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ID Verbintenissen Perimeter Ondernomen acties in 2019 Meting van de 
doelstelling

Vooruitgang 
in 2019

Te ondernemen acties Termijn

Bedrijfsethiek

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

Cofinimmo Groep •  Ontvangst van een EPRA Sustainability sBPR Gold Award voor de zesde maal op rij.

•  Ontvangst van externe validatie voor de EPRA prestatie-indicatoren, gepubliceerd 
op de website van Cofinimmo.

•  Opstelling van een duurzaamheidsverslag overeenkomstig de GRI-normen met de 
optie van essentiële conformiteit en ontvangst van externe validatie verkregen.

•  Deelname aan de GRESB-vragenlijst en verbetering van de score van 57 % naar 
70 % over 5 jaar.

•  Herziening van de Second Party Opinion van de Green & Social Bonds opgesteld 
door Vigeo Eiris.

Scores behaald 
op de diverse 
enquêtes

100 % • Continue deelneming van Cofinimmo aan de GRESB-vragenlijst.

• Vernieuwde deelneming aan Carbon Disclosure Project.

• Publicatie van de EPRA prestatie-indicatoren.

• Actieve deelneming aan de MSCI- en Sustainalytics-rating.

•  Jaarverslag van de Green & Social Bonds uitgegeven in december 2016, geïntegreerd 
in het Duurzaamheidsverslag 2020.

2020

2 De ISO 14001-certificatie van 
het milieumanagementsys-
teem voor het beheer van de 
globale kantorenportefeuille, 
het project management en 
development.

Kantoren •  Verlenging van de ISO 14001 :2015-certificatie. De certificatie omvat alle activitei-
ten van property management, project management en development.

Vernieuwing/
verlenging van de 
certificatie

100 % • Driejaarlijkse vernieuwing van de ISO 14001-certificering. 2020 

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

Cofinimmo Groep •  Doorzetting van de dialoog met de externe stakeholders : tevredenheidsenquê-
te bij 432 klanten met een antwoordpercentage van 37,5 %.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Nieuwe tevredenheidsenquête bij de klanten van het zorgvastgoed en de kantoren.

• Enquête bij de beleggers om de ESG-noden te begrijpen. 

2020

4 Het Green Charter promoten, 
een samenwerkingsakkoord, 
ondertekend door Cofinimmo, 
Cofinimmo Services en 
de huurder met als doel 
duurzaamheid actief te pro-
moten en alle partijen aan te 
moedigen om de ecologische 
impact van een gehuurd goed 
te verminderen : uitwisseling 
van de verbruiksgegevens, 
initiatieven om het verbruik 
te verminderen, betere afval-
sortering enz.

Kantoren •  Promotie bij een nieuwe huurder van het Green Charter vanaf de ondertekening 
van de huurovereenkomst.

•   21 % van de kantooroppervlakte is gedekt door een Green Charter.

•  Invoering van een Green Lease met ecologische clausules.

% in oppervlakte 21 % • 30 % van de kantooroppervlakte gedekt door een Green Charter.

• Uitbreiding van het Green Charter naar 50 % van de oppervlakten in het zorgvastgoed.

2020

5 Een aparte clausule opnemen 
in de contracten en aanbe-
stedingen als selectiecrite-
rium over de invoering van 
duurzame praktijken door de 
onderaannemers.

Globale 
portefeuille

•  Het milieubeleid werd toegevoegd aan elk contract van algemene aanneming. 
Cofinimmo moedigt leveranciers aan zich op een milieuvriendelijke manier te 
gedragen.

•  Herinnering aan het engagement van Cofinimmo die het charter van het VN 
Global Compact ondertekende, waarin tien principes zijn opgenomen die tot de 
fundamentele verantwoordelijkheden van het bedrijf behoren in de domeinen 
mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

•  Publicatie van het duurzaamheidsverslag 2018 op de VN Global Compact web-
site als Communication on Progress.

% contracten 100 % •  Publicatie van het Duurzaamheidsverslag 2019 op de website van het VN Global 
Compact als Communication on Progress.

2020

Rendabiliteit voor de 
beleggers en toegang tot 
kapitaal

6 De medewerkers mobiliseren. Cofinimmo Groep •  Sterkere integratie door de teams die belast zijn met de verwervingen en met 
de communicatie van deze verwervingen, van de duurzaamheidscriteria tijdens 
de due diligence. 

