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SDG en subdoel-
stellingen

Verbintenissen Reikwijdte Ondernomen acties in 2017 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2017

Te ondernemen acties Termijn

GOEDE 
GEZONDHEID & 
WELZIJN

3.4 De gebouwen die nog asbestsporen 
vertonen geleidelijk saneren

Globale portefeuille   Update van de stand van zaken van de gebouwen die nog 
asbestsporen vertonen; 
  Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor 
zorgvastgoed in Frankrijk;
  Sanering van de gebouwen tijdens renovatieprojecten 
(kantoorgebouwen Belliard 40 en Quartz (voormalig Kunst 19H)); 
  Communicatie en opleiding van de betrokken medewerkers in verband 
met de procedures voor de asbestopvolging en -verwijdering voor de 
verschillende segmenten en locaties. 

Aantal gebouwen 
zonder asbestsporen

59 %   Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor de verschillende segmenten. 2018

 
KWALITEITS-
ONDERWIJS

4.4 Het vereiste ontplooiingskader van de 
medewerkers uitwerken

Maatschappelijke zetel   4 967 opleidingsuren, waarvan 700 uren aan coaching, gevolgd door 
117 op 137 medewerkers, wat overeenstemt met gemiddeld 36 uren per 
werknemer.

Gemiddeld aantal uren 
per werknemer

100 %   Behalen van het niveau Gold voor 2018 van het label 'Investors in People'. 2018

SCHOON 
WATER  
& SANITAIR

6.4 De inzameling van de 
waterverbruiksgegevens verbeteren

Globale portefeuille   100 % van de ingezamelde waterverbruiksgegevens in het segment 
‘multi-tenant’-kantoren, 72 % in zorgvastgoed, 73 % in kantoren met 
één huurder en 30 % voor de Publiek-Private Samenwerkingen.

% dekking van de 
gegevens

60 %   Verhoging van de dekking tot 75 % van de gebouwoppervlakten (100 % voor ‘multi-tenant’-
kantoren, 90 % voor kantoren met één huurder en 75 % voor zorgvastgoed).

2019

BETAALBARE 
& DUURZAME 
ENERGIE

7.2 De productie van duurzame energie 
opdrijven

Globale portefeuille   De zonne-energieproductie bedraagt momenteel ongeveer 1 GWh voor 
de volledige portefeuille (Woluwe 58, Lucie Lambert, Dendermonde, 
Leuze, Omega Court, Paepsem, Arcus, Paloke, Zonneweelde 
Rijmenam), wat minder dan één procent van het elektriciteitsverbruik 
van de portefeuille vertegenwoordigt;
  Analyse van het potentieel aan zonne-energieproductie in de 
zorgvastgoedportefeuille in België en in Nederland.

Productie in MWh 100 %    Plaatsing van een installatie voor de productie van zonne-energie op het parkinggebouw 
Amphia in Nederland (geschatte productie: 381 MWh/jaar); 
  Project voor de plaatsing van zonne-installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geschat 
potentieel: 420 MWh/jaar) en in Nederland (geschat potentieel, exclusief het Amphiaproject: 
700 MWh/jaar);
  Sensibilisering van de huurders voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen in het 
kader van bouw-/renovatie-/uitbreidingsprojecten.

2019

7.3 De energieprestaties van de portefeuille 
verbeteren via een renovatieprogramma 
van gebouwen

Globale portefeuille    1,1 % van de vastgoedportefeuille werd herontwikkeld of zwaar 
gerenoveerd, waardoor de energieprestatie verbeterde (uitgezonderd 
nieuwbouw en verwervingen).

% oppervlakte 100 %   Van 2018 tot 2022 is Cofinimmo van plan om 6,05 % van haar portefeuille te renoveren 
(uitgezonderd nieuwbouw en verwervingen). 

2022

7.3 De energieboekhouding uitbreiden 
naar het zorgvastgoedsegment en de 
Pubstone-portefeuille (distributienet)

Zorgvastgoed
Pubstone

  73 % van de verbruiksgegevens van het zorgvastgoedsegment werden 
ingezameld;
  Creatie van een benchmark voor zorgvastgoed;
  Inzameling van 2 % van de verbruiksgegevens van de deelportefeuille 
Pubstone.

% oppervlakte 94 %   Verbetering van de benchmark voor zorgvastgoed;
  Tegen 2018 wil Cofinimmo over 75 % van de verbruiksgegevens van het zorgvastgoedsegment 
en 5 % van de Pubstone-portefeuille beschikken. 

2018

7.3 Het energieverbruik van ‘multi-tenant’-
kantoorgebouwen beter meten en 
beheren

Kantoren   Vier gebouwen werden uitgerust met telemeters. In totaal zijn 45 
gebouwen geconnecteerd;
  Opvolging van het pilootproject ‘intelligent’ beheer van het verbruik 
door het gebruik van big data voor het gebouw Bourget 42 in Diegem;
  Doelstellingen vastleggen voor energiebesparing die gekwantificeerd 
werden in het kader van energieaudits voor negen gebouwen sinds 
2015;
  Uitbreiding van de gekwantificeerde doelstellingen voor 
energiebesparing in vier gebouwen, wat het totaal op 13 gebouwen 
brengt waarvoor een doelstelling werd vastgelegd; 
  Evaluatie van de doelstellingen voor energiebesparing van 45 
kantoorgebouwen in Brussel in het kader van de uitvoering van het 
Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE).

Aantal gebouwen 79 %   Opvolging van de resultaten inzake vermindering van het energieverbruik;
  Uitrusting van de overige ‘multi-tenant’-gebouwen met telemeters, dit zijn negen gebouwen, 
voor de initieel vastgelegde termijn van 2019.

2021

EERLIJK 
WERK & 
ECONOMISCHE 
GROEI 

8.4 De medewerkers mobiliseren Cofinimmo Groep   Het actieplan invoeren dat elk Cofinimmo-team opstelde om de 
toepassing van de bedrijfswaarden te verbeteren in alle activiteiten;
  Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid 
van de vennootschap in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke 
medewerker voor 2017.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 %   Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid van de vennootschap in 
de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 2018.

2018

INDUSTRIE, 
INNOVATIE & 
INFRASTRUC-
TUUR

9.1 Een innovatiecultuur creëren binnen het 
bedrijf

Cofinimmo Groep De implementatie van de innovatieprojecten voortzetten:
  Opening van nieuwe Flex Corners® in de gebouwen  
Park Hill en Bourget 42 in Diegem, Omega Court in Oudergem en 
Vorst 36 in Watermaal-Bosvoorde en een uitbreiding van de bestaande 
Flex Corner® in Paepsem Business Park. Acht kantoorgebouwen zijn 
voortaan uitgerust met dit soort ruimtes; 
  Opening van een tweede Lounge® in het gebouw The Gradient;
  Voortzetting van het project rond het intern gebruik van 'big data';
  Aanleg van een dakterras aan de achterzijde van het gebouw Brand 
Whitlock met meubilair in de vorm van het logo van Cofinimmo;
  Gebruik van de daken van drie gebouwen als marketingdrager door de 
plaatsing van het logo van Cofinimmo;
  Tijdelijk gebruik als woning van zes cafés in Nederland in afwachting 
van de herverhuring.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 %   Doorgaan met de inrichting van een nieuwe Flex Corner® in het gebouw Kunst 46 in Etterbeek. 
Uitbreiding van de Flex Corners® in de gebouwen Park Hill in Diegem en Omega Court in 
Oudergem;
  Doorgaan met de promotie- en marketingacties van de Lounges®;
  Implementatie van de geselecteerde ideeën van de tweede werkgroep ‘Innovatie’ van 2017;
  Project Quartz (voormalig Kunst 19H): aanleg van een dakterras.

2019
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GOEDE 
GEZONDHEID & 
WELZIJN

3.4 De gebouwen die nog asbestsporen 
vertonen geleidelijk saneren

Globale portefeuille   Update van de stand van zaken van de gebouwen die nog 
asbestsporen vertonen; 
  Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor 
zorgvastgoed in Frankrijk;
  Sanering van de gebouwen tijdens renovatieprojecten 
(kantoorgebouwen Belliard 40 en Quartz (voormalig Kunst 19H)); 
  Communicatie en opleiding van de betrokken medewerkers in verband 
met de procedures voor de asbestopvolging en -verwijdering voor de 
verschillende segmenten en locaties. 

Aantal gebouwen 
zonder asbestsporen

59 %   Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor de verschillende segmenten. 2018

 
KWALITEITS-
ONDERWIJS

4.4 Het vereiste ontplooiingskader van de 
medewerkers uitwerken

Maatschappelijke zetel   4 967 opleidingsuren, waarvan 700 uren aan coaching, gevolgd door 
117 op 137 medewerkers, wat overeenstemt met gemiddeld 36 uren per 
werknemer.

Gemiddeld aantal uren 
per werknemer

100 %   Behalen van het niveau Gold voor 2018 van het label 'Investors in People'. 2018

SCHOON 
WATER  
& SANITAIR

6.4 De inzameling van de 
waterverbruiksgegevens verbeteren

Globale portefeuille   100 % van de ingezamelde waterverbruiksgegevens in het segment 
‘multi-tenant’-kantoren, 72 % in zorgvastgoed, 73 % in kantoren met 
één huurder en 30 % voor de Publiek-Private Samenwerkingen.

% dekking van de 
gegevens

60 %   Verhoging van de dekking tot 75 % van de gebouwoppervlakten (100 % voor ‘multi-tenant’-
kantoren, 90 % voor kantoren met één huurder en 75 % voor zorgvastgoed).

2019

BETAALBARE 
& DUURZAME 
ENERGIE

7.2 De productie van duurzame energie 
opdrijven

Globale portefeuille   De zonne-energieproductie bedraagt momenteel ongeveer 1 GWh voor 
de volledige portefeuille (Woluwe 58, Lucie Lambert, Dendermonde, 
Leuze, Omega Court, Paepsem, Arcus, Paloke, Zonneweelde 
Rijmenam), wat minder dan één procent van het elektriciteitsverbruik 
van de portefeuille vertegenwoordigt;
  Analyse van het potentieel aan zonne-energieproductie in de 
zorgvastgoedportefeuille in België en in Nederland.

Productie in MWh 100 %    Plaatsing van een installatie voor de productie van zonne-energie op het parkinggebouw 
Amphia in Nederland (geschatte productie: 381 MWh/jaar); 
  Project voor de plaatsing van zonne-installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geschat 
potentieel: 420 MWh/jaar) en in Nederland (geschat potentieel, exclusief het Amphiaproject: 
700 MWh/jaar);
  Sensibilisering van de huurders voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen in het 
kader van bouw-/renovatie-/uitbreidingsprojecten.

2019

7.3 De energieprestaties van de portefeuille 
verbeteren via een renovatieprogramma 
van gebouwen

Globale portefeuille    1,1 % van de vastgoedportefeuille werd herontwikkeld of zwaar 
gerenoveerd, waardoor de energieprestatie verbeterde (uitgezonderd 
nieuwbouw en verwervingen).

% oppervlakte 100 %   Van 2018 tot 2022 is Cofinimmo van plan om 6,05 % van haar portefeuille te renoveren 
(uitgezonderd nieuwbouw en verwervingen). 

2022

7.3 De energieboekhouding uitbreiden 
naar het zorgvastgoedsegment en de 
Pubstone-portefeuille (distributienet)

Zorgvastgoed
Pubstone

  73 % van de verbruiksgegevens van het zorgvastgoedsegment werden 
ingezameld;
  Creatie van een benchmark voor zorgvastgoed;
  Inzameling van 2 % van de verbruiksgegevens van de deelportefeuille 
Pubstone.

% oppervlakte 94 %   Verbetering van de benchmark voor zorgvastgoed;
  Tegen 2018 wil Cofinimmo over 75 % van de verbruiksgegevens van het zorgvastgoedsegment 
en 5 % van de Pubstone-portefeuille beschikken. 

2018

7.3 Het energieverbruik van ‘multi-tenant’-
kantoorgebouwen beter meten en 
beheren

Kantoren   Vier gebouwen werden uitgerust met telemeters. In totaal zijn 45 
gebouwen geconnecteerd;
  Opvolging van het pilootproject ‘intelligent’ beheer van het verbruik 
door het gebruik van big data voor het gebouw Bourget 42 in Diegem;
  Doelstellingen vastleggen voor energiebesparing die gekwantificeerd 
werden in het kader van energieaudits voor negen gebouwen sinds 
2015;
  Uitbreiding van de gekwantificeerde doelstellingen voor 
energiebesparing in vier gebouwen, wat het totaal op 13 gebouwen 
brengt waarvoor een doelstelling werd vastgelegd; 
  Evaluatie van de doelstellingen voor energiebesparing van 45 
kantoorgebouwen in Brussel in het kader van de uitvoering van het 
Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE).

Aantal gebouwen 79 %   Opvolging van de resultaten inzake vermindering van het energieverbruik;
  Uitrusting van de overige ‘multi-tenant’-gebouwen met telemeters, dit zijn negen gebouwen, 
voor de initieel vastgelegde termijn van 2019.

2021

EERLIJK 
WERK & 
ECONOMISCHE 
GROEI 

8.4 De medewerkers mobiliseren Cofinimmo Groep   Het actieplan invoeren dat elk Cofinimmo-team opstelde om de 
toepassing van de bedrijfswaarden te verbeteren in alle activiteiten;
  Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid 
van de vennootschap in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke 
medewerker voor 2017.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 %   Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid van de vennootschap in 
de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 2018.
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TUUR

9.1 Een innovatiecultuur creëren binnen het 
bedrijf

Cofinimmo Groep De implementatie van de innovatieprojecten voortzetten:
  Opening van nieuwe Flex Corners® in de gebouwen  
Park Hill en Bourget 42 in Diegem, Omega Court in Oudergem en 
Vorst 36 in Watermaal-Bosvoorde en een uitbreiding van de bestaande 
Flex Corner® in Paepsem Business Park. Acht kantoorgebouwen zijn 
voortaan uitgerust met dit soort ruimtes; 
  Opening van een tweede Lounge® in het gebouw The Gradient;
  Voortzetting van het project rond het intern gebruik van 'big data';
  Aanleg van een dakterras aan de achterzijde van het gebouw Brand 
Whitlock met meubilair in de vorm van het logo van Cofinimmo;
  Gebruik van de daken van drie gebouwen als marketingdrager door de 
plaatsing van het logo van Cofinimmo;
  Tijdelijk gebruik als woning van zes cafés in Nederland in afwachting 
van de herverhuring.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 %   Doorgaan met de inrichting van een nieuwe Flex Corner® in het gebouw Kunst 46 in Etterbeek. 
Uitbreiding van de Flex Corners® in de gebouwen Park Hill in Diegem en Omega Court in 
Oudergem;
  Doorgaan met de promotie- en marketingacties van de Lounges®;
  Implementatie van de geselecteerde ideeën van de tweede werkgroep ‘Innovatie’ van 2017;
  Project Quartz (voormalig Kunst 19H): aanleg van een dakterras.

2019
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ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

10.2 Een toereikende diversiteit garanderen op 
de verschillende hiërarchische niveaus van 
de vennootschap

Maatschappelijke zetel   Betere genderverhouding bij de Raad van Bestuur: 42 % vrouwen en 
58 % mannen;
  Gendergelijkheid op managementniveau: 50 % vrouwen en 50 % 
mannen.

 % vrouwen / % mannen 
bij de Raad van Bestuur

72 %   Streven naar een betere genderverhouding binnen de Raad van Bestuur. 2018

10.2 De mogelijke verbeteringen met 
betrekking tot de toegankelijkheid 
van de gebouwen voor personen met 
een beperkte mobiliteit auditeren en 
nastreven

Kantoren   16 gebouwen werden geauditeerd sinds 2013;
  Verbeteringswerken aan het Belliard 40-gebouw.

Aantal geauditeerde 
gebouwen

18 %   Audit van 50 % van de ‘multi-tenant’-gebouwen tegen 2018;
  Geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid op basis van de opmerkingen van de audits;
  Verkrijgen van een label voor toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

2022

DUURZAME 
STEDEN & 
GEMEEN-
SCHAPPEN

11.3 De esthetiek en de stedelijke ruimte 
verbeteren bij de herontwikkeling van 
bestaande gebouwen

Kantoren   Herontwikkeling van het gebouw Belliard 40, dat hertekend werd door 
de gerenommeerde architecten Marc Thill van het bureau Art & Build 
en Pierre Lallemand; 
  Aanvang van de werken voor de herontwikkeling van het Quartz-
gebouw (voormalig Kunst 19H);
  Herbestemmingsproject van het Woluwe 106-108-gebouw tot het 
woonzorgcentrum Vivalys.

Aantal projecten 100 %   Herinrichtingsproject van het gebouw Vorst 23 tot residentieel gebouw;
  Herinrichtingsproject van het gebouw Bourget 40 in Diegem.

2019

11.6 De certificaten BREEAM en BREEAM In-
Use verkrijgen

Kantoren   Verlenging van het BREEAM In-Use-certificaat voor Woluwe 58, de 
maatschappelijke zetel van Cofinimmo;
  BREEAM In-Use-certificaat voor acht gebouwen; 
  BREEAM-certificaat niveau ‘Excellent’ voor het gebouw Quartz 
(voormalig Kunst 19H) (design stage) en niveau ‘Very Good’ voor het 
gebouw Guimard 10-12.

Aantal gebouwen 100 %   Evaluatie van het potentieel om een BREEAM In-Use-certificaat te bekomen voor de 
portefeuille van kantoorgebouwen;
  Bevestiging van het BREEAM-certificaat voor grondige renovatieprojecten na voltooiing;

 -  Quartz (voormalig Kunst 19H): BREEAM-certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2019;
 -  Belliard 40: BREEAM-certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2018.

2019

11.6 De klanten informeren over de 
bereikbaarheid van de gebouwen met 
alternatieve vervoermiddelen voor de 
wagen

Kantoren   Deelnemen aan het initiatief van Voka (Vlaams Netwerk van 
Ondernemingen) en de firma Commuty om het carpoolingplatform 
uit te breiden tot alle bedrijven in de regio Diegem/Zaventem om het 
aantal carpoolers te verhogen.

Aantal gebouwen 100 %   Geleidelijke opmaak van multimodale fiches voor de kantoorgebouwen; 
  Initiatief van Voka-Commuty om carpooling te bevorderen door het platform te openen voor 
meer bedrijven (Woluwelaan - Brussel).

2019

11.6 Het gebruik van alternatieve 
vervoermiddelen voor de wagen 
promoten door de onthaalinfrastructuur 
te verbeteren

Kantoren   Toevoeging van vier laadpunten aan het gebouw Guimard 10-12, 
wat het totaal op 13 laadpunten voor elektrische voertuigen in zeven 
gebouwen brengt;
  Installatie van 195 fietsstallingen aan kantoorgebouwen;
  Installatie van 22 nieuwe douches in zeven gebouwen.

Aantal gebouwen 100 %   Geleidelijke verbetering van de infrastructuur voor fietsers d.m.v.:
 -  een toename van het aantal fietsstallingen;
 -  een verbetering van het type fietsstallingen;
 -  een toename van het aantal douches;

  Uitrusting van drie gebouwen met laadpalen voor elektrische voertuigen door de installatie van 
acht bijkomende laadpunten.

2019

11.6 De bezettingsgraad van de parkings 
verbeteren door die te delen, om te 
vormen tot semi-openbare en zelfs 
openbare parkings

Kantoren   Evaluatie van de aanleg van openbare parkings in het kader van de 
verlenging van de milieuvergunning van vier gebouwen;
   2,7 % van de beschikbare parkeerplaatsen in de kantorenportefeuille 
werd omgevormd tot gedeelde en openbare parkeerplaatsen (333 
plaatsen in totaal).

Aantal gedeelde 
of openbare 
parkeerplaatsen

100 %   Studie voor de geleidelijke omvorming van 2 500 parkeerplaatsen naar openbare 
parkeerplaatsen naarmate de vergunningen vernieuwd worden.

2030

11.6 Een mobiliteitsplan invoeren Maatschappelijke zetel   Invoering van een fietsplan en deelname aan de Europese week van de 
mobiliteit. Organisatie van een opleiding over het gebruik van de fiets in 
een stedelijke omgeving, ter beschikking stellen van gereedschap voor 
fietsers, organisatie van zesmaandelijks fietsonderhoud;
  Bijwerking van het verplaatsingsplan na de reglementaire termijn van 
drie jaar. Lopend;
  Verhoging van de faciliteiten voor personen die aan carpooling 
doen: ter beschikking stellen van taxibonnen in geval van dringende 
terugkeer naar huis. Is opgenomen in het mobiliteitsplan.

Aantal acties 100 %   Sensibilisering van het personeel met een bedrijfswagen omtrent hun verbruiksgemiddelde;
  Deelname aan ‘The Bike Project’, een initiatief van het Brussels Gewest om alternatieven voor de 
auto te promoten, waaronder de fiets, met begeleiding van de deelnemende bedrijven in de 
vorm van coaching. 

2018

11.7 De oppervlakte van de groenzones in 
de kantorenportefeuille verhogen met 
respect voor de biodiversiteit

Kantoren   Project voor de aanleg van de groenzones van het gebouw Brand 
Whitlock;
  In onze kantorenportefeuille zijn vandaag vijf bijenkorven aanwezig.

Aantal bijenkorven 100 %   De samenwerking met Beeodiversity opvoeren om de geografische ‘scope’ van de studie 
naar luchtvervuiling en biodiversiteit uit te breiden door de plaatsing van nieuwe bijenkorven. 
Project voor de plaatsing van een bijkomende bijenkorf op het dak of in de tuin van een 
kantoorgebouw. 

2018

VERANT-
WOORDE 
CONSUMPTIE & 
PRODUCTIE

12.2 Materiaal gedeeltelijk recycleren bij 
renovatieprojecten

Kantoren   Plaatsing van 100 % gerecycleerd tapijt tijdens alle renovaties behalve 
indien uitdrukkelijk gevraagd door een nieuwe huurder. Er werd  
15 355 m² gerecycleerd tapijt geplaatst;
  In 2017 werd 15,14 ton aan materialen gerecupereerd vóór de 
afbraakfase van de herontwikkeling van het Quartz-gebouw (voormalig 
Kunst 19H);
  Recuperatie/recyclage van computermateriaal van Cofinimmo door de 
firma Out-of-Use. Er werden bomen aangeplant als compensatie voor 
de gerecupereerde uitrustingen. 

 % geplaatst 
gerecycleerd tapijt 
ten opzichte van 
aangekocht tapijt

100 %   Recuperatie van materialen gepland voor elk nieuw renovatieproject;
  Deelname aan het studieproject om de mogelijkheid van pooling van sanitaire toestellen te 
onderzoeken in het kader van afbraakwerven.

2018

12.5 De facturen van leveranciers elektronisch 
ontvangen en digitale facturen naar 
klanten sturen

Maatschappelijke zetel   In 2017 werden 8 420 facturen in digitale vorm ontvangen, dit is 40 % 
van alle ontvangen facturen (12 675 gescande facturen en 8 420 
facturen ingebracht via e-mail);
  Voor 52 % van de huurders werden alle documenten (huuroproepen, 
kostenafrekeningen enz.) digitaal verstuurd.

Aantal facturen 
ontvangen/verstuurd in 
digitale vorm

40 %   50 % van de facturen zal ontvangen worden in digitale vorm;
  50 % van de huurders zal de huuroproepen en kostenafrekeningen digitaal ontvangen.

2018
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ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

10.2 Een toereikende diversiteit garanderen op 
de verschillende hiërarchische niveaus van 
de vennootschap

Maatschappelijke zetel   Betere genderverhouding bij de Raad van Bestuur: 42 % vrouwen en 
58 % mannen;
  Gendergelijkheid op managementniveau: 50 % vrouwen en 50 % 
mannen.

 % vrouwen / % mannen 
bij de Raad van Bestuur

72 %   Streven naar een betere genderverhouding binnen de Raad van Bestuur. 2018

10.2 De mogelijke verbeteringen met 
betrekking tot de toegankelijkheid 
van de gebouwen voor personen met 
een beperkte mobiliteit auditeren en 
nastreven

Kantoren   16 gebouwen werden geauditeerd sinds 2013;
  Verbeteringswerken aan het Belliard 40-gebouw.

Aantal geauditeerde 
gebouwen

18 %   Audit van 50 % van de ‘multi-tenant’-gebouwen tegen 2018;
  Geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid op basis van de opmerkingen van de audits;
  Verkrijgen van een label voor toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

2022

DUURZAME 
STEDEN & 
GEMEEN-
SCHAPPEN

11.3 De esthetiek en de stedelijke ruimte 
verbeteren bij de herontwikkeling van 
bestaande gebouwen

Kantoren   Herontwikkeling van het gebouw Belliard 40, dat hertekend werd door 
de gerenommeerde architecten Marc Thill van het bureau Art & Build 
en Pierre Lallemand; 
  Aanvang van de werken voor de herontwikkeling van het Quartz-
gebouw (voormalig Kunst 19H);
  Herbestemmingsproject van het Woluwe 106-108-gebouw tot het 
woonzorgcentrum Vivalys.

Aantal projecten 100 %   Herinrichtingsproject van het gebouw Vorst 23 tot residentieel gebouw;
  Herinrichtingsproject van het gebouw Bourget 40 in Diegem.

2019

11.6 De certificaten BREEAM en BREEAM In-
Use verkrijgen

Kantoren   Verlenging van het BREEAM In-Use-certificaat voor Woluwe 58, de 
maatschappelijke zetel van Cofinimmo;
  BREEAM In-Use-certificaat voor acht gebouwen; 
  BREEAM-certificaat niveau ‘Excellent’ voor het gebouw Quartz 
(voormalig Kunst 19H) (design stage) en niveau ‘Very Good’ voor het 
gebouw Guimard 10-12.

Aantal gebouwen 100 %   Evaluatie van het potentieel om een BREEAM In-Use-certificaat te bekomen voor de 
portefeuille van kantoorgebouwen;
  Bevestiging van het BREEAM-certificaat voor grondige renovatieprojecten na voltooiing;

 -  Quartz (voormalig Kunst 19H): BREEAM-certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2019;
 -  Belliard 40: BREEAM-certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2018.

2019

11.6 De klanten informeren over de 
bereikbaarheid van de gebouwen met 
alternatieve vervoermiddelen voor de 
wagen

Kantoren   Deelnemen aan het initiatief van Voka (Vlaams Netwerk van 
Ondernemingen) en de firma Commuty om het carpoolingplatform 
uit te breiden tot alle bedrijven in de regio Diegem/Zaventem om het 
aantal carpoolers te verhogen.

Aantal gebouwen 100 %   Geleidelijke opmaak van multimodale fiches voor de kantoorgebouwen; 
  Initiatief van Voka-Commuty om carpooling te bevorderen door het platform te openen voor 
meer bedrijven (Woluwelaan - Brussel).

2019

11.6 Het gebruik van alternatieve 
vervoermiddelen voor de wagen 
promoten door de onthaalinfrastructuur 
te verbeteren

Kantoren   Toevoeging van vier laadpunten aan het gebouw Guimard 10-12, 
wat het totaal op 13 laadpunten voor elektrische voertuigen in zeven 
gebouwen brengt;
  Installatie van 195 fietsstallingen aan kantoorgebouwen;
  Installatie van 22 nieuwe douches in zeven gebouwen.

Aantal gebouwen 100 %   Geleidelijke verbetering van de infrastructuur voor fietsers d.m.v.:
 -  een toename van het aantal fietsstallingen;
 -  een verbetering van het type fietsstallingen;
 -  een toename van het aantal douches;

  Uitrusting van drie gebouwen met laadpalen voor elektrische voertuigen door de installatie van 
acht bijkomende laadpunten.

2019

11.6 De bezettingsgraad van de parkings 
verbeteren door die te delen, om te 
vormen tot semi-openbare en zelfs 
openbare parkings

Kantoren   Evaluatie van de aanleg van openbare parkings in het kader van de 
verlenging van de milieuvergunning van vier gebouwen;
   2,7 % van de beschikbare parkeerplaatsen in de kantorenportefeuille 
werd omgevormd tot gedeelde en openbare parkeerplaatsen (333 
plaatsen in totaal).

Aantal gedeelde 
of openbare 
parkeerplaatsen

100 %   Studie voor de geleidelijke omvorming van 2 500 parkeerplaatsen naar openbare 
parkeerplaatsen naarmate de vergunningen vernieuwd worden.

2030

11.6 Een mobiliteitsplan invoeren Maatschappelijke zetel   Invoering van een fietsplan en deelname aan de Europese week van de 
mobiliteit. Organisatie van een opleiding over het gebruik van de fiets in 
een stedelijke omgeving, ter beschikking stellen van gereedschap voor 
fietsers, organisatie van zesmaandelijks fietsonderhoud;
  Bijwerking van het verplaatsingsplan na de reglementaire termijn van 
drie jaar. Lopend;
  Verhoging van de faciliteiten voor personen die aan carpooling 
doen: ter beschikking stellen van taxibonnen in geval van dringende 
terugkeer naar huis. Is opgenomen in het mobiliteitsplan.

Aantal acties 100 %   Sensibilisering van het personeel met een bedrijfswagen omtrent hun verbruiksgemiddelde;
  Deelname aan ‘The Bike Project’, een initiatief van het Brussels Gewest om alternatieven voor de 
auto te promoten, waaronder de fiets, met begeleiding van de deelnemende bedrijven in de 
vorm van coaching. 

2018

11.7 De oppervlakte van de groenzones in 
de kantorenportefeuille verhogen met 
respect voor de biodiversiteit

Kantoren   Project voor de aanleg van de groenzones van het gebouw Brand 
Whitlock;
  In onze kantorenportefeuille zijn vandaag vijf bijenkorven aanwezig.

Aantal bijenkorven 100 %   De samenwerking met Beeodiversity opvoeren om de geografische ‘scope’ van de studie 
naar luchtvervuiling en biodiversiteit uit te breiden door de plaatsing van nieuwe bijenkorven. 
Project voor de plaatsing van een bijkomende bijenkorf op het dak of in de tuin van een 
kantoorgebouw. 

2018

VERANT-
WOORDE 
CONSUMPTIE & 
PRODUCTIE

12.2 Materiaal gedeeltelijk recycleren bij 
renovatieprojecten

Kantoren   Plaatsing van 100 % gerecycleerd tapijt tijdens alle renovaties behalve 
indien uitdrukkelijk gevraagd door een nieuwe huurder. Er werd  
15 355 m² gerecycleerd tapijt geplaatst;
  In 2017 werd 15,14 ton aan materialen gerecupereerd vóór de 
afbraakfase van de herontwikkeling van het Quartz-gebouw (voormalig 
Kunst 19H);
  Recuperatie/recyclage van computermateriaal van Cofinimmo door de 
firma Out-of-Use. Er werden bomen aangeplant als compensatie voor 
de gerecupereerde uitrustingen. 

 % geplaatst 
gerecycleerd tapijt 
ten opzichte van 
aangekocht tapijt

100 %   Recuperatie van materialen gepland voor elk nieuw renovatieproject;
  Deelname aan het studieproject om de mogelijkheid van pooling van sanitaire toestellen te 
onderzoeken in het kader van afbraakwerven.

2018

12.5 De facturen van leveranciers elektronisch 
ontvangen en digitale facturen naar 
klanten sturen

Maatschappelijke zetel   In 2017 werden 8 420 facturen in digitale vorm ontvangen, dit is 40 % 
van alle ontvangen facturen (12 675 gescande facturen en 8 420 
facturen ingebracht via e-mail);
  Voor 52 % van de huurders werden alle documenten (huuroproepen, 
kostenafrekeningen enz.) digitaal verstuurd.

Aantal facturen 
ontvangen/verstuurd in 
digitale vorm

40 %   50 % van de facturen zal ontvangen worden in digitale vorm;
  50 % van de huurders zal de huuroproepen en kostenafrekeningen digitaal ontvangen.

2018
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12.5 Afval in de ‘multi-tenant’-
kantoorgebouwen beter sorteren door de 
gebruikers bewust te maken

Kantoren   Verbeterde afvalsortering, waarbij 52 % van het ingezameld afval 
gerecycleerd wordt.

 % gerecycleerd afval 
in vergelijking met de 
doelstelling van 70 %

74 %   Verbeterde afvalsortering;
  Denkoefening rond de evolutie van de te gebruiken prestatie-indicator voor afval ingevolge het 
verminderde gebruik van papier (paperless offices).

2020

KLIMAATACTIE

13.3 De koolstofbalans van de 
maatschappelijke zetel updaten

Maatschappelijke zetel   Update van de koolstofbalans van de maatschappelijke zetel op basis 
van de gegevens van 2014. De koolstofafdruk van de vennootschap is 
toegenomen. De voorbije vijf jaar is deze gestegen van 592 ton CO2e 
in 2009 tot 756 ton CO2e in 2014. Dit is te wijten aan de geografische 
spreiding van de portefeuille. De grootste bron van uitstoot (55 %) 
zijn immers de verplaatsingen (bedrijfswagens, zakenreizen, woon-
werkverkeer, verplaatsingen door onze bezoekers).

Koolstofafdruk per 
werknemer in functie 
van de verspreiding van 
de vastgoedportefeuille

0 %   Nieuwe evaluatie van de koolstofbalans van Cofinimmo. 2018

13.3 De CO2-uitstoot van leasewagens verlagen Maatschappelijke zetel   Meting van de impact van de in 2017 ingevoerde ‘mobility policy’, die 
gericht is op mobiliteitsoplossingen en het mogelijk maakt om de 
bedrijfswagen te combineren met ‘zachte’ mobiliteit;
  Dankzij de sinds 2010 geleverde inspanningen werd een vermindering 
met 27 % van de gemiddelde CO2-uitstoot (constructeursgegevens) van 
de leasewagens mogelijk.

 % voertuigen < 95 g 
CO2/km

2 %   Cofinimmo verbindt zich ertoe tegen 2020 te voldoen aan de nieuwe doelstelling van de 
Europese Commissie van 95 g CO2/km.

2020

VREDE, 
JUSTITIE 
& STERKE 
PUBLIEKE 
DIENSTEN

16.6 De transparantie van de extra-financiële 
gegevens van de vennootschap 
maximaliseren

Cofinimmo Groep   Een EPRA1 Sustainability sBPR Gold Award verkregen;
  Een externe validatie van de Key Performance Indicatoren aanbevolen 
door de EPRA en gepubliceerd op de website van Cofinimmo, 
verkregen;
  Een duurzaamheidsverslag opgesteld overeenkomstig de GRI2 
Standards niveau ‘Core’ en externe validatie verkregen; 
  De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties (Sustainable Development Goals – SDG's) koppelen aan het 
duurzaamheidsbeleid van Cofinimmo;
  Deelname aan de vragenlijst van de GRESB3 en aanzienlijke verbetering 
van de score van 53 % naar 66 %. 

Scores behaald bij de 
diverse enquêtes

100 %   Betere score van Cofinimmo op de GRESB-vragenlijst;
  Publicatie van de EPRA-prestatie-indicatoren overeenkomstig de nieuwe versie van de ‘Best 
Practices’ verruimd naar nieuwe sociale indicatoren;
  Actieve deelname aan de rating door Vigeo Eiris; 
  Het eerste verslag opstellen voor de ‘Green & Social Bonds’ uitgegeven in december 2016, 
geïntegreerd in het Duurzaamheidsverslag 2017 – integrale versie. 

2018

16.6 De ISO 14001-certificatie van het 
milieubeheersysteem uitbreiden bovenop 
de bestaande certificatie voor de globale 
kantorenportefeuille in beheer en het 
Project Management

Globale portefeuille   Hernieuwing van de ISO 14001-certificering overeenkomstig de 
nieuwe versie van 2015. De certificering werd uitgebreid en omvat 
voortaan alle Property Management, Project Management en 
Ontwikkelingsactiviteiten.

Verlenging/Hernieuwing 
van de certificering

100 %   Voortzetting van de studie van de levenscyclusanalyse van door de vennootschap beheerde 
gebouwen.

2018

PARTNER-
SCHAP OM 
DOEL STELLIN-
GEN TE 
BEREIKEN 

17.17 De materialiteitsmatrix van de 
uitdagingen van de vennootschap op het 
vlak van duurzaamheid jaarlijks herzien

Cofinimmo Groep   Continuïteit van de dialoog met de externe stakeholders via een 
enquête in het segment vastgoed van distributienetten. Een van 
de twee belangrijkste klanten in dit segment, AB InBev, heeft ons 
ontvangen om onze visies en goede praktijken op het vlak van 
duurzaamheid uit te wisselen.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 %   Organisatie van nieuwe rondetafelgesprekken met de verschillende stakeholders om de 
materialiteitsmatrix bij te werken.

2018

17.17 Het Green Charter promoten, een 
samenwerkingsakkoord, ondertekend 
door Cofinimmo, Cofinimmo Services en 
de huurder met als doel duurzaamheid 
actief te promoten en alle partijen aan 
te moedigen om de milieu-impact van 
een gehuurd goed te verminderen: delen 
van de verbruiksgegevens, initiatieven 
om het verbruik te verminderen, betere 
afvalsortering enz.

Kantoren   Promotie van het Green Charter bij een nieuwe huurder zodra de 
huurovereenkomst ondertekend wordt;
  20 % van de kantooroppervlaktes is gedekt door een Green Charter;
  Studie naar de invoering van een Green Lease, die strenger zou zijn dan 
een Green Charter;
  Een geautomatiseerd opvolgingsverslag van het verbruik naar de 
huurders die het Green Charter ondertekenden, versturen.

 % oppervlakte 68 %   30 % van de kantooroppervlaktes gedekt door een Green Charter tegen 2018. 2018

17.17 Een aparte clausule opnemen in 
de contracten en aanbestedingen 
omtrent de aanwending van duurzame 
praktijken door de onderaannemers als 
selectiecriterium

Globale portefeuille   Het milieubeleid werd bekendgemaakt aan de belangrijkste 
leveranciers. Cofinimmo moedigt haar leveranciers aan tot 
milieuvriendelijk gedrag. 28 ondervraagde leveranciers op 53 
ondertekenden het milieubeleid van Cofinimmo.

Aantal bedrijven 53 %   Formalisatie van een duurzaam aankoopbeleid, te beginnen bij de benodigdheden van 
Cofinimmo;
  Ondertekening van het Global Compact Charter van de VN, dat tien principes omvat die tot de 
fundamentele verantwoordelijkheden van het bedrijf behoren in de domeinen mensenrechten, 
arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

2018
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1 EPRA, European Public Real Estate Association,  www.epra.com.
2 GRI, Global Reporting Initiative,  www.globalreporting.org.
3 GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark,  www.gresb.com.
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12.5 Afval in de ‘multi-tenant’-
kantoorgebouwen beter sorteren door de 
gebruikers bewust te maken

Kantoren   Verbeterde afvalsortering, waarbij 52 % van het ingezameld afval 
gerecycleerd wordt.

 % gerecycleerd afval 
in vergelijking met de 
doelstelling van 70 %

74 %   Verbeterde afvalsortering;
  Denkoefening rond de evolutie van de te gebruiken prestatie-indicator voor afval ingevolge het 
verminderde gebruik van papier (paperless offices).

2020

KLIMAATACTIE

13.3 De koolstofbalans van de 
maatschappelijke zetel updaten

Maatschappelijke zetel   Update van de koolstofbalans van de maatschappelijke zetel op basis 
van de gegevens van 2014. De koolstofafdruk van de vennootschap is 
toegenomen. De voorbije vijf jaar is deze gestegen van 592 ton CO2e 
in 2009 tot 756 ton CO2e in 2014. Dit is te wijten aan de geografische 
spreiding van de portefeuille. De grootste bron van uitstoot (55 %) 
zijn immers de verplaatsingen (bedrijfswagens, zakenreizen, woon-
werkverkeer, verplaatsingen door onze bezoekers).

Koolstofafdruk per 
werknemer in functie 
van de verspreiding van 
de vastgoedportefeuille

0 %   Nieuwe evaluatie van de koolstofbalans van Cofinimmo. 2018

13.3 De CO2-uitstoot van leasewagens verlagen Maatschappelijke zetel   Meting van de impact van de in 2017 ingevoerde ‘mobility policy’, die 
gericht is op mobiliteitsoplossingen en het mogelijk maakt om de 
bedrijfswagen te combineren met ‘zachte’ mobiliteit;
  Dankzij de sinds 2010 geleverde inspanningen werd een vermindering 
met 27 % van de gemiddelde CO2-uitstoot (constructeursgegevens) van 
de leasewagens mogelijk.

 % voertuigen < 95 g 
CO2/km

2 %   Cofinimmo verbindt zich ertoe tegen 2020 te voldoen aan de nieuwe doelstelling van de 
Europese Commissie van 95 g CO2/km.

2020

VREDE, 
JUSTITIE 
& STERKE 
PUBLIEKE 
DIENSTEN

16.6 De transparantie van de extra-financiële 
gegevens van de vennootschap 
maximaliseren

Cofinimmo Groep   Een EPRA1 Sustainability sBPR Gold Award verkregen;
  Een externe validatie van de Key Performance Indicatoren aanbevolen 
door de EPRA en gepubliceerd op de website van Cofinimmo, 
verkregen;
  Een duurzaamheidsverslag opgesteld overeenkomstig de GRI2 
Standards niveau ‘Core’ en externe validatie verkregen; 
  De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties (Sustainable Development Goals – SDG's) koppelen aan het 
duurzaamheidsbeleid van Cofinimmo;
  Deelname aan de vragenlijst van de GRESB3 en aanzienlijke verbetering 
van de score van 53 % naar 66 %. 

Scores behaald bij de 
diverse enquêtes

100 %   Betere score van Cofinimmo op de GRESB-vragenlijst;
  Publicatie van de EPRA-prestatie-indicatoren overeenkomstig de nieuwe versie van de ‘Best 
Practices’ verruimd naar nieuwe sociale indicatoren;
  Actieve deelname aan de rating door Vigeo Eiris; 
  Het eerste verslag opstellen voor de ‘Green & Social Bonds’ uitgegeven in december 2016, 
geïntegreerd in het Duurzaamheidsverslag 2017 – integrale versie. 

2018

16.6 De ISO 14001-certificatie van het 
milieubeheersysteem uitbreiden bovenop 
de bestaande certificatie voor de globale 
kantorenportefeuille in beheer en het 
Project Management

Globale portefeuille   Hernieuwing van de ISO 14001-certificering overeenkomstig de 
nieuwe versie van 2015. De certificering werd uitgebreid en omvat 
voortaan alle Property Management, Project Management en 
Ontwikkelingsactiviteiten.

Verlenging/Hernieuwing 
van de certificering

100 %   Voortzetting van de studie van de levenscyclusanalyse van door de vennootschap beheerde 
gebouwen.

2018

PARTNER-
SCHAP OM 
DOEL STELLIN-
GEN TE 
BEREIKEN 

17.17 De materialiteitsmatrix van de 
uitdagingen van de vennootschap op het 
vlak van duurzaamheid jaarlijks herzien

Cofinimmo Groep   Continuïteit van de dialoog met de externe stakeholders via een 
enquête in het segment vastgoed van distributienetten. Een van 
de twee belangrijkste klanten in dit segment, AB InBev, heeft ons 
ontvangen om onze visies en goede praktijken op het vlak van 
duurzaamheid uit te wisselen.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 %   Organisatie van nieuwe rondetafelgesprekken met de verschillende stakeholders om de 
materialiteitsmatrix bij te werken.

2018

17.17 Het Green Charter promoten, een 
samenwerkingsakkoord, ondertekend 
door Cofinimmo, Cofinimmo Services en 
de huurder met als doel duurzaamheid 
actief te promoten en alle partijen aan 
te moedigen om de milieu-impact van 
een gehuurd goed te verminderen: delen 
van de verbruiksgegevens, initiatieven 
om het verbruik te verminderen, betere 
afvalsortering enz.

Kantoren   Promotie van het Green Charter bij een nieuwe huurder zodra de 
huurovereenkomst ondertekend wordt;
  20 % van de kantooroppervlaktes is gedekt door een Green Charter;
  Studie naar de invoering van een Green Lease, die strenger zou zijn dan 
een Green Charter;
  Een geautomatiseerd opvolgingsverslag van het verbruik naar de 
huurders die het Green Charter ondertekenden, versturen.

 % oppervlakte 68 %   30 % van de kantooroppervlaktes gedekt door een Green Charter tegen 2018. 2018

17.17 Een aparte clausule opnemen in 
de contracten en aanbestedingen 
omtrent de aanwending van duurzame 
praktijken door de onderaannemers als 
selectiecriterium

Globale portefeuille   Het milieubeleid werd bekendgemaakt aan de belangrijkste 
leveranciers. Cofinimmo moedigt haar leveranciers aan tot 
milieuvriendelijk gedrag. 28 ondervraagde leveranciers op 53 
ondertekenden het milieubeleid van Cofinimmo.

Aantal bedrijven 53 %   Formalisatie van een duurzaam aankoopbeleid, te beginnen bij de benodigdheden van 
Cofinimmo;
  Ondertekening van het Global Compact Charter van de VN, dat tien principes omvat die tot de 
fundamentele verantwoordelijkheden van het bedrijf behoren in de domeinen mensenrechten, 
arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

2018




