitsmatrix.  

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

Met deze aanpak en deze doelstelling mikt Befimmo op een energie-efficiëntie die hoger ligt dan 
wat de regelgeving vereist.   

De Technische Cel Milieu en het team van een vijftiental Property Managers, dat instaat voor het 
operationele beheer van de gebouwen, zijn ook nauw betrokken bij elk project, zodra het 
programma van de werken wordt opgemaakt en de projecten worden geanalyseerd. Ze bieden 
ondersteuning en dragen bij tot de operationele denkoefening, onder meer met feedback aan de 
ontwikkelingsteams.   

Deze teams kunnen rekenen op de steun van de interne Green Adviser die de opdracht heeft om 
de efficiëntie van de energie-investeringen op het terrein na te gaan, terwijl voor de huurders een 
goed comfortniveau gegarandeerd blijft.  

Dit uitgebreide werk maakt het mogelijk om de aanpak te structureren en om te streven naar een 
globale, samenhangende visie, gekoppeld aan duurzame ontwikkeling. Het maakt ook mogelijk 
om elk project te toetsen aan de marktbehoeften en -vereisten en borg te staan voor een 
denkoefening rond het goed beheer van de hulpbronnen en de beperking van het verbruik. Dan 
volgt voor elk project stelselmatig een denkoefening over de haalbaarheid van de implementatie 
van systemen voor de autoproductie van hernieuwbare energie, wat in voorkomend geval een 
positieve impact op het milieu garandeert.  

2) Beheer van en benutting van de verbruiksgegevens  
Alle gegevens en informatie over het energieverbruik van de portefeuille worden bekomen via (i) 
de energienetwerkbeheerders en -leveranciers, (ii) de maintenancebedrijven, (iii) de telemonitoring 
van het verbruik, (iv) de interne beheerder en (v) de gebruikers van de gebouwen.  

De telemonitoring beslaat vandaag een groot deel van de gebouwen in de portefeuille en komt 
overeen met de informatiebehoeften die rechtstreeks van de technische installaties komen. De 
gebouwen die met een dergelijke voorziening zijn uitgerust, zijn meestal gebouwen die Befimmo 
voldoende beheerst om concreet en onmiddellijk acties te ondernemen die tot 
energiebesparingen kunnen leiden. Het aantal tellers en meetpunten neemt wel voortdurend toe 
en deze explosie van bijkomende gegevens biedt nog meer nauwkeurigheid in de opvolging van 
de milieuprestatie van de gebouwen.  

Alle verbruiksgegevens van de gebouwen worden bewaard in een interne gegevensbank, waarmee 
trouwens gedetailleerde rapporten kunnen opgemaakt worden die nuttig zijn voor de 
vergelijkende analyse en voor strategische denkoefeningen, om de gebruikers informatie ter 
beschikking te stellen en om beslissingen te nemen.  

 Fiche “Dialoog” 

 

3) Vermindering van de CO2e-uitstoot 
Naast de acties die gericht zijn op een optimale energie-efficiëntie, beperkt Befimmo de CO2e-
uitstoot van haar portefeuille elk jaar sinds 2010 met investeringen in systemen voor de 
autoproductie van energie en/of hernieuwbare energie zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, 
warmtekrachtkoppelingssystemen (2 gebouwen) en aardwarmte (2 gebouwen in projectfase).  
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Tegelijk zet Befimmo haar doelstelling verder om tegen 2021 haar hele portefeuille te dekken met 
contracten voor de levering van groene energie. Dit impliceert enerzijds de uitvoering van werken 
voor de netwerkinfrastructuur in bepaalde gebouwen en anderzijds de permanente bewustmaking 
van de huurders van bepaalde sites waarvoor Befimmo niet beschikt over het beheer van de 
energievoorziening. 

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

De eventuele hogere kosten verbonden aan contracten voor de levering van groene energie, 
aansluitend op de doelstellingen voor de vermindering van de CO2e-uitstoot van Befimmo, 
worden gecompenseerd door een aankoop die voor de hele portefeuille wordt onderhandeld.  

 

4) Rationeel watergebruik  
Befimmo meent dat ook het waterverbruik van haar gebouwen een belangrijk gegeven is waarop 
ze ook wilt handelen. 

Ze schenkt dus voor al haar projecten bijzondere aandacht aan de integratie van systemen voor de 
recuperatie van water, het opsporen van lekken en de implementatie van toestellen die weinig 
verbruiken, onder meer op basis van de richtlijnen die bepaald zijn door de BREEAM-certificatie en 
diens interne kwaliteitsnormen.  

Deze voorzieningen worden meestal aangevuld, naargelang de mogelijkheden, met 
telemonitoring en een dagelijks en gedetailleerd toezicht van het verbruik van de portefeuille door 
de Green Adviser van Befimmo. Dit systeem biedt een voortdurende optimalisering van het 
verbruik en een beperking van lekken.  
 
 

                                                 
4  Vervanging van oude technische installaties door minder energievretend materiaal, invoering van nieuwe 

technologieën voor het beheer van de uitrusting, plaatsing van waterrecuperatiesystemen, verbetering van de isolatie, 
aanbreng van fotovoltaïsche panelen, van warmtepompen, enz.  

VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 

Meerjarig investeringsplan  
Aanvullend op het budget dat in het kader van projecten voor de bouw en de herontwikkeling van 
haar gebouwen wordt toegekend om de milieuprestatie te optimaliseren en om vooruit te lopen 
op de regelgevingen die er aan verbonden zijn, voert Befimmo een specifiek meerjarig 
investeringsplan in voor de uitvoering van werken om de milieuprestaties van de gebouwen in 
exploitatie4 te optimaliseren, wat meestal leidt tot een verbetering van de certificatie BREEAM In-
Use van de gebouwen. In 2019 bedroeg het budget dat besteed werd aan deze werken - volledig 
geïntegreerd in haar interne werkwijze door middel van de kwaliteitsmatrix die ze had opgesteld - 
ongeveer 0,5 miljoen €. 

 Zie “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” hierna 

 

Groene energie: studie van het potentieel voor de installatie van 
fotovoltaïsche panelen in de hele portefeuille  
In 2017 voerde Befimmo een studie uit naar het potentieel voor de installatie van fotovoltaïsche 
panelen in haar hele bestaande portefeuille. Op basis van de configuratie van de gebouwen en 
eventuele subsidies naargelang de geografische ligging van deze gebouwen, toonde de studie een 
aantal mogelijke opportuniteiten die snel uitgevoerd moeten worden en konden zo ook de nodige 
technische en financiële middelen worden bepaald. 

In 2019 werden 650 m² zonnepanelen geïnstalleerd op twee gebouwen in Brussel. De bijkomende 
oppervlakte sluit zich aan bij de huidige 3.854 m² zonnepanelen die reeds geïnstalleerd werden.  

 

 

De autoproductie van al deze installaties dekt de elektriciteitsbehoeften die overeenkomen met 
het jaarlijks verbruik van ±150 huishoudens.   

In 2020 wordt de haalbaarheidsstudie van 2017 voortgezet. Voor de gebouwen die worden 
opgetrokken en/of gerenoveerd, zal stelselmatig onderzocht worden of het opportuun is om 
zonnepanelen te plaatsen.  
 

Contract voor de elektriciteitslevering van de portefeuille  
In afwachting dat ze de doelstelling voor de vermindering van de CO2e-uitstoot zonder compensatie 
tegen 2030 kan halen, heeft Befimmo nu al doelbewust haar milieu-impact beperkt door een contract 
te sluiten voor de levering van groene energie om het verbruik van de beheerste 
elektriciteitsinstallaties van haar gebouwen te dekken. 

Om de groene oorsprong van de elektriciteit die in haar hele portefeuille wordt verbruikt, te 
garanderen, stelt ze zich ook tot doel om de metingen van de niet-beheerste elektriciteitsinstallaties 
in het kader van haar groen contract over te nemen, zodra dit technisch en administratief mogelijk is. 

Zo heeft Befimmo in de loop van 2019 een tiental privatieve elektriciteitsmeters overgenomen, onder 
dezelfde voorwaarden als voor haar contract voor de levering van groene energie.  

Deze positieve aanpak zal in 2020 overgedaan worden om de levering van 100% groene energie te 
halen en te handhaven tegen 2021 voor alle elektriciteitsmeters van de portefeuille.    

De doelstellingen voor de vermindering van de CO2e-uitstoot die Befimmo zich stelde, houden geen 
rekening met de positieve impact van haar contract voor de levering van groene energie, omdat ze 
eerst en vooral mikken op de vemindering van het energieverbruik van de portefeuille.  
 

Aardwarmte 
De lopende bouwwerken voor het Quatuor-project (vier gebouwen die samen een complex van 
60.000 m² vormen) in de Noordwijk in Brussel integreren een geothermiesysteem.  

De bedoeling is een innovatief en duurzaam kantoorgebouw te ontwerpen dat een gering 
energieverbruik en een uitstekend thermisch comfort combineert.  

Voor twee van de vier torens wordt de warmte op lage temperatuur geleverd door een warmtepomp 
die met een geothermisch opslagveld verbonden is, terwijl de koelte op “hoge temperatuur” geleverd 
wordt door geocooling, vanuit dit zelfde geothermisch opslagveld.  

De toepassing van een techniek van dit type zou het energieverbruik en de CO2e-uitstoot met 20 tot 
30% moeten terugdringen ten opzichte van een “traditionele” oplossing waarin conventionele 
installaties alle behoeften aan koude en warmte zouden dekken (condensatieketels en koelmachines).  

Op basis van deze zeer positieve vaststelling heeft Befimmo de ambitie om vanaf 2020 een nieuwe 
studie uit te voeren naar het potentieel en de haalbaarheid van de opzet van nieuwe projecten 
volgens het geothermieprincipe in haar bestaande portefeuille.  

En tot slot is dit duurzaamheidsprincipe ook verwerkt in haar herontwikkelingsproject ZIN in de 
Noordwijk.  

 

Optimalisering van de werking van de technische installaties 
In 2018 installeerde Befimmo in enkele gebouwen nieuwe software voor de analyse van gegevens 
van de regelsystemen.  

In een eerste fase worden alle gegevens van de automaten of controllers in het net met 
regelmatige tussenpozen geregistreerd, om zo een megadatasysteem aan te leggen (“Big Data“). 

In een tweede fase trekt deze software partij van de big data om de informatie samengevat en 
pragmatisch voor te stellen, zodat de analyse van het gedrag van de installaties in real time of 
uitgesteld kan gebeuren.  Het maakt ook mogelijk om precies te begrijpen hoe de processen die 
zich hebben voorgedaan, verliepen en om desgevallend de problemen te zien in het ontwerp, de 
afstellingen of de sturing van de installaties.   
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De autoproductie van al deze installaties dekt de elektriciteitsbehoeften die overeenkomen met 
het jaarlijks verbruik van ±150 huishoudens.   

In 2020 wordt de haalbaarheidsstudie van 2017 voortgezet. Voor de gebouwen die worden 
opgetrokken en/of gerenoveerd, zal stelselmatig onderzocht worden of het opportuun is om 
zonnepanelen te plaatsen.  
 

Contract voor de elektriciteitslevering van de portefeuille  
In afwachting dat ze de doelstelling voor de vermindering van de CO2e-uitstoot zonder compensatie 
tegen 2030 kan halen, heeft Befimmo nu al doelbewust haar milieu-impact beperkt door een contract 
te sluiten voor de levering van groene energie om het verbruik van de beheerste 
elektriciteitsinstallaties van haar gebouwen te dekken. 

Om de groene oorsprong van de elektriciteit die in haar hele portefeuille wordt verbruikt, te 
garanderen, stelt ze zich ook tot doel om de metingen van de niet-beheerste elektriciteitsinstallaties 
in het kader van haar groen contract over te nemen, zodra dit technisch en administratief mogelijk is. 

Zo heeft Befimmo in de loop van 2019 een tiental privatieve elektriciteitsmeters overgenomen, onder 
dezelfde voorwaarden als voor haar contract voor de levering van groene energie.  

Deze positieve aanpak zal in 2020 overgedaan worden om de levering van 100% groene energie te 
halen en te handhaven tegen 2021 voor alle elektriciteitsmeters van de portefeuille.    

De doelstellingen voor de vermindering van de CO2e-uitstoot die Befimmo zich stelde, houden geen 
rekening met de positieve impact van haar contract voor de levering van groene energie, omdat ze 
eerst en vooral mikken op de vemindering van het energieverbruik van de portefeuille.  
 

Aardwarmte 
De lopende bouwwerken voor het Quatuor-project (vier gebouwen die samen een complex van 
60.000 m² vormen) in de Noordwijk in Brussel integreren een geothermiesysteem.  

De bedoeling is een innovatief en duurzaam kantoorgebouw te ontwerpen dat een gering 
energieverbruik en een uitstekend thermisch comfort combineert.  

Voor twee van de vier torens wordt de warmte op lage temperatuur geleverd door een warmtepomp 
die met een geothermisch opslagveld verbonden is, terwijl de koelte op “hoge temperatuur” geleverd 
wordt door geocooling, vanuit dit zelfde geothermisch opslagveld.  

De toepassing van een techniek van dit type zou het energieverbruik en de CO2e-uitstoot met 20 tot 
30% moeten terugdringen ten opzichte van een “traditionele” oplossing waarin conventionele 
installaties alle behoeften aan koude en warmte zouden dekken (condensatieketels en koelmachines).  

Op basis van deze zeer positieve vaststelling heeft Befimmo de ambitie om vanaf 2020 een nieuwe 
studie uit te voeren naar het potentieel en de haalbaarheid van de opzet van nieuwe projecten 
volgens het geothermieprincipe in haar bestaande portefeuille.  

En tot slot is dit duurzaamheidsprincipe ook verwerkt in haar herontwikkelingsproject ZIN in de 
Noordwijk.  

 

Optimalisering van de werking van de technische installaties 
In 2018 installeerde Befimmo in enkele gebouwen nieuwe software voor de analyse van gegevens 
van de regelsystemen.  

In een eerste fase worden alle gegevens van de automaten of controllers in het net met 
regelmatige tussenpozen geregistreerd, om zo een megadatasysteem aan te leggen (“Big Data“). 

In een tweede fase trekt deze software partij van de big data om de informatie samengevat en 
pragmatisch voor te stellen, zodat de analyse van het gedrag van de installaties in real time of 
uitgesteld kan gebeuren.  Het maakt ook mogelijk om precies te begrijpen hoe de processen die 
zich hebben voorgedaan, verliepen en om desgevallend de problemen te zien in het ontwerp, de 
afstellingen of de sturing van de installaties.   
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Bij problemen, maakt deze tool het mogelijk om de hele procesketen af te gaan, om zo de storing 
en de oorzaak ervan te vinden. Het is dus een goede tool om het energieverbruik te beperken en 
ook om vooruit te lopen op de klachten van gebruikers en ze tot een minimum te beperken.  

In het welbepaalde geval van een gebouw van de portefeuille maakte de installatie van dit systeem 
het mogelijk om het algemene verbruik van het gebouw met 18% terug te dringen, met daarbij 
een financiële besparing die het geïnvesteerde bedrag een stuk overschreed.  

Befimmo zal deze oplossing op nog andere al aangemerkte gebouwen van de portefeuille 
toepassen.  

Befimmo investeerde ook in de plaatsing van systemen voor het gecentraliseerd technisch beheer 
van bepaalde gebouwen, die er nog niet mee waren uitgerust. Deze installaties zouden nieuwe 
besparingen moeten opleveren, net als een betere opvolging van de comfortvoorwaarden van de 
gebouwen en hun bewoners.  

 

Waterbeheer 
Eind 2019 telt Befimmo in haar portefeuille 22 gebouwen, op een totaal van 110, die uitgerust zijn 
met systemen om het (grijs, boor- en regen-) water op te vangen. Dit komt neer op 19% van haar 
totale oppervlakte. Daarnaast werden in 2019 in alle bouw-/renovatieprojecten dergelijke 
voorzieningen geïntegreerd, volgens de wens van Befimmo om het verbruik van stadswater van 
haar gebouwen te verminderen.  

Befimmo blijft tot doel hebben om het waterverbruik van haar portefeuille tegen 2030 met 15% te 
verlagen, vergeleken met 2016. Ze zal het verbruik verder opvolgen, erop blijven toezien om het 
verouderd materiaal te vervangen door krachtig materiaal en om de gebruikers en 
maintenancebedrijven te sensibiliseren.   

                                                 
5  Science-Based Targets. 

BEOORDELING 
 
Sinds 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem (MMS) in op basis van de norm ISO 
14001. Dit 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.  

 Fiche “Milieucertificatie & -conformiteit” 

Meer bepaald op het vlak van gebruik van de hulpbronnen verbonden aan energie en CO2e-
uitstoot, werkte Befimmo in 2017 een model en een methode uit, gebaseerd op de SBT5-principes, 
om haar milieuprestatie te beoordelen en te vergelijken met de doelstellingen op lange termijn die 
ze voor zichzelf bepaalde.  

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, bijlage VI “Methodologie” 

 
Vergeleken met 2008 (43,3 kg CO2e/m²) bleef ook in 2019 de uitstoot van CO2e verbonden aan het 
energieverbruik verder dalen (13,1 kg CO2e/m²). De vermindering met 70% van de specifieke 
uitstoot is het resultaat van voortdurende investeringen om de energie- en milieuprestaties van de 
gebouwen te verbeteren, in combinatie met het afsluiten van een contract voor de levering van 
groene elektriciteit om het beheerste verbruik van de elektrische installaties van haar gebouwen te 
dekken.  

Befimmo meent dat de doelstellingen die ze voor zichzelf bepaalde tegen 2030 ambitieus, maar 
haalbaar zijn. Ze is vast van plan om verder te investeren en alle nodige stappen te zetten om erin 
te slagen.  
 
 
 
 

 

 

 

IMPACT OP DE DOELSTELLINGEN IN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen6 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Gebruik van de hulpbronnen – Water, energie, klimaatopwarming invloed op de volgende 
subdoelstellingen van de DOD’s:  
 

 

 

 

 

6.3:  Denkoefening over het hergebruik van grijs water en de beperking van het 
drinkwatergebruik. 

 
7:  Het echt reële en te bestuderen potentieel voor de installatie van systemen 

voor de productie van hernieuwbare energie, en toegang voor de huurders 
tot het contract voor de levering van groene energie. 

 
11.6:  Het gebruik van fossiele energieën beperken om de luchtvervuiling in steden 

te verminderen. 
 
13:  Verbeteringsmarge voor energieverbetering in de portefeuille. 

 
 

 
 
 

                                                 
6  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

KERNINDICATOREN EN DOELSTELLINGEN 
 
INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 

2019 
DOEL-
STELLING 
2030 

TERMIJN REFERENTIES 
GRI STANDARDS & 
EPRA SBPR 

CO2e-
uitstoot van 
de 
portefeuille 
 

CO2e-uitstoot 
verbonden met het 
energieverbruik van 
de gebouwen voor 
de 
gemeenschappelijke 
en private 
installaties  

23,75 kg 
CO2e/m² 

18,1 kg 
CO2e/m² 

2030  
(beperkt 
tot 2°C) 

EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs 
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
CRE3 

Specifiek 
waterverbruik 

Stadswater, 
regenwater, 
boorwater, grijs 
water van de 
portefeuille 

265 l/m² 216 l/m² 2030 EPRA Water-Int 
GRI 303-1 
CRE2 

 
Sinds 2017 heeft Befimmo haar niet-financiële rapporteringsperimeter uitgebreid en onderbouwd, 
door de gebouwen die verhuurd worden door de Regie der Gebouwen mee op te nemen.  

Om een strategie voor de vermindering van het energieverbruik op lange termijn in te voeren, is 
een totaalkijk op het verbruik in haar portefeuille nodig, evenals een gedetailleerde en 
gestructureerde energieboekhouding.  
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IMPACT OP DE DOELSTELLINGEN IN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen6 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Gebruik van de hulpbronnen – Water, energie, klimaatopwarming invloed op de volgende 
subdoelstellingen van de DOD’s:  
 

 

 

 

 

6.3:  Denkoefening over het hergebruik van grijs water en de beperking van het 
drinkwatergebruik. 

 
7:  Het echt reële en te bestuderen potentieel voor de installatie van systemen 

voor de productie van hernieuwbare energie, en toegang voor de huurders 
tot het contract voor de levering van groene energie. 

 
11.6:  Het gebruik van fossiele energieën beperken om de luchtvervuiling in steden 

te verminderen. 
 
13:  Verbeteringsmarge voor energieverbetering in de portefeuille. 

 
 

 
 
 

                                                 
6  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

KERNINDICATOREN EN DOELSTELLINGEN 
 
INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 

2019 
DOEL-
STELLING 
2030 

TERMIJN REFERENTIES 
GRI STANDARDS & 
EPRA SBPR 

CO2e-
uitstoot van 
de 
portefeuille 
 

CO2e-uitstoot 
verbonden met het 
energieverbruik van 
de gebouwen voor 
de 
gemeenschappelijke 
en private 
installaties  

23,75 kg 
CO2e/m² 

18,1 kg 
CO2e/m² 

2030  
(beperkt 
tot 2°C) 

EPRA GHG-Indir-Abs  
EPRA GHG-Dir-Abs 
GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-5 
CRE3 

Specifiek 
waterverbruik 

Stadswater, 
regenwater, 
boorwater, grijs 
water van de 
portefeuille 

265 l/m² 216 l/m² 2030 EPRA Water-Int 
GRI 303-1 
CRE2 

 
Sinds 2017 heeft Befimmo haar niet-financiële rapporteringsperimeter uitgebreid en onderbouwd, 
door de gebouwen die verhuurd worden door de Regie der Gebouwen mee op te nemen.  

Om een strategie voor de vermindering van het energieverbruik op lange termijn in te voeren, is 
een totaalkijk op het verbruik in haar portefeuille nodig, evenals een gedetailleerde en 
gestructureerde energieboekhouding.  
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Vermindering van het gebruik van fossiele energieën en verhoging 
van het vermogen tot autoproductie van hernieuwbare energie  
Befimmo wil haar directe CO2e-uitstoot gekoppeld aan de verwarming van haar gebouwen tegen 
2030 met 50% terugdringen. Dat veronderstelt niet alleen structurele investeringen, maar ook de 
overschakeling van het gebruik van voorzieningen die op fossiele energieën werken naar 
alternatieve systemen zoals aardwarmte en/of warmtepompen.  

In 2020 zal Befimmo het potentieel voor de installatie van aardwarmtesystemen op de hele 
portefeuille bekijken. 

Deze omzetting van het gebruik van de ene energievorm in een andere, zal het 
elektriciteitsverbruik in de gebouwen van Befimmo optrekken, waar Befimmo op wil vooruitlopen 
en wat ze wil beheersen.  

Daarnaast behoudt Befimmo een doelstelling van een vermindering van het elektriciteitsverbruik 
met 17% van de CO2e-uitstoot gekoppeld aan het beheerst indirect energieverbruik, en met 17% 
voor de CO2e-uitstoot gekoppeld aan het niet-beheerst indirect energieverbruik (zonder 
compensatie) van haar gebouwen. Ze is zich goed bewust dat haar hoge ambitie om haar milieu-
impact te verkleinen, kan beïnvloed worden door de voortdurende evolutie in de behoeften en 
gedragingen in de maatschappij en de werkwereld, onder meer door het gebruik van nieuwe 
technologieën en/of een nieuwe vorm van mobiliteit die nu op elektriciteit gericht is, maar ze heeft 
het vaste voornemen om haar doelstelling te handhaven.   

Deze aanpak veronderstelt flexibiliteit en vooruitlopen op de elektriciteitsbehoeften, wat Befimmo 
onmiddellijk zal verwerken in al haar projecten. 

En tot slot heeft Befimmo, om haar doelstellingen te halen, de ambitie om enerzijds bestaande 
installaties voor de productie van hernieuwbare energie te maximaliseren en/of te ontwikkelen, en 
anderzijds om tegen 2021 het 100% gebruik van groene energie te halen voor haar hele 
portefeuille, de privatieve delen inbegrepen.  

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: 
VERANTWOORDELIJKE AANKOPEN 

- De Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uitbreiden tot de hele bevoorradingsketen - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Voor de vastgoedactiviteiten van Befimmo is een grote bevoorrading van bouwmaterialen nodig. De corporate, diensten- en facility activiteiten verbruiken 
dan weer meubilair en kantoorbenodigdheden.  

De productie van deze materialen vereist natuurlijke en energiehulpbronnen met een aanzienlijke invloed op het milieu. Ook hun transport is een bron van 
vervuiling en dichtslibbend verkeer. 

Befimmo is van plan om, binnen de budgettaire beperkingen en de technologische beschikbaarheid, haar leveranciers te sensibiliseren, ongeacht de historiek 
van hun relatie.   

In 2020 zal Befimmo de toepassing van 
haar charter voor verantwoordelijke 
aankopen blijven uitbreiden.  

Ze wenst daarnaast, voor al haar 
aankopen, haar milieucriteria 
voortdurend te verbeteren en hun 
naleving te verzekeren.  

DOELSTELLING 
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GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: 
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- De Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uitbreiden tot de hele bevoorradingsketen - 
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De productie van deze materialen vereist natuurlijke en energiehulpbronnen met een aanzienlijke invloed op het milieu. Ook hun transport is een bron van 
vervuiling en dichtslibbend verkeer. 

Befimmo is van plan om, binnen de budgettaire beperkingen en de technologische beschikbaarheid, haar leveranciers te sensibiliseren, ongeacht de historiek 
van hun relatie.   
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voortdurend te verbeteren en hun 
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DOELSTELLING 
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AANPAK 
 Om de MVO-aanpak nog meer te integreren in haar bevoorradingsketen stelde Befimmo een 

Charter voor Duurzame Aankopen op om haar verwachtingen op het vlak van de 
verbintenissen van haar leveranciers duidelijk te maken.  

 Dit charter werd begin 2018 op de website van Befimmo gepubliceerd. De aansluiting bij dit 
charter zal deel uitmaken van de standaard algemene voorwaarden die voor al haar 
leveranciers gelden.   

 De MVO- en Milieuteams hebben de verantwoordelijkheid om de aankopers van Befimmo te 
sensibiliseren door ze de richtlijnen voor aankoopcriteria voor te stellen. Deze criteria zijn 
geïnspireerd op deze die administraties voor overheidsopdrachten gebruiken.   

 Sinds 2017 is de milieu-impact geïntegreerd in de minimale technische vereisten van de 
gebouwen. Operationeel gezien, zijn deze criteria opgenomen in de kwaliteitsmatrix. Ze is de 
vrucht van samenwerking tussen de verschillende vastgoedpolen van Befimmo (Commercial 
Management, Environmental Management, Property Management, Services & Facilities, Project 
Development) en herneemt de technische vereisten op het vlak van:  

» Design; 
» Exploitatie; 
» Comfort & welzijn; 
» Energie- en milieuprestatie; 
» Keuze van de materialen. 

Deze matrix is geïnspireerd op de richtlijnen die Befimmo volgt in het kader van de BREEAM-
certificatie. Ze evolueert naargelang de technologische vorderingen en de feedback vanop het 
terrein.  

Deze technische criteria dienen steeds als basis voor de opstelling van de lastenboeken. 

                                                 
7  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 

In het kader van een voortdurend verbeteringsproces gaf Befimmo sinds 2018 operationeel vorm aan 
haar kwaliteitsmatrix. Enerzijds zijn de kwaliteitsvereisten (waaronder de milieu-vereisten) van technische 
exploitatie-elementen opgenomen in alle bestelbonnen. Anderzijds worden de milieucriteria gehanteerd 
als basis voor lastenboeken voor het ontwerp of de renovatie van gebouwen.   

Tot slot, wordt het charter voor verantwoordelijke aankopen aan alle leveranciers gecommuniceerd 
langsheen de bestellingen. 
 
 

BEOORDELING 
 

De Milieu-afdeling is verantwoordelijk voor het behoud, de naleving en de update van de 
kwaliteitsmatrix via het milieumanagementsysteem ISO 14001. 
 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSSDOELEN  
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen7 in 2017 kon Befimmo bepalen 
op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden hebben en de 
strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn Gebruik van de 
hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  
 

 

 

 

8.4:  Creatie van onroerende waarde, met tegelijk de beperking van de milieu-impact 
tot een minimum  

 

11.6:  Milieu-impact verbonden aan het gebruik van de gebouwen en vervuiling 
verbonden aan het bouwafval  

 

12.2:  Impact op de natuurlijke hulpbronnen van de productie van de bouwmaterialen 
en de installaties  

 

 

GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: KRINGLOOP 
- Kringloopeconomie in de bouw, renovatie en exploitatie van gebouwen - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
In elke fase van zijn levenscyclus genereert een gebouw een aanzienlijke materiaalstromen (bouwafval, bouwmaterialen, exploitatie-afval, binneninrichting, 
meubels, enz.). 

Befimmo wordt door haar betrokken partijen uitgenodigd om rekening te houden met de indirecte milieu-effecten van die verschillende stromen en om 
proactief bij te dragen tot hun vermindering, zowel bij het ontwerp als bij het beheer van gebouwen.  

De strategie op het gebied van het gebruik van hulpbronnen houdt rekening met deze verwachtingen door de principes van kringloopeconomie te integreren 
in het beheer van elke fase van de levenscyclus van een gebouw.  

Bovendien wordt bijzondere aandacht besteed aan het exploitatie-afval dat door haar corporate-activiteiten gegenereerd wordt. 

 
 
 

 
De doelstelling op korte termijn is om 
de afvalproductie van de portefeuille te 
beperken en het gebruik van 
hulpbronnen te verminderen. 

In 2020 zal Befimmo proactief blijven in 
de recuperatie van materiaal en 
meubilair voor al haar werven en bij het 
vertrek van huurders. 

DOELSTELLING 
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GEBRUIK VAN DE HULPBRONNEN: KRINGLOOP 
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in het beheer van elke fase van de levenscyclus van een gebouw.  

Bovendien wordt bijzondere aandacht besteed aan het exploitatie-afval dat door haar corporate-activiteiten gegenereerd wordt. 

 
 
 

 
De doelstelling op korte termijn is om 
de afvalproductie van de portefeuille te 
beperken en het gebruik van 
hulpbronnen te verminderen. 

In 2020 zal Befimmo proactief blijven in 
de recuperatie van materiaal en 
meubilair voor al haar werven en bij het 
vertrek van huurders. 

DOELSTELLING 
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AANPAK 
 

Impact van de bouwwerken  
 Betrokkenheid van het Milieuteam, onder meer via de kwaliteitsmatrix, bij de 

investeringsprojecten, om de beslissingen inzake de keuze van bouw- of renovatiescenario’s te 
begeleiden:  

» De bouw- en renovatiescenario’s selecteren op basis van de meting van de maatschappelijke 
impact en analyses van levenscycli;  

» Rekening houden met de afbouw en de deconstructie vanaf het ontwerp van gebouwen;  
» Bijdragen tot de initiatieven op het vlak van het eco-ontwerp van materialen en het gebruik 

van recuperatiematerialen en/of materialen met een milieucertificatie in acht nemen;  
» De materialen/uitrustingen uit de functionaliteitseconomie in acht nemen;  
» De valorisatie van werfmaterialen en bouwafval ter plaatse of voor andere toepassingen in 

acht nemen, onder meer via de uitvoering van een inventaris voor hergebruik; 
» Om de maatschappelijke impact van verschillende bouw- of renovatiescenario’s te meten en 

te vergelijken, heeft Befimmo beslist om aan het initiatief TOTEM8 deel te nemen door haar 
gebruik aan te bevelen voor alle projecten waarvoor beroep wordt gedaan op een architect.  

 

Impact van de exploitatie van de gebouwen 
 Befimmo heeft een contract voor het afvalbeheer opgesteld dat ze ook verder wenst uit te 

breiden naar de hele portefeuille. Dit houdt eveneens een sensibilisering van de gebruikers op 
het gebied van afvalsortering in.  

 Om de efficiëntie te meten, verzamelt Befimmo informatie over de volumes afval die 
verbonden zijn aan bouw en/of renovatie.  

                                                 
8  Het TOTEM-project werd opgezet door de drie Gewesten en bestaat in het uitwerken van een methode en 

instrumenten voor de evaluatie van de milieu-impact van de materialen, aangepast aan de Belgische context van de 
bouw. Deze methode werd uitgewerkt in samenhang met de Europese normen met betrekking tot de beoordeling 
van de milieu-impact van gebouwen. 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 

 De aannemingscontracten en het nagestreefde niveau van de BREEAM-certificatie vereisen van 
de aannemers een zeer grote nauwgezetheid in het beheer en de traceerbaarheid van het afval 
dat de bouwwerven genereren. Het arbeiderspersoneel en alle partijen die betrokken zijn bij het 
project, worden betrokken bij en gesensibiliseerd voor het sorteren van afval. Gespecialiseerde 
studiebureaus stellen afvalbeheerplannen op en er worden, naast de BREEAM-coördinator, 
milieucoördinatoren aangeduid om toe te zien op de goede naleving van het afvalkanaal.  

 In het kader van de ontmantelingsfase van de Torens 1 en 2 van het WTC, werd een belangrijk 
werk uitgevoerd om overnemers te vinden voor zo veel mogelijk materiaal dat verwijderd diende 
te worden. De materialen die hergebruikt zullen worden in het toekomstige project werden 
gestockeerd in een ruimte dichtbij de werf. Verschillende recuperatieprogramma’s konden 
worden opgestart voor de resterende materialen. Meer dan 900 ton kon zo afgevoerd worden 
naar een hergebruikprogramma. 

 Befimmo werkt samen met het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf) in het kader van het project FCRBE (Facilitating the circulation of reclaimed building 
elements in Northwestern Europe). Ze zal in 2020 deelnemen aan proefprojecten met als doel de 
verhoging van het aandeel aan herbruikte materialen in de context van haar werven.  

 In het kader van het ZIN-project werd een bijzondere klemtoon gelegd op het 
kringloopdenken, wat Befimmo de 4R-aanpak heeft genoemd:  

» REUSE: Maximaal hergebruik van materialen ter plaatse of voor andere projecten 
» REVIVE: Verbetering van de bestaande structuur en van haar omgeving 
» RECYCLE: Wanneer hergebruik niet kan, ombouwen, andere toepassingen bedenken 
» RETHINK: Milieuvriendelijk ontwerpen en gebruik van cradle-to-cradle materialen 
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BEOORDELING 
 

De productie van exploitatie- en bouwafval wordt gemeten, geconsolideerd en van jaar tot jaar 
vergeleken, om zo de vorderingen in de recyclage en het hergebruik in kaart te brengen.  
 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen9 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Gebruik van de hulpbronnen - Kringloop invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  

 

 

 

8.4:  Creatie van onroerende waarde en tegelijk de milieu-impact 
verkleinen  

 
11.6:  Milieu-impact verbonden aan het gebruik van de gebouwen en 

vervuiling verbonden aan het bouwafval  
 
12.4 & 12.5:  Eco-ontwerp van de materialen en de installaties en 

verminderingen van de hoeveelheden afval 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

KERNINDICATOREN 
 
INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 

2019 
DOEL-
STELLING 

TERMIJN REFERENTIES 
GRI Standards 
& EPRA sBPR 

Aandeel van de 
projecten die 
terugwinning 
van materiaal 
omvat 

Een project wordt 
beschouwd als 
materiaalterugwinnend 
indien: 
 Het beschikt over een 

materiaalinventaris en het 
een ambitieuze 
terugwinningsdoelstelling 
vastlegt in geval van een 
herontwikkelingsproject;  

 Het werd bezocht door 
een terugwinningsfirma 
in geval van een 
inrichtingsproject en het 
vertrek van een huurder.  

28% 100% 2020 GRI 301-2 
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MILIEUCERTIFICATIE & -CONFORMITEIT  
- Overeenstemming met de vigerende wetgeving en proactiviteit naar overheden toe - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Om de eventuele hindernissen door haar activiteiten te beperken en de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren, ziet Befimmo er op toe om te 
garanderen dat haar portefeuille wordt geëxploiteerd conform de normen en regelgeving die op dat moment gelden. 
 
 

AANPAK 
 
In 2010 voerde Befimmo een Milieumanagementsysteem (MMS) in op basis van de norm ISO 14001 (2015). Deze laatste waarborgt een 
stelselmatige aanpak van de milieuaspecten die aan haar activiteiten verbonden zijn en draagt ook bij tot de duurzame en doorlopende uitvoering 
en opvolging van haar verbintenissen. De procedures van het MMS omkaderen alle fasen in de levenscyclus van de gebouwen, vanaf de verkoop of 
aankoop, het ontwerp en/of de bouw van nieuwe gebouwen of tot slot het moment van hun exploitatie.  

 

Befimmo heeft de ambitie om de 
milieuregelgeving over de hele lijn na te leven 
voor de activiteiten waar ze vat op heeft.  

Een eerste stap om deze volledige naleving waar te 
maken, is dat alle activiteiten van Befimmo gedekt 
zijn door geldige milieuvergunningen en dat ook 
wordt voldaan aan de exploitatievoorwaarden die 
aan deze vergunningen  gekoppeld zijn.  

Tot slot beoogt Befimmo een hercertificatie van 
haar MMS en van haar  EVE® label. 

DOELSTELLING 

 

 

In haar MMS ISO 14001 heeft Befimmo een proces opgenomen voor een proactief beheer van de 
milieuconformiteit. Dit proces kan in een aantal kernfasen opgedeeld worden:  

 Een bewaking van de regelgeving die mogelijk maakt om de milieuwetgevingen te 
identificeren die van toepassing zijn op haar activiteiten;  

 Een vulgarisering van deze regelgevingen voor haar Property Managers; 

 De uitvoering van conformiteitsaudits van de gebouwen door de Property Managers; 

 De opvolging en wegwerking van de eventuele opmerkingen/non-conformiteiten die de 
Technische Cel Milieu en de Property Managers eventueel vaststelden tijdens de audits.  

Befimmo voert ook audits van haar bouwplaatsen uit om na te gaan of de bouwwerken gebeuren 
volgens de regelgeving en volgens haar werkprocedures.  

Befimmo wil dat haar gebouwen een milieuprestatie halen die beter is dan wat de regelgevingen 
vereisen. In deze optiek past Befimmo sinds 2010 voor haar hele portefeuille, zowel in 
aanbouw/renovatie als in exploitatie, de wereldwijd meest gebruikte methode voor de beoordeling 
van de milieuprestatie van gebouwen toe, van het BRE (BRE Environmental Assessment Method). 

In de ontwerpfase van haar projecten schenkt ze bijzondere aandacht aan de milieuprestatie van 
het gebouw, maar ook aan de toekomstige tevredenheid van haar huurders en gebruikers, met 
een aanbod van goed gelegen, flexibele ruimtes van kwaliteit die sterk presteren op het vlak van 

ruimtegebruik. Het hoge BREEAM-certificatieniveau en de kwaliteitscriteria die ze nastreeft in haar 
ontwikkelingen integreren ook overwegingen en vereisten inzake de gezondheid en het welzijn 
van de personen.  

Daarnaast voert Befimmo doorlopend een BREEAM In-Use Asset en Management certificering in 
voor haar gebouwen in exploitatie.  

De energieprestatie van de gebouwen vertaalt zich ook in het EPB-certificatieniveau van haar 
gebouwen. Befimmo beschikt over alle energieprestatiecertificaten “Kantoren en diensten” van 
haar gebouwen in Brussel. De certificaten “Openbaar gebouw” die verplicht zijn in het kader van 
de huisvesting in bepaalde gebouwen van administraties, worden door deze laatste gevraagd en 
grotendeels uitgehangen in de betrokken gebouwen. In Vlaanderen zijn de certificaten “Openbaar 
gebouw” voor het merendeel beschikbaar en geafficheerd, terwijl voor Wallonië de affichage nog 
niet verplicht is. Het gebouw Axento in Luxemburg beschikt ook over een certificaat.  

Deze certificaten worden geüpdatet bij grote werken voor de verbetering van de energieprestatie 
van de portefeuille in exploitatie. 

Tot slot beheert Befimmo de groene ruimte van de zetel van haar onderneming in een logica van 
duurzame ontwikkeling en met naleving van het referentiekader Eve® - Espace végétal écologique 
dat ECOCERT uitwerkte. Befimmo is de enige Belgische site met deze certificatie (sinds 2011). 
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Certification 
et conformité 

environnementale

 

 

In haar MMS ISO 14001 heeft Befimmo een proces opgenomen voor een proactief beheer van de 
milieuconformiteit. Dit proces kan in een aantal kernfasen opgedeeld worden:  

 Een bewaking van de regelgeving die mogelijk maakt om de milieuwetgevingen te 
identificeren die van toepassing zijn op haar activiteiten;  

 Een vulgarisering van deze regelgevingen voor haar Property Managers; 

 De uitvoering van conformiteitsaudits van de gebouwen door de Property Managers; 

 De opvolging en wegwerking van de eventuele opmerkingen/non-conformiteiten die de 
Technische Cel Milieu en de Property Managers eventueel vaststelden tijdens de audits.  

Befimmo voert ook audits van haar bouwplaatsen uit om na te gaan of de bouwwerken gebeuren 
volgens de regelgeving en volgens haar werkprocedures.  

Befimmo wil dat haar gebouwen een milieuprestatie halen die beter is dan wat de regelgevingen 
vereisen. In deze optiek past Befimmo sinds 2010 voor haar hele portefeuille, zowel in 
aanbouw/renovatie als in exploitatie, de wereldwijd meest gebruikte methode voor de beoordeling 
van de milieuprestatie van gebouwen toe, van het BRE (BRE Environmental Assessment Method). 

In de ontwerpfase van haar projecten schenkt ze bijzondere aandacht aan de milieuprestatie van 
het gebouw, maar ook aan de toekomstige tevredenheid van haar huurders en gebruikers, met 
een aanbod van goed gelegen, flexibele ruimtes van kwaliteit die sterk presteren op het vlak van 

ruimtegebruik. Het hoge BREEAM-certificatieniveau en de kwaliteitscriteria die ze nastreeft in haar 
ontwikkelingen integreren ook overwegingen en vereisten inzake de gezondheid en het welzijn 
van de personen.  

Daarnaast voert Befimmo doorlopend een BREEAM In-Use Asset en Management certificering in 
voor haar gebouwen in exploitatie.  

De energieprestatie van de gebouwen vertaalt zich ook in het EPB-certificatieniveau van haar 
gebouwen. Befimmo beschikt over alle energieprestatiecertificaten “Kantoren en diensten” van 
haar gebouwen in Brussel. De certificaten “Openbaar gebouw” die verplicht zijn in het kader van 
de huisvesting in bepaalde gebouwen van administraties, worden door deze laatste gevraagd en 
grotendeels uitgehangen in de betrokken gebouwen. In Vlaanderen zijn de certificaten “Openbaar 
gebouw” voor het merendeel beschikbaar en geafficheerd, terwijl voor Wallonië de affichage nog 
niet verplicht is. Het gebouw Axento in Luxemburg beschikt ook over een certificaat.  

Deze certificaten worden geüpdatet bij grote werken voor de verbetering van de energieprestatie 
van de portefeuille in exploitatie. 

Tot slot beheert Befimmo de groene ruimte van de zetel van haar onderneming in een logica van 
duurzame ontwikkeling en met naleving van het referentiekader Eve® - Espace végétal écologique 
dat ECOCERT uitwerkte. Befimmo is de enige Belgische site met deze certificatie (sinds 2011). 
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VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 
ISO 14001 
In november 2019 werd de ISO 14001 certificatie hernieuwd voor een periode van 3 jaar.  
 
 

BREEAM 
In 2019 heeft Befimmo volgende certificaties behaald: 

 Quatuor – Toren C: BREEAM New Construction – Design Stage – Oustanding; 

 Ikaros 2/4 en 6/8: BREEAM Refurbishment – Design Stage – Good; 

 Arts 56: BREEAM In-Use – Asset & Management – Good. 
 
 

Ecocert 
De certificatie van de groene ruimte van de zetel van Befimmo werd in 2019 herhaald.  
 
 
BEOORDELING 
 
Controleaudits worden geleid (door een extern bedrijf) op regelmatige wijze om na te gaan of het 
MMS ISO 14001 goed beheerd wordt. 

Ook de toekenning van de keurmerken BREEAM en EVE® wordt omkaderd door externe audits.  

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN  
 

 

 

 

 

 

 

6:  Schoon water – Sanitair: Denkoefening over het hergebruik van grijs water en 
de beperking van het drinkwatergebruik.  

 
7:  Betaalbare duurzame energie  
 
11:  Duurzame steden en gemeenschappen: Milieu-impact van de steden  
 
12:  Verantwoorde consumptie en productie: Duurzaam en efficiënt beheer van de 

natuurlijke hulpbronnen, milieubeheer van de afvalstoffen tijdens hun 
levenscyclus en vermindering van de hoeveelheid afval door preventie, 
recyclage en hergebruik  

 
13:  Klimaatactie: Milieu-impact van de levenscyclus van een gebouw   
 
15:  Leven op het land: Mogelijke aantasting van de biodiversiteit 

  

 

 

KERNINDICATOREN 
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Certificaties De bestaande certificaten behouden (ISO en 
biodiversiteitslabel) 

100% 100% Voortdurend - 
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KERNINDICATOREN 
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Certificaties De bestaande certificaten behouden (ISO en 
biodiversiteitslabel) 

100% 100% Voortdurend - 
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RAPPORTERING & ERKENNINGEN 
- In dialoog blijven met de personen en entiteiten die beïnvloed worden door de activiteiten van de Vennootschap en transparant communiceren  

over de opzet en de opvolgging van de initiatieven - 

 
 
 
 

TRANSPARANTE COMMUNICATIE 
 

Befimmo besteedt bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en aan de nauwgezetheid, de juistheid en de 
transparantie van de financiële en niet-financiële mededelingen.  
 
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 volgt ze eveneens de richtlijnen van 
de GRI Standards (“Core”) en van de vastgoedsector GRI-CRESS via de Index van de GRI-inhoud (bijlage van het Jaarlijks Financieel Verslag). 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Het doel is om de communicatie voort te zetten 
en voortdurend te verbeteren, in aansluiting met 
de vigerende referentienormen. 

DOELSTELLING 

 

 

ERKENNINGEN 
 

Op het vlak van verslaggeving werden in het boekjaar 2019 onder meer volgende erkenningen en 
prijzen behaald:  
 
 Befimmo kreeg de “EPRA Gold Award Financial Reporting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 

2018 en de “EPRA Gold Award Sustainability Report” voor haar MVO-Verslag;  

 Befimmo behaalde bij de GRESB een score van 83%, wat overeenkomt met het “Green Star” 
statuut van de GRESB;  

 Befimmo kreeg het statuut “C Awareness” voor de CDP-vragenlijst 2019. 

Het doel is om de communicatie voort te zetten en voortdurend te verbeteren, in aansluiting met 
de vigerende referentienormen.  

Hieronder een overzicht van de scores die Befimmo in de loop der jaren toegekend kreeg: 
 

1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Gold & Most Improved Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

 
- Silver Silver Bronze Gold Gold Gold Gold Gold 

 - - - 83B 95C A- 
Leadership2 

B 
Management 

A- 
Leadership 

C 
Awareness 

 
- 56% 59% 70% 83% 

Green Star 
82% 

Green Star 
86% 

Green Star 
81% 

Green Star 
83% 

Green Star 

 - - - - Prime C - - Prime C+ - 

 - - - - A BBB A A A 

 - - - - EE- EE- EE- EE- - 

 - - - - - - - 64/100 56/100 

 

                                                 
1  Vrijwillige deelname van Befimmo. 
2  Nieuw scoresysteem (van A tot D-) sinds 2016. 

1

1

1
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Reporting et 
reconnaissances

 

 

ERKENNINGEN 
 

Op het vlak van verslaggeving werden in het boekjaar 2019 onder meer volgende erkenningen en 
prijzen behaald:  
 
 Befimmo kreeg de “EPRA Gold Award Financial Reporting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 

2018 en de “EPRA Gold Award Sustainability Report” voor haar MVO-Verslag;  

 Befimmo behaalde bij de GRESB een score van 83%, wat overeenkomt met het “Green Star” 
statuut van de GRESB;  

 Befimmo kreeg het statuut “C Awareness” voor de CDP-vragenlijst 2019. 

Het doel is om de communicatie voort te zetten en voortdurend te verbeteren, in aansluiting met 
de vigerende referentienormen.  

Hieronder een overzicht van de scores die Befimmo in de loop der jaren toegekend kreeg: 
 

1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Gold & Most Improved Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

 
- Silver Silver Bronze Gold Gold Gold Gold Gold 

 - - - 83B 95C A- 
Leadership2 

B 
Management 

A- 
Leadership 

C 
Awareness 

 
- 56% 59% 70% 83% 

Green Star 
82% 

Green Star 
86% 

Green Star 
81% 

Green Star 
83% 

Green Star 

 - - - - Prime C - - Prime C+ - 

 - - - - A BBB A A A 

 - - - - EE- EE- EE- EE- - 

 - - - - - - - 64/100 56/100 

 

                                                 
1  Vrijwillige deelname van Befimmo. 
2  Nieuw scoresysteem (van A tot D-) sinds 2016. 

1

1

1

1
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KERNINDICATOREN 
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Certificaten De bestaande certificaten behouden (ISO en 
biodiversiteitslabel) 

100% 100% Voortdurend - 

Deelname aan externe 
erkenningsinitiatieven  

Investeerdersvragenlijsten GRESB, CDP, 
MSCI, Oekom, Vigeo Eiris 

100% 100% Voortdurend GRI 102-12 

 
 

 

 

ETHIEK 
- Ethische werkwijzen in het team en in het bestuur van Befimmo - 

 
 
 

BESCHRIJVING 
 
Befimmo is als vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, en als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap 
(“GVV”), onderworpen aan een geheel van regels die bedoeld zijn om belangenconflicten te vermijden en beleggers en 
controleorganismen te informeren. Befimmo sluit zich ook aan bij de principes van corporate governance, vastgelegd in de Belgische 
Corporate Governance Code. 
 
Naast deze governanceprincipes past Befimmo ethische werkwijzen toe in het beheer van haar human resources en de aanwerving, en 
met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie: 

 Diversiteit: zichtbare en onzichtbare kenmerken van elk individu; 

 Inclusie: het proces van de verschillende kenmerken samen te bundelen om zo een gemeenschappelijk doel te behalen.  
 

Deze werkwijzen zijn te vinden in volgende documenten, die op de website van de Vennootschap gepubliceerd zijn. 
 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Governance” 
 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

Het doel is om inbreuken te voorkomen en zo 
veel mogelijk te beperken en onberispelijk te zijn 
op het vlak van interne ethiek.  

Befimmo verbindt er zich toe om (i) procedures in 
te voeren en maatregelen te nemen om de ethiek 
te waarborgen op alle niveaus bij Befimmo, (ii) de 
risico’s van corruptie, concurrerentie-vervalsend 
gedrag, belangen-conflicten, enz. te voorkomen. 

DOELSTELLING 
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ETHIEK 
- Ethische werkwijzen in het team en in het bestuur van Befimmo - 

 
 
 

BESCHRIJVING 
 
Befimmo is als vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, en als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap 
(“GVV”), onderworpen aan een geheel van regels die bedoeld zijn om belangenconflicten te vermijden en beleggers en 
controleorganismen te informeren. Befimmo sluit zich ook aan bij de principes van corporate governance, vastgelegd in de Belgische 
Corporate Governance Code. 
 
Naast deze governanceprincipes past Befimmo ethische werkwijzen toe in het beheer van haar human resources en de aanwerving, en 
met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie: 

 Diversiteit: zichtbare en onzichtbare kenmerken van elk individu; 

 Inclusie: het proces van de verschillende kenmerken samen te bundelen om zo een gemeenschappelijk doel te behalen.  
 

Deze werkwijzen zijn te vinden in volgende documenten, die op de website van de Vennootschap gepubliceerd zijn. 
 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Governance” 
 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

Het doel is om inbreuken te voorkomen en zo 
veel mogelijk te beperken en onberispelijk te zijn 
op het vlak van interne ethiek.  

Befimmo verbindt er zich toe om (i) procedures in 
te voeren en maatregelen te nemen om de ethiek 
te waarborgen op alle niveaus bij Befimmo, (ii) de 
risico’s van corruptie, concurrerentie-vervalsend 
gedrag, belangen-conflicten, enz. te voorkomen. 

DOELSTELLING 
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 Ethische code:  
 
Befimmo handelt, conform de wet en conform de eigen statuten, in overeenstemming met haar 
maatschappelijk belang, dat het belang van haar betrokken partijen omvat. Ze verbindt er zich 
toe om altijd – zowel ten opzichte van haar klanten, medewerkers en zakenrelaties als ten 
opzichte van haar aandeelhouders – te handelen in naleving van de wetten en regelgevingen 
die gelden in alle economische sectoren van het land en met respect voor ethiek. Befimmo 
tolereert geen enkele vorm van corruptie en weigert relaties aan te knopen met personen die 
betrokken zijn in illegale activiteiten of hiervan verdacht worden. In dit verband heeft Befimmo 
een intern beleid uitgewerkt om de risico's met betrekking tot witwaspraktijken en financiering 
van terrorisme te beperken.  

http://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/code_ethique_nl_font_befimmo_2.pdf 
 
 
 Corporate-governancecharter: 

 
Dit corporate-governancecharter en de bijgevoegde interne reglementen beschrijven alle regels, 
procedures en werkwijzen die bepalen op welke manier de Vennootschap wordt beheerd en 
gecontroleerd. Befimmo hanteert de Belgische Corporate Governance Code 2020 als 
referentiecode. 
 

https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/charte_20200128_nl_vfinale.pdf 

 Dealing code :  
 
Deze Code heeft tot doel haar bestemmelingen bewust te maken van de toepasselijke 
regelgeving betreffende marktmisbruik (handel met voorkennis en marktmanipulatie) en ze, 
onafgezien van de regels die van toepassing zijn krachtens het Reglement, te herinneren aan de 
verplichtingen die in dat verband worden opgelegd, enerzijds aan de Vennootschap, in haar 
hoedanigheid van beursgenoteerde Vennootschap die Financiële Instrumenten uitgeeft, en 
anderzijds aan alle personen die activiteiten uitoefenen binnen de Vennootschap of voor de 
Vennootschap en die toegang kunnen hebben tot voorkennis.  
 

http://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/20180207_dealing_code_fr_final_san
s_annexes.pdf  

 
 

 Intern auditreglement:  
 
De interne audit is een interne, onafhankelijke en vaste functie van de Vennootschap, die 
opgezet werd om alle activiteiten van de Vennootschap te onderzoeken en te beoordelen met 
het oog op de verbetering van de operationele efficiëntie, het beheer van de risico’s en de 
interne controlesystemen. De Raad van Bestuur heeft beslist om een interne audit in te voeren 
voor Befimmo, in een geleidelijke aanpak, en heeft het Auditcomité verzocht om het Intern 
Auditreglement goed te keuren. 
 

http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/Corporate_doc/befimmo_-
_reglement_van_de_interne_audit_-_mei_2015.pdf  
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AANPAK 
 

1. Voorbeelden van ethische werkwijzen naar het team toe: 
 Diversiteit en inclusie: Het betreft ethische werkwijzen in het human resources management en 

in de aanwerving. Befimmo stelt zich op als een Vennootschap die openstaat voor diversiteit 
(leeftijd, geslacht, afkomst, taal, enz.) met respect voor ieders identiteit. Tijdens het boekjaar 2019 
was er geen enkele klacht op het vlak van tewerkstelling.  

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

 Andere: Integratie van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid bij het hele team, aan de hand 
van de jaarlijkse doelstellingen die tijdens de eindejaarsbeoordelingen worden bepaald.  

 
 
2. Voorbeeld van ethiek in de governance: 
 Voorkomen van de risico’s van corruptie, concurrentievervalsend gedrag, belangenconflicten, in 

verband met de reputatie, en sensibilisering voor de ethiek en de naleving van wetten.  

 Uitdagingen volgens de betrokken partijen: bedrijfscultuur, waarden, ethische code.  

Het gaat niet om welbepaalde verwezenlijkingen, maar wel om doorlopende doelstellingen.  

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 
 
 
 
 
 
 

3.5:  De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende 
middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van 
alcohol: Bewustmaking van de teamleden 

 
5.1:  Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en 

meisjes, overal: Sensibilisering van de teamleden, het management en de 
leden van de Raad van Bestuur  

 
5.5:  Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en 

voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de 
besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven: 
Evenwicht mannen/vrouwen in de managementfuncties en in de Raad van 
Bestuur  

 
10.4:  Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder 

inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming: Analyse op HR-niveau 
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KERNINDICATOREN 
 

INDICATOR BESCHRIJVING REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR DOELSTELLING 

Information on employees and other workers Informatie betreffende de werknemers en andere medewerkers  102-8 Voortdurende verbetering 
Values, principles, standards, and norms of behavior Waarden, principes, standaarden en normen  met betrekking tot gedrag 102-16 Voortdurende verbetering  
Mechanisms for advice and concerns about ethics Adviesmechanismen en ethische punten van zorg  102-17 Voortdurende verbetering 
Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures 

Communicatie en opleiding over het beleid en de procedures tegen 
corruptie  205-2 Voortdurende verbetering 

Employee gender diversity Diversiteit van de governancemedewerkers en  
-organen en percentage mannelijke en vrouwelijke werknemers  

405-1 
Diversity-Emp Voortdurende verbetering 

Incidents of discrimination and corrective actions taken Incidenten van discriminatie en ondernomen corrigerende acties  406-1 Voortdurende verbetering 

 

 

 

MVO-GOVERNANCE 
- Interne organisatie en MVO-governance van Befimmo - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Vandaag is Befimmo’s Maatschappelijke Verantwoordelijkheid volledig ingebed in haar strategie. 
De Bestuurders van Befimmo staan in voor de opmaak en de goedkeuring van de budgetten en 
van belangrijke beslissingen inzake MVO, onder meer tijdens strategische raden en de 
driemaandelijks geplande vergaderingen bij de publicatie van de resultaten.  
 
Bovendien maakt Maatschappelijke Verantwoordelijkheid ook volledig deel uit van het dagelijks 
beheer van de Vennootschap. Alle medewerkers 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 (CMV) uit vijf personen, 
waarvan drie leden van het Uitvoerend Comité: 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 CSR & Innovation (HCSR&I).  

Deze Cel komt om de drie maanden samen en staat in voor de opmaak en de opvolging van het 
MVO-Actieplan, voor de toekenning van de gepaste middelen, en werkt actief mee aan de 
jaarlijkse Directiebeoordeling van het Milieumanagementsysteem ISO 14001.  
 
Operationeel komt de Technische Cel Milieu (TCM), die uit vijf 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 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 een goed comfortniveau voor de huurders gewaarborgd wordt.  
 
De Head of CSR & Innovation, lid van de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, rapporteert 
rechtstreeks aan de CEO. Deze heeft een zowel strategische rol (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 tot verandering).  
 
 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Ethiek



51

52

Gouvernance  
RSEEthique

 

 

MVO-GOVERNANCE 
- Interne organisatie en MVO-governance van Befimmo - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 
Vandaag is Befimmo’s Maatschappelijke Verantwoordelijkheid volledig ingebed in haar strategie. 
De Bestuurders van Befimmo staan in voor de opmaak en de goedkeuring van de budgetten en 
van belangrijke beslissingen inzake MVO, onder meer tijdens strategische raden en de 
driemaandelijks geplande vergaderingen bij de publicatie van de resultaten.  
 
Bovendien maakt Maatschappelijke Verantwoordelijkheid ook volledig deel uit van het dagelijks 
beheer van de Vennootschap. Alle medewerkers 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 (CMV) uit vijf personen, 
waarvan drie leden van het Uitvoerend Comité: 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 CSR & Innovation (HCSR&I).  

Deze Cel komt om de drie maanden samen en staat in voor de opmaak en de opvolging van het 
MVO-Actieplan, voor de toekenning van de gepaste middelen, en werkt actief mee aan de 
jaarlijkse Directiebeoordeling van het Milieumanagementsysteem ISO 14001.  
 
Operationeel komt de Technische Cel Milieu (TCM), die uit vijf 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 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 een goed comfortniveau voor de huurders gewaarborgd wordt.  
 
De Head of CSR & Innovation, lid van de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, rapporteert 
rechtstreeks aan de CEO. Deze heeft een zowel strategische rol (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 tot verandering).  
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Daarnaast is inzake human resources de Human Recruitment & Talent Manager (HR&T) 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 binnen Befimmo. Deze persoon werkt samen met de Head of CSR & 
Innovation en interageert met de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.  
 
Nog andere medewerkers hebben een specifieke verantwoordelijkheid in het kader van het 
Milieumanagementsysteem: General Counsel, Head of Legal, Chief Commercial Officer, Property 
Managers, Head of Investments, Internal Audit, Project Managers, enz.  
 
 

 

                                                 
1  Intergouvernementeel panel van deskundigen die zich over de evolutie van het klimaat buigen. Het werd in 1988 

opgericht door de World Meteorological Organization. 

INTENTIE 
 
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 haar 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. Omdat de tevredenheid van haar huurders haar prioriteit is, stelt Befimmo alles in 
het werk om ze goed gelegen, flexibele, milieuvriendelijke en goed presterende gebouwen van 
kwaliteit aan te bieden. Ze zal er vandaag meer dan ooit op toezien om ze persoonlijke en volledige 
diensten ter beschikking te stellen. Ze zal haar gebouwen optimaal uitrusten en nog proactiever zijn 
in haar aanpak van sensibilisering van de huurders voor de energie- en milieukwesties.  
 
In 2018 is Befimmo nog verder gegaan met haar MVO-beleid en -verslaggeving en zo (i) is ze 
overgegaan van de GRI-G4 naar de GRI Standards, wat een grondige herziening van haar MVO-
beleid inhield, en (ii) heeft ze de mogelijkheid om een erkende aanpak te volgen onderzocht die 
Befimmo de mogelijkheid biedt om doelstellingen op lange termijn te bepalen, tot 2030, voor de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (overeenkomstig de aanbevelingen van de 
wetenschappers van het IPCC1). Zo levert ze haar bijdrage tot de beperking van de stijging van de 
gemiddelde wereldtemperatuur onder de 2°C, volgens de beslissing van de COP21. 
  

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad MVO-governance



53

54

Gouvernance  
RSE

 

 

Ook volgende projecten worden voortgezet:  

 De verdere uitbouw van coworking in een aantal gebouwen van de portefeuille 

 De transversale projecten rond innovatie (Innovation@Befimmo) en digitalisering (LynX) 

 De voortdurende projecten rond mobiliteit en welzijn 
 
 
AANPAK 
 
Alle verwezenlijkingen in verband met de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid vonden plaats 
volgens de interne MVO-organisatie van Befimmo: 

 De verantwoordelijke waardeketen 

 De innovatie en de evolutie van de werkwijzen (project Innovation@Befimmo en LynX)) 

 Het partnerschap met Silversquare en de verdere uitbouw van het aspect coworking (Triomf, 
Ikaros) 

 De diverse projecten rond mobiliteit en welzijn  

 Het beheer van duurzame aankopen 

 … 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

 

Het Actieplan van Befimmo haakt aan bij 15 van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties bepaalden: 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17. 
 
1:  geen armoede 
3:  goede gezondheid en welzijn 
4:  kwaliteitsvol onderwijs  
5:  gendergelijkheid 
6:  schoon water en sanitair  
7:  betaalbare en duurzame energie  
8:  eerlijk werk en economische groei  
9:  industrie, innovatie en infrastructuur 
10:  ongelijkheid verminderen 
11:  duurzame steden  
12:  verantwoorde consumptie en productie  
13:  klimaatactie  
15:  leven op het land 
16:  vrede, justitie en sterke publieke diensten 
17:  partnerschap om doelstellingen te bereiken 
 
In de lopende projecten houdt Befimmo rekening met de DOD’s in 
kwestie.   
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KERNINDICATOREN 
 

INDICATOR BESCHRIJVING  
REFERENTIES 

GRI STANDARDS 
EPRA sBPR 

DOELSTELLING 

Precautionary Principle or approach Organisatieprofiel: Voorzichtigheidprincipes of -aanpak  102-11 Voortdurende verbetering 
Statement from senior decision-maker Strategie: Verklaring van de hoogst geplaatste beslisser  102-14 Voortdurende verbetering 
Governance structure Governance: Structure van de governance 102-18 Voortdurende verbetering 
Delegating authority Governance: Delegatie van de bevoegdheden  102-19 Voortdurende verbetering 
Executive-level responsibility for economic, environmental, 
and social topics 

Governance: Verantwoordelijkheden van het hoger kader voor economische, 
maatschappelijke en milieukwesties  102-20 Voortdurende verbetering 

Role of highest governance body in setting purpose, 
values, and strategy 

Governance: Rol van het hoogste governance-orgaan voor de bepaling van de 
doelstellingen en waarden, en van een strategie  102-26 Voortdurende verbetering 

Evaluating the highest governance body’s performance Governance: Beoordeling van de prestatie van het hoogste governance-orgaan  102-28 Voortdurende verbetering 
Highest governance body’s role in sustainability reporting Governance: Rol van het hoogste governance-orgaan in de duurzame verslaggeving  102-32 Voortdurende verbetering 
Communicating critical concerns Governance: De cruciale punten van zorg communiceren  102-33 Voortdurende verbetering 
Entities included in the consolidated financial statements Verslaggeving: Entiteiten die opgenomen zijn in de geconsolideerde financiële staten  102-45 Voortdurende verbetering 
Defining report content and topic Boundaries Verslaggeving: De inhoud van het rapport en de limieten van het onderwerp bepalen  102-46 Voortdurende verbetering 
Changes in reporting Verslaggeving: Wijzigingen in de rapportering  102-49 Voortdurende verbetering 
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