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % •  Vastleggen van een doelstelling met betrekking tot de bedrijfsstrategie inzake duur-
zaamheid in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 2020.

•  Het kader van green & social financiering herzien om beleenbare activa te voorzien.

2020

Innovatie

7 Een innovatiecultuur creëren 
binnen het bedrijf.

Cofinimmo Groep • Cofinimmo werd in 2019 lid van Prop Tech Lab. Uitvoering van de 
geplande acties

100 % •  Een doeltreffende en duurzame praktijk van gegevensbeheer bepalen en implemen-
teren.

•  De elektronische ondertekening van geautomatiseerde huurovereenkomsten en 
processen-verbaal van staat van bevinding onderzoeken.

•  Het gebruik van innoverende bouwmaterialen onderzoeken.

2020

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

8 De esthetiek en de openbare 
ruimte verbeteren bij de her-
ontwikkeling van bestaande 
gebouwen.

Globale 
portefeuille

• Herontwikkeling van het Quartz-gebouw (het voormalige Kunst 19H). Aantal projecten 100 % •  Oplevering van nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingswerken voor 10 % van de 
portefeuille

2024

9 De BREEAM- en BREEAM In-
Use-certificaten verkrijgen.

Kantoren •  Verlenging van het BREEAM In-Use-certificaat voor Woluwe 58.

•  Verlenging van het BREEAM In-Use-certificaat voor zeven kantoorgebouwen 
met meerdere huurders.

Aantal gebouwen 100 % •  Bevestiging van het BREEAM-certificaat voor grondige renovatieprojecten na 
voltooiing :

 -  Quartz (het voormalige Kunst 19H) – BREEAM Excellent-certificaat verwacht voor 
2020.

2020

10 De inzameling van de water-
verbruikgegevens verbeteren.

Globale  
portefeuille

•  83 % van de gegevens over het waterverbruik hebben betrekking op de 
rechtstreeks beheerde portefeuille, op het zorgvastgoed (39 %), PPS (20 %) en 
kantoren met één huurder (90 %).

% dekking van de 
gegevens

44 % • Verhoging van de dekking tot 75 % van de gebouwenoppervlakten. 2020

Veiligheid en welzijn

11 De gebouwen die nog asbest-
sporen vertonen geleidelijk 
saneren.

Globale  
portefeuille

•  Update van de inventaris van de gebouwen die nog asbestsporen vertonen. Dekking in m² van 
gebouwen zonder 
asbestsporen

57 % •  Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor de verschillende 
segmenten.

2020
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Bedrijfsethiek

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

Cofinimmo Groep •  Ontvangst van een EPRA Sustainability sBPR Gold Award voor de zesde maal op rij.

•  Ontvangst van externe validatie voor de EPRA prestatie-indicatoren, gepubliceerd 
op de website van Cofinimmo.

•  Opstelling van een duurzaamheidsverslag overeenkomstig de GRI-normen met de 
optie van essentiële conformiteit en ontvangst van externe validatie verkregen.

•  Deelname aan de GRESB-vragenlijst en verbetering van de score van 57 % naar 
70 % over 5 jaar.

•  Herziening van de Second Party Opinion van de Green & Social Bonds opgesteld 
door Vigeo Eiris.

Scores behaald 
op de diverse 
enquêtes

100 % • Continue deelneming van Cofinimmo aan de GRESB-vragenlijst.

• Vernieuwde deelneming aan Carbon Disclosure Project.

• Publicatie van de EPRA prestatie-indicatoren.

• Actieve deelneming aan de MSCI- en Sustainalytics-rating.

•  Jaarverslag van de Green & Social Bonds uitgegeven in december 2016, geïntegreerd 
in het Duurzaamheidsverslag 2020.

2020

2 De ISO 14001-certificatie van 
het milieumanagementsys-
teem voor het beheer van de 
globale kantorenportefeuille, 
het project management en 
development.

Kantoren •  Verlenging van de ISO 14001 :2015-certificatie. De certificatie omvat alle activitei-
ten van property management, project management en development.

Vernieuwing/
verlenging van de 
certificatie

100 % • Driejaarlijkse vernieuwing van de ISO 14001-certificering. 2020 

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

Cofinimmo Groep •  Doorzetting van de dialoog met de externe stakeholders : tevredenheidsenquê-
te bij 432 klanten met een antwoordpercentage van 37,5 %.

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % • Nieuwe tevredenheidsenquête bij de klanten van het zorgvastgoed en de kantoren.

• Enquête bij de beleggers om de ESG-noden te begrijpen. 

2020

4 Het Green Charter promoten, 
een samenwerkingsakkoord, 
ondertekend door Cofinimmo, 
Cofinimmo Services en 
de huurder met als doel 
duurzaamheid actief te pro-
moten en alle partijen aan te 
moedigen om de ecologische 
impact van een gehuurd goed 
te verminderen : uitwisseling 
van de verbruiksgegevens, 
initiatieven om het verbruik 
te verminderen, betere afval-
sortering enz.

Kantoren •  Promotie bij een nieuwe huurder van het Green Charter vanaf de ondertekening 
van de huurovereenkomst.

•   21 % van de kantooroppervlakte is gedekt door een Green Charter.

•  Invoering van een Green Lease met ecologische clausules.

% in oppervlakte 21 % • 30 % van de kantooroppervlakte gedekt door een Green Charter.

• Uitbreiding van het Green Charter naar 50 % van de oppervlakten in het zorgvastgoed.

2020

5 Een aparte clausule opnemen 
in de contracten en aanbe-
stedingen als selectiecrite-
rium over de invoering van 
duurzame praktijken door de 
onderaannemers.

Globale 
portefeuille

•  Het milieubeleid werd toegevoegd aan elk contract van algemene aanneming. 
Cofinimmo moedigt leveranciers aan zich op een milieuvriendelijke manier te 
gedragen.

•  Herinnering aan het engagement van Cofinimmo die het charter van het VN 
Global Compact ondertekende, waarin tien principes zijn opgenomen die tot de 
fundamentele verantwoordelijkheden van het bedrijf behoren in de domeinen 
mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

•  Publicatie van het duurzaamheidsverslag 2018 op de VN Global Compact web-
site als Communication on Progress.

% contracten 100 % •  Publicatie van het Duurzaamheidsverslag 2019 op de website van het VN Global 
Compact als Communication on Progress.

2020

Rendabiliteit voor de 
beleggers en toegang tot 
kapitaal

6 De medewerkers mobiliseren. Cofinimmo Groep •  Sterkere integratie door de teams die belast zijn met de verwervingen en met 
de communicatie van deze verwervingen, van de duurzaamheidscriteria tijdens 
de due diligence. 

Uitvoering van de 
geplande acties

100 % •  Vastleggen van een doelstelling met betrekking tot de bedrijfsstrategie inzake duur-
zaamheid in de jaarlijkse individuele doelstellingen van elke medewerker voor 2020.

•  Het kader van green & social financiering herzien om beleenbare activa te voorzien.

2020

Innovatie

7 Een innovatiecultuur creëren 
binnen het bedrijf.

Cofinimmo Groep • Cofinimmo werd in 2019 lid van Prop Tech Lab. Uitvoering van de 
geplande acties

100 % •  Een doeltreffende en duurzame praktijk van gegevensbeheer bepalen en implemen-
teren.

•  De elektronische ondertekening van geautomatiseerde huurovereenkomsten en 
processen-verbaal van staat van bevinding onderzoeken.

•  Het gebruik van innoverende bouwmaterialen onderzoeken.

2020

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

8 De esthetiek en de openbare 
ruimte verbeteren bij de her-
ontwikkeling van bestaande 
gebouwen.

Globale 
portefeuille

• Herontwikkeling van het Quartz-gebouw (het voormalige Kunst 19H). Aantal projecten 100 % •  Oplevering van nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingswerken voor 10 % van de 
portefeuille

2024

9 De BREEAM- en BREEAM In-
Use-certificaten verkrijgen.

Kantoren •  Verlenging van het BREEAM In-Use-certificaat voor Woluwe 58.

•  Verlenging van het BREEAM In-Use-certificaat voor zeven kantoorgebouwen 
met meerdere huurders.

Aantal gebouwen 100 % •  Bevestiging van het BREEAM-certificaat voor grondige renovatieprojecten na 
voltooiing :

 -  Quartz (het voormalige Kunst 19H) – BREEAM Excellent-certificaat verwacht voor 
2020.

2020

10 De inzameling van de water-
verbruikgegevens verbeteren.

Globale  
portefeuille

•  83 % van de gegevens over het waterverbruik hebben betrekking op de 
rechtstreeks beheerde portefeuille, op het zorgvastgoed (39 %), PPS (20 %) en 
kantoren met één huurder (90 %).

% dekking van de 
gegevens

44 % • