
Boordtabel

ID Verbintenissen Reikwijdte Ondernomen acties in 2018 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2018

Te ondernemen acties Termijn

Bedrijfsethiek

1 De transparantie van de niet-financiële 
gegevens van de onderneming 
maximaliseren.

Cofinimmo Groep • Een ‘EPRA Sustainability sBPR Gold Award’ verkregen.
• Een externe waarborg verkregen voor de key performance indicatoren aanbevolen 

door ‘EPRA’ en gepubliceerd op de website van Cofinimmo.
• Een duurzaamheidsverslag opgesteld overeenkomstig de GRI normen niveau 

‘Core’ en externe validatie verkregen. 
• Deelname aan de vragenlijst van ‘GRESB’ en verbetering van de score van 66 % 

naar 69 %. 

Scores behaald op 
de diverse enquêtes

100 % • Verbetering van de score van Cofinimmo op de vragenlijst van ‘GRESB’.
• Publicatie van de ‘EPRA’ prestatie-indicatoren.
• Actieve deelname aan de rating door Vigeo Eiris. 
• Verslag opstellen voor de ‘Green and Social Bonds’ uitgegeven in december 2016, 

geïntegreerd in het Duurzaamheidsverslag 2019.

2019

2 De ISO 14001-certificatie van het 
milieumanagementsysteem uitbreiden 
bovenop de bestaande certificatie voor het 
beheer van de globale kantorenportefeuille, 
het Project Management en Development.

Kantoren • Verlenging van de ISO 14001:2015-certificatie. De certificatie omvat alle activiteiten 
met betrekking tot Property Management, Project Management en Development.

Hernieuwing/verlenging 
van de certificatie

100 % • Voortzetting van de studie naar de analyse van de levenscyclus van door de onderneming 
beheerde gebouwen.

2019

3 De materialiteitsmatrix van de 
duurzaamheidsuitdagingen van de 
onderneming jaarlijks herzien.

Cofinimmo Groep • De dialoog voortzetten met de externe stakeholders via een analyse van de 
verschillende bestaande contacten.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Organisatie van nieuwe ronde tafel gesprekken met de verschillende stakeholders om de 
materialiteitsmatrix bij te werken.

2020

4 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.

• 18,8 % van de kantooroppervlakte is gedekt door een ‘Green Charter’.
• Invoering van een ‘Green Lease’ met milieuclausules, die strenger zijn dan een 

Green Charter, in de gebouwen met een ‘BREEAM’ certificaat. 
• Een automatisch opvolgingsverslag van het verbruik versturen naar de huurders die 

het ‘Green Charter’ ondertekenden.

% in oppervlakte 18,8 % • 30 % van de kantooroppervlakte gedekt door een ‘Green Charter’. 2020

5 Een aparte clausule opnemen in de 
contracten en aanbestedingen over de 
invoering van duurzame praktijken door de 
onderaannemers als selectiecriterium.

Globale portefeuille • Het milieubeleid werd toegevoegd aan elk aannemingscontract. Cofinimmo 
moedigt leveranciers aan tot milieubewuste praktijken.

• Ondertekening van het charter van het VN ‘Global Compact’, dat tien principes 
omvat die tot de fundamentele verantwoordelijkheden van het bedrijf behoren in 
de domeinen mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

% contracten 100 % • Formalisatie van een duurzaam aankoopbeleid, te beginnen bij de benodigdheden 
van Cofinimmo.

• Publicatie van het Duurzaamheidsverslag 2018 als ‘Communication on Progress’ op de site 
van het VN ‘Global Compact’.

2019

Rendabiliteit voor de beleggers en 
toegang tot kapitaal

6 De medewerkers mobiliseren. Cofinimmo Groep • Een actieplan invoeren per departement van Cofinimmo om de toepassing van de 
bedrijfswaarden te verbeteren in alle activiteiten.

• Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan de duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 
2018.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan de duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 2019.

2019

Innovatie

7 Een innovatiecultuur creëren binnen het 
bedrijf.

Cofinimmo Groep De implementatie van de innovatieprojecten voortzetten:
• Opening van twee nieuwe Flex Corners® in Kolonel Bourg 122 en Kunst 46, 

uitbreiding van de bestaande Flex Corner® in Omega Court.
• Tijdelijk gebruik als woning van vijf cafés in Nederland in afwachting van de 

herverhuring.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Inrichting van een tweede Flex Corner® in het Park Lane Business Park (Brussel Periferie).
• Doorgaan met de commercialisatie van de vergaderzalen in de Lounges® van Park Lane en 

The Gradient evenals de gedeelde vergaderzalen van de gebouwen Bourget 50, Omega 
Court en Wetenschap 41.

• Doorgaan met de implementatie van de prototypes van de nieuwe innovatie-ideeën.
• Vervolg van de herontwikkeling van het gebouw Quartz (het voormalige Kunst 19H) door 

gebruik te maken van de ‘BIM’ software.

2019

Esthetiek, respect voor de openbare 
ruimte en het gemengde karakter van de 
wijken

8 De esthetiek en de openbare ruimte 
verbeteren bij de herontwikkeling van 
bestaande gebouwen.

Globale portefeuille • Oplevering van de herontwikkelingswerken 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 gebouw Quartz (het 
voormalige Kunst 19H).

• Oplevering van de reconversiewerken van het gebouw Woluwe 106-108 tot 
woonzorgcentrum Vivalys.

Aantal projecten 100 % • Renovatie en uitbreiding van de portefeuille: ‘Domaine de Vontes’ in Esvres-sur-Indre (FR), 
‘Les Oliviers’ in Le Puy-Sainte-Réparade (FR), het Franse Rode Kruis in Chalon-sur-Saône (FR),  
Förstereiweg 6 in Ascheffel (DE), Buchauweg 22 in Schafflund (DE), Wijnkoperstraat in 
Gorinchem (NL), De Nootelaer in Keerbergen (BE).

• Renovatiewerken aan twee cafés en zes appartementen, namelijk Falstaff in Brussel (BE) en 
Café des Nations in Knokke (BE).

• Voortzetting van de herontwikkeling van het gebouw Quartz (het voormalige Kunst 19H).

2019

9 De certificaten BREEAM en  
BREEAM In-Use verkrijgen.

Kantoren • Hernieuwing van het BREEAM In-Use certificaat voor Woluwe 58, de 
maatschappelijke zetel van Cofinimmo. De score werd verbeterd van ‘Good’ naar 
‘Very Good’.

• Verlenging van het BREEAM In-Use certificaat voor zeven gebouwen. 

Aantal gebouwen 100 % • Studie naar de mogelijkheid om een BREEAM In-Use certificaat te behalen voor de globale 
portefeuille.

• Bevestiging van het BREEAM certificaat voor grondige renovatieprojecten na voltooiing:
  - Quartz (het voormalige Kunst 19H) – BREEAM certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2020.
  - Belliard 40 – BREEAM certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2019.

2020
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ID Verbintenissen Reikwijdte Ondernomen acties in 2018 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2018

Te ondernemen acties Termijn

Bedrijfsethiek

1 De transparantie van de niet-financiële 
gegevens van de onderneming 
maximaliseren.

Cofinimmo Groep • Een ‘EPRA Sustainability sBPR Gold Award’ verkregen.
• Een externe waarborg verkregen voor de key performance indicatoren aanbevolen 

door ‘EPRA’ en gepubliceerd op de website van Cofinimmo.
• Een duurzaamheidsverslag opgesteld overeenkomstig de GRI normen niveau 

‘Core’ en externe validatie verkregen. 
• Deelname aan de vragenlijst van ‘GRESB’ en verbetering van de score van 66 % 

naar 69 %. 

Scores behaald op 
de diverse enquêtes

100 % • Verbetering van de score van Cofinimmo op de vragenlijst van ‘GRESB’.
• Publicatie van de ‘EPRA’ prestatie-indicatoren.
• Actieve deelname aan de rating door Vigeo Eiris. 
• Verslag opstellen voor de ‘Green and Social Bonds’ uitgegeven in december 2016, 

geïntegreerd in het Duurzaamheidsverslag 2019.

2019

2 De ISO 14001-certificatie van het 
milieumanagementsysteem uitbreiden 
bovenop de bestaande certificatie voor het 
beheer van de globale kantorenportefeuille, 
het Project Management en Development.

Kantoren • Verlenging van de ISO 14001:2015-certificatie. De certificatie omvat alle activiteiten 
met betrekking tot Property Management, Project Management en Development.

Hernieuwing/verlenging 
van de certificatie

100 % • Voortzetting van de studie naar de analyse van de levenscyclus van door de onderneming 
beheerde gebouwen.

2019

3 De materialiteitsmatrix van de 
duurzaamheidsuitdagingen van de 
onderneming jaarlijks herzien.

Cofinimmo Groep • De dialoog voortzetten met de externe stakeholders via een analyse van de 
verschillende bestaande contacten.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Organisatie van nieuwe ronde tafel gesprekken met de verschillende stakeholders om de 
materialiteitsmatrix bij te werken.

2020

4 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.

• 18,8 % van de kantooroppervlakte is gedekt door een ‘Green Charter’.
• Invoering van een ‘Green Lease’ met milieuclausules, die strenger zijn dan een 

Green Charter, in de gebouwen met een ‘BREEAM’ certificaat. 
• Een automatisch opvolgingsverslag van het verbruik versturen naar de huurders die 

het ‘Green Charter’ ondertekenden.

% in oppervlakte 18,8 % • 30 % van de kantooroppervlakte gedekt door een ‘Green Charter’. 2020

5 Een aparte clausule opnemen in de 
contracten en aanbestedingen over de 
invoering van duurzame praktijken door de 
onderaannemers als selectiecriterium.

Globale portefeuille • Het milieubeleid werd toegevoegd aan elk aannemingscontract. Cofinimmo 
moedigt leveranciers aan tot milieubewuste praktijken.

• Ondertekening van het charter van het VN ‘Global Compact’, dat tien principes 
omvat die tot de fundamentele verantwoordelijkheden van het bedrijf behoren in 
de domeinen mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

% contracten 100 % • Formalisatie van een duurzaam aankoopbeleid, te beginnen bij de benodigdheden 
van Cofinimmo.

• Publicatie van het Duurzaamheidsverslag 2018 als ‘Communication on Progress’ op de site 
van het VN ‘Global Compact’.

2019

Rendabiliteit voor de beleggers en 
toegang tot kapitaal

6 De medewerkers mobiliseren. Cofinimmo Groep • Een actieplan invoeren per departement van Cofinimmo om de toepassing van de 
bedrijfswaarden te verbeteren in alle activiteiten.

• Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan de duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 
2018.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Een doelstelling vastleggen gekoppeld aan de duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 2019.

2019

Innovatie

7 Een innovatiecultuur creëren binnen het 
bedrijf.

Cofinimmo Groep De implementatie van de innovatieprojecten voortzetten:
• Opening van twee nieuwe Flex Corners® in Kolonel Bourg 122 en Kunst 46, 

uitbreiding van de bestaande Flex Corner® in Omega Court.
• Tijdelijk gebruik als woning van vijf cafés in Nederland in afwachting van de 

herverhuring.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Inrichting van een tweede Flex Corner® in het Park Lane Business Park (Brussel Periferie).
• Doorgaan met de commercialisatie van de vergaderzalen in de Lounges® van Park Lane en 

The Gradient evenals de gedeelde vergaderzalen van de gebouwen Bourget 50, Omega 
Court en Wetenschap 41.

• Doorgaan met de implementatie van de prototypes van de nieuwe innovatie-ideeën.
• Vervolg van de herontwikkeling van het gebouw Quartz (het voormalige Kunst 19H) door 

gebruik te maken van de ‘BIM’ software.

2019

Esthetiek, respect voor de openbare 
ruimte en het gemengde karakter van de 
wijken

8 De esthetiek en de openbare ruimte 
verbeteren bij de herontwikkeling van 
bestaande gebouwen.

Globale portefeuille • Oplevering van de herontwikkelingswerken 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 gebouw Quartz (het 
voormalige Kunst 19H).

• Oplevering van de reconversiewerken van het gebouw Woluwe 106-108 tot 
woonzorgcentrum Vivalys.

Aantal projecten 100 % • Renovatie en uitbreiding van de portefeuille: ‘Domaine de Vontes’ in Esvres-sur-Indre (FR), 
‘Les Oliviers’ in Le Puy-Sainte-Réparade (FR), het Franse Rode Kruis in Chalon-sur-Saône (FR),  
Förstereiweg 6 in Ascheffel (DE), Buchauweg 22 in Schafflund (DE), Wijnkoperstraat in 
Gorinchem (NL), De Nootelaer in Keerbergen (BE).

• Renovatiewerken aan twee cafés en zes appartementen, namelijk Falstaff in Brussel (BE) en 
Café des Nations in Knokke (BE).

• Voortzetting van de herontwikkeling van het gebouw Quartz (het voormalige Kunst 19H).

2019

9 De certificaten BREEAM en  
BREEAM In-Use verkrijgen.

Kantoren • Hernieuwing van het BREEAM In-Use certificaat voor Woluwe 58, de 
maatschappelijke zetel van Cofinimmo. De score werd verbeterd van ‘Good’ naar 
‘Very Good’.

• Verlenging van het BREEAM In-Use certificaat voor zeven gebouwen. 

Aantal gebouwen 100 % • Studie naar de mogelijkheid om een BREEAM In-Use certificaat te behalen voor de globale 
portefeuille.

• Bevestiging van het BREEAM certificaat voor grondige renovatieprojecten na voltooiing:
  - Quartz (het voormalige Kunst 19H) – BREEAM certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2020.
  - Belliard 40 – BREEAM certificaat ‘Excellent’ verwacht voor 2019.

2020
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ID Verbintenissen Reikwijdte Ondernomen acties in 2018 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2018

Te ondernemen acties Termijn

10 De inzameling van de 
waterverbruikgegevens verbeteren.

Globale portefeuille • 97 % van de ingezamelde gegevens betreffende waterverbruik in de sector 
kantoren met meerdere huurders en ‘MOB’, 57 % in zorgvastgoed, 20 % voor PPS 
en 82 % in kantoren met één huurder.

% dekking van de 
gegevens

55 % • Verhoging van de dekking tot 75 % van de gebouwoppervlakte (75 % voor zorgvastgoed, 
100 % voor kantoren met meerdere huurders, 90 % voor kantoren met één huurder).

2019

11 De oppervlakte van de groene ruimtes 
in de kantorenportefeuille verhogen met 
respect voor de biodiversiteit.

Kantoren • Inrichting van twee ruimtes als tuin in Meeûs 23 en Omega Court.
• In de kantorenportefeuille zijn vandaag vijf bijenkorven aanwezig.

Aantal bijenkorven 100 % • De biodiversiteit verbeteren tijdens renovaties van daken in groendaken en andere groene 
ruimtes.

2019

Veiligheid en welzijn

12 De gebouwen die nog asbestsporen 
vertonen geleidelijk saneren.

Globale portefeuille • Update van de stand van zaken van de gebouwen die nog asbestsporen vertonen. 
• Sanering van het Quartz-gebouw tijdens de afbraak (het voormalige Kunst 19H).

Dekking in m² van 
gebouwen zonder 
asbestsporen

58 % • Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor de verschillende 
segmenten.

2019

Opleiding van medewerkers

13 Het vereiste kader uitwerken voor de 
ontplooiing van de medewerkers.

Maatschappelijke zetel • 5 346 opleidingsuren, waarvan 214 uren voor coaching, werden gevolgd door 75 % 
van de medewerkers, wat overeenstemt met gemiddeld 5 opleidingsdagen per 
medewerker.

• Nieuw certificaat ‘Investors in People’, niveau Goud behaald in mei 2018.

Gemiddeld aantal uren 
per medewerker

100 % • Continue vorming van medewerkers en managers.
• ‘Investors in People’: invoering van alle voorschriften om het niveau Goud behaald in 2018 te 

behouden.

2019

Respect voor verschillen en culturele 
diversiteit

14 Een toereikende diversiteit garanderen op 
de verschillende hiërarchische niveaus van 
de onderneming.

Maatschappelijke zetel • Betere gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de Raad van Bestuur: 45 % 
vrouwen en 55 % mannen, omgekeerd op managementniveau: 54 % vrouwen en 
46 % mannen.

 % vrouwen / % mannen 
bij Raad van Bestuur

85 % • Continue waakzaamheid naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de Raad van 
Bestuur en het Directiecomité.

2021

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

Kantoren • 18 gebouwen werden geauditeerd sinds 2013. Dekking in m² van 
de geauditeerde 
gebouwen met 
meerdere huurders

23 % • Audit van 50 % van de gebouwen met meerdere huurders.
• Geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid op basis van de opmerkingen van de 

audits.

2022

Mobiliteit

16 De klanten informeren over de 
bereikbaarheid van de gebouwen met 
andere vervoermiddelen dan de wagen.

Kantoren • Uitbreiding van het carpoolingplatform tot alle bedrijven van het gebouw 
The Gradient.

Aantal gebouwen 100 % • Geleidelijke opmaak van multimodale fiches voor de kantoorgebouwen. 2019

17 Het gebruik van andere vervoermiddelen 
dan de wagen promoten door de 
onthaalinfrastructuur te verbeteren.

Kantoren • Toevoeging van 29 laadpunten, wat het totaal op 43 laadpunten voor elektrische 
voertuigen brengt in 14 gebouwen.

• Installatie van 358 fietsparkings aan kantoorgebouwen.

Aantal gebouwen 100 % • Geleidelijke verbetering van de infrastructuur voor fietsers.
  -  een verhoging van het aantal fietsparkings;
  -  een verbetering van het type fietsstallingen;
  -  een verhoging van het aantal douches.

2019

18 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 drie gebouwen.

• 2,7 % van de beschikbare parkeerplaatsen in de kantorenportefeuille werd 
omgevormd tot gedeelde en openbare parkeerplaatsen (318 plaatsen in totaal).

Aantal gedeelde 
of openbare 
parkeerplaatsen

2,7 % • Studie voor de geleidelijke omvorming van 2 500 parkeerplaatsen naar openbare 
parkeerplaatsen naarmate de vergunningen vernieuwd worden.

2030

19 Een bedrijfsvervoerplan invoeren. Maatschappelijke zetel • 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.

• Invoering van de verplichte maatregelen van het bedrijfsvervoerplan.
• Deelname aan ‘The Bike Project’, een initiatief van het Brussels hoofdstedelijk 

gewest om alternatieven voor de auto te promoten, waaronder de fiets, met 
begeleiding van de deelnemende bedrijven in de vorm van coaching.

Aantal acties 100 % • Sensibilisering van het personeel met een bedrijfswagen omtrent hun 
verbruiksgemiddelde.

2019

Energieverbruik en BKG-uitstoot

20 De productie van hernieuwbare energie 
opdrijven.

Globale portefeuille • De zonne-energieproductie bedraagt momenteel ongeveer 1,8 GWh voor de 
volledige portefeuille, wat 2 % van het elektriciteitsverbruik van de portefeuille 
vertegenwoordigt.

• Aanbesteding voor de installatie van zonne-energieproductie in de 
zorgvastgoedportefeuille in Nederland (fase 1).

• Installatie van zonne-energieproductie op het parkeergebouw Amphia in 
Nederland (jaarlijks geschatte productie: 381 MWh) en de gebouwen Kolonel 
Bourg 122 en 124 in België (jaarlijks geschatte productie: 117 MWh).

Productie in MWh 2 % • Plaatsing van installaties voor de productie van zonne-energie in Nederland (geschatte 
jaarlijkse productie: 471 MWh). 

• Sensibilisering van de huurders voor investeringen in hernieuwbare energie in het kader van 
bouw/renovatie/uitbreidingsprojecten.

2019

21 De energieprestaties van de portefeuille 
verbeteren via een programma voor de 
renovatie van gebouwen.

Globale portefeuille • 2,2 % van de portefeuille werd herontwikkeld of zwaar gerenoveerd, waardoor de 
energieprestatie verbeterde (uitgezonderd nieuwbouw en verwervingen).

% in oppervlakte 100 % • Van 2019 tot 2023 is Cofinimmo van plan om 3,45 % van haar portefeuille te renoveren 
(uitgezonderd nieuwbouw en verwervingen).

2023

22 De energieboekhouding uitbreiden naar 
het zorgvastgoedsegment.

Zorgvastgoed • De verbruiksgegevens werden verzameld voor 62 % van het zorgvastgoedsegment.
• Creatie van een benchmark voor zorgvastgoed.

% in oppervlakte 64 % • Hogere dekking van de verbruiksgegevens tot 75 % voor het zorgvastgoedsegment. 2019
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ID Verbintenissen Reikwijdte Ondernomen acties in 2018 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2018

Te ondernemen acties Termijn

10 De inzameling van de 
waterverbruikgegevens verbeteren.

Globale portefeuille • 97 % van de ingezamelde gegevens betreffende waterverbruik in de sector 
kantoren met meerdere huurders en ‘MOB’, 57 % in zorgvastgoed, 20 % voor PPS 
en 82 % in kantoren met één huurder.

% dekking van de 
gegevens

55 % • Verhoging van de dekking tot 75 % van de gebouwoppervlakte (75 % voor zorgvastgoed, 
100 % voor kantoren met meerdere huurders, 90 % voor kantoren met één huurder).

2019

11 De oppervlakte van de groene ruimtes 
in de kantorenportefeuille verhogen met 
respect voor de biodiversiteit.

Kantoren • Inrichting van twee ruimtes als tuin in Meeûs 23 en Omega Court.
• In de kantorenportefeuille zijn vandaag vijf bijenkorven aanwezig.

Aantal bijenkorven 100 % • De biodiversiteit verbeteren tijdens renovaties van daken in groendaken en andere groene 
ruimtes.

2019

Veiligheid en welzijn

12 De gebouwen die nog asbestsporen 
vertonen geleidelijk saneren.

Globale portefeuille • Update van de stand van zaken van de gebouwen die nog asbestsporen vertonen. 
• Sanering van het Quartz-gebouw tijdens de afbraak (het voormalige Kunst 19H).

Dekking in m² van 
gebouwen zonder 
asbestsporen

58 % • Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor de verschillende 
segmenten.

2019

Opleiding van medewerkers

13 Het vereiste kader uitwerken voor de 
ontplooiing van de medewerkers.

Maatschappelijke zetel • 5 346 opleidingsuren, waarvan 214 uren voor coaching, werden gevolgd door 75 % 
van de medewerkers, wat overeenstemt met gemiddeld 5 opleidingsdagen per 
medewerker.

• Nieuw certificaat ‘Investors in People’, niveau Goud behaald in mei 2018.

Gemiddeld aantal uren 
per medewerker

100 % • Continue vorming van medewerkers en managers.
• ‘Investors in People’: invoering van alle voorschriften om het niveau Goud behaald in 2018 te 

behouden.

2019

Respect voor verschillen en culturele 
diversiteit

14 Een toereikende diversiteit garanderen op 
de verschillende hiërarchische niveaus van 
de onderneming.

Maatschappelijke zetel • Betere gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de Raad van Bestuur: 45 % 
vrouwen en 55 % mannen, omgekeerd op managementniveau: 54 % vrouwen en 
46 % mannen.

 % vrouwen / % mannen 
bij Raad van Bestuur

85 % • Continue waakzaamheid naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de Raad van 
Bestuur en het Directiecomité.

2021

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

Kantoren • 18 gebouwen werden geauditeerd sinds 2013. Dekking in m² van 
de geauditeerde 
gebouwen met 
meerdere huurders

23 % • Audit van 50 % van de gebouwen met meerdere huurders.
• Geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid op basis van de opmerkingen van de 

audits.

2022

Mobiliteit

16 De klanten informeren over de 
bereikbaarheid van de gebouwen met 
andere vervoermiddelen dan de wagen.

Kantoren • Uitbreiding van het carpoolingplatform tot alle bedrijven van het gebouw 
The Gradient.

Aantal gebouwen 100 % • Geleidelijke opmaak van multimodale fiches voor de kantoorgebouwen. 2019

17 Het gebruik van andere vervoermiddelen 
dan de wagen promoten door de 
onthaalinfrastructuur te verbeteren.

Kantoren • Toevoeging van 29 laadpunten, wat het totaal op 43 laadpunten voor elektrische 
voertuigen brengt in 14 gebouwen.

• Installatie van 358 fietsparkings aan kantoorgebouwen.

Aantal gebouwen 100 % • Geleidelijke verbetering van de infrastructuur voor fietsers.
  -  een verhoging van het aantal fietsparkings;
  -  een verbetering van het type fietsstallingen;
  -  een verhoging van het aantal douches.

2019

18 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 drie gebouwen.

• 2,7 % van de beschikbare parkeerplaatsen in de kantorenportefeuille werd 
omgevormd tot gedeelde en openbare parkeerplaatsen (318 plaatsen in totaal).

Aantal gedeelde 
of openbare 
parkeerplaatsen

2,7 % • Studie voor de geleidelijke omvorming van 2 500 parkeerplaatsen naar openbare 
parkeerplaatsen naarmate de vergunningen vernieuwd worden.

2030

19 Een bedrijfsvervoerplan invoeren. Maatschappelijke zetel • 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.

• Invoering van de verplichte maatregelen van het bedrijfsvervoerplan.
• Deelname aan ‘The Bike Project’, een initiatief van het Brussels hoofdstedelijk 

gewest om alternatieven voor de auto te promoten, waaronder de fiets, met 
begeleiding van de deelnemende bedrijven in de vorm van coaching.

Aantal acties 100 % • Sensibilisering van het personeel met een bedrijfswagen omtrent hun 
verbruiksgemiddelde.

2019

Energieverbruik en BKG-uitstoot

20 De productie van hernieuwbare energie 
opdrijven.

Globale portefeuille • De zonne-energieproductie bedraagt momenteel ongeveer 1,8 GWh voor de 
volledige portefeuille, wat 2 % van het elektriciteitsverbruik van de portefeuille 
vertegenwoordigt.

• Aanbesteding voor de installatie van zonne-energieproductie in de 
zorgvastgoedportefeuille in Nederland (fase 1).

• Installatie van zonne-energieproductie op het parkeergebouw Amphia in 
Nederland (jaarlijks geschatte productie: 381 MWh) en de gebouwen Kolonel 
Bourg 122 en 124 in België (jaarlijks geschatte productie: 117 MWh).

Productie in MWh 2 % • Plaatsing van installaties voor de productie van zonne-energie in Nederland (geschatte 
jaarlijkse productie: 471 MWh). 

• Sensibilisering van de huurders voor investeringen in hernieuwbare energie in het kader van 
bouw/renovatie/uitbreidingsprojecten.

2019

21 De energieprestaties van de portefeuille 
verbeteren via een programma voor de 
renovatie van gebouwen.

Globale portefeuille • 2,2 % van de portefeuille werd herontwikkeld of zwaar gerenoveerd, waardoor de 
energieprestatie verbeterde (uitgezonderd nieuwbouw en verwervingen).

% in oppervlakte 100 % • Van 2019 tot 2023 is Cofinimmo van plan om 3,45 % van haar portefeuille te renoveren 
(uitgezonderd nieuwbouw en verwervingen).

2023

22 De energieboekhouding uitbreiden naar 
het zorgvastgoedsegment.

Zorgvastgoed • De verbruiksgegevens werden verzameld voor 62 % van het zorgvastgoedsegment.
• Creatie van een benchmark voor zorgvastgoed.

% in oppervlakte 64 % • Hogere dekking van de verbruiksgegevens tot 75 % voor het zorgvastgoedsegment. 2019
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ID Verbintenissen Reikwijdte Ondernomen acties in 2018 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2018

Te ondernemen acties Termijn

23 Het energieverbruik van kantoorgebouwen 
met meerdere huurders beter meten en 
beheren.

Kantoren • Zeven gebouwen uitgerust met telemeters. In totaal zijn 56 gebouwen 
geconnecteerd.

• Doelstellingen vastleggen voor energiebesparing die gekwantificeerd werden in 
het kader van energieaudits voor 17 gebouwen sinds 2015.

• Evaluatie van de doelstellingen voor energiebesparing van 15 activa in de sector 
zorgvastgoed en 53 kantoorgebouwen in Brussel in het kader van de uitvoering van 
het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE).

Aantal gebouwen 89 % • Opvolging van de resultaten inzake energieverbruik.
• Aanwijzing van een PLAGE-coördinator en invoering van een energiekadaster.

2019

24 Materiaal gedeeltelijk recycleren bij 
renovatieprojecten.

Kantoren • Plaatsing van 100 % gerecycleerd tapijt tijdens alle renovaties behalve indien 
uitdrukkelijk gevraagd door een nieuwe huurder. Er werd 12 850 m² gerecycleerd 
tapijt geplaatst.

% geplaatst 
gerecycleerd tapijt 
ten opzichte van 
aangekocht tapijt

100 % • Hergebruik van materialen gepland voor nieuwe renovatieprojecten. 2019

25 De facturen van leveranciers via e-mail 
ontvangen en de facturen naar klanten 
sturen in digitale vorm.

Maatschappelijke 
zetel

• In 2018 werden 16 228 facturen ontvangen in digitale vorm, dat is 63 % van alle 
ontvangen facturen (9 715 gescande facturen en 16 228 facturen ontvangen via 
e-mail).

• Voor 63 % van de huurders werden alle documenten (huuroproepen, 
lastenafrekeningen enz.) verstuurd in digitale vorm.

Aantal facturen 
ontvangen/verstuurd in 
digitale vorm

63 % • 75 % van de facturen zal ontvangen worden in digitale vorm.
• 75 % van de huurders zal de huuroproepen en lastenafrekeningen in digitale vorm 

ontvangen.

2019

26 Afval beter sorteren in de 
kantoorgebouwen met meerdere huurders 
door de gebruikers bewust te maken.

Kantoren • 44 % van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. % gerecycleerd afval 
in vergelijking met de 
doelstelling van 70 %

63 % • Verbeterde afvalsortering. 2019

27 De ecologische voetafdruk van de 
maatschappelijke zetel updaten.

Maatschappelijke 
zetel

• Update van de ecologische voetafdruk van de maatschappelijke zetel op basis van 
de gegevens van 2017. De ecologische voetafdruk van het bedrijf is gedaald van 
715 ton CO2e in 2014 tot 600 ton CO2e in 2017. Dit wordt grotendeels verklaard door 
het nieuwe beleid voor reizen (beperking van het aantal vluchten in ‘business class’). 
De grootste bron van uitstoot (59 %) zijn immers de verplaatsingen (bedrijfswagens, 
zakenreizen, woon-werkverkeer, verplaatsingen door bezoekers).

Ecologische voetafdruk 
per werknemer op basis 
van de verspreiding van 
de vastgoedportefeuille

100 % • Nieuwe evaluatie van de ecologische voetafdruk van Cofinimmo. 2020

28 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.

• De sinds 2010 geleverde inspanningen maakten sindsdien een vermindering 
mogelijk van 29 % van de gemiddelde CO2-uitstoot (constructeurgegevens) van de 
leasewagens.

% voertuigen 
< 95 g CO2/km

3 % • Cofinimmo verbindt zich ertoe tegen 2021 te voldoen aan de nieuwe doelstelling van de 
Europese Commissie van 95 g CO2/km.

2021
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23 Het energieverbruik van kantoorgebouwen 
met meerdere huurders beter meten en 
beheren.

Kantoren • Zeven gebouwen uitgerust met telemeters. In totaal zijn 56 gebouwen 
geconnecteerd.

• Doelstellingen vastleggen voor energiebesparing die gekwantificeerd werden in 
het kader van energieaudits voor 17 gebouwen sinds 2015.

• Evaluatie van de doelstellingen voor energiebesparing van 15 activa in de sector 
zorgvastgoed en 53 kantoorgebouwen in Brussel in het kader van de uitvoering van 
het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE).

Aantal gebouwen 89 % • Opvolging van de resultaten inzake energieverbruik.
• Aanwijzing van een PLAGE-coördinator en invoering van een energiekadaster.

2019

24 Materiaal gedeeltelijk recycleren bij 
renovatieprojecten.

Kantoren • Plaatsing van 100 % gerecycleerd tapijt tijdens alle renovaties behalve indien 
uitdrukkelijk gevraagd door een nieuwe huurder. Er werd 12 850 m² gerecycleerd 
tapijt geplaatst.

% geplaatst 
gerecycleerd tapijt 
ten opzichte van 
aangekocht tapijt

100 % • Hergebruik van materialen gepland voor nieuwe renovatieprojecten. 2019

25 De facturen van leveranciers via e-mail 
ontvangen en de facturen naar klanten 
sturen in digitale vorm.

Maatschappelijke 
zetel

• In 2018 werden 16 228 facturen ontvangen in digitale vorm, dat is 63 % van alle 
ontvangen facturen (9 715 gescande facturen en 16 228 facturen ontvangen via 
e-mail).

• Voor 63 % van de huurders werden alle documenten (huuroproepen, 
lastenafrekeningen enz.) verstuurd in digitale vorm.

Aantal facturen 
ontvangen/verstuurd in 
digitale vorm

63 % • 75 % van de facturen zal ontvangen worden in digitale vorm.
• 75 % van de huurders zal de huuroproepen en lastenafrekeningen in digitale vorm 

ontvangen.

2019

26 Afval beter sorteren in de 
kantoorgebouwen met meerdere huurders 
door de gebruikers bewust te maken.

Kantoren • 44 % van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. % gerecycleerd afval 
in vergelijking met de 
doelstelling van 70 %

63 % • Verbeterde afvalsortering. 2019

27 De ecologische voetafdruk van de 
maatschappelijke zetel updaten.

Maatschappelijke 
zetel

• Update van de ecologische voetafdruk van de maatschappelijke zetel op basis van 
de gegevens van 2017. De ecologische voetafdruk van het bedrijf is gedaald van 
715 ton CO2e in 2014 tot 600 ton CO2e in 2017. Dit wordt grotendeels verklaard door 
het nieuwe beleid voor reizen (beperking van het aantal vluchten in ‘business class’). 
De grootste bron van uitstoot (59 %) zijn immers de verplaatsingen (bedrijfswagens, 
zakenreizen, woon-werkverkeer, verplaatsingen door bezoekers).

Ecologische voetafdruk 
per werknemer op basis 
van de verspreiding van 
de vastgoedportefeuille

100 % • Nieuwe evaluatie van de ecologische voetafdruk van Cofinimmo. 2020

28 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.

• De sinds 2010 geleverde inspanningen maakten sindsdien een vermindering 
mogelijk van 29 % van de gemiddelde CO2-uitstoot (constructeurgegevens) van de 
leasewagens.

% voertuigen 
< 95 g CO2/km

3 % • Cofinimmo verbindt zich ertoe tegen 2021 te voldoen aan de nieuwe doelstelling van de 
Europese Commissie van 95 g CO2/km.

2021
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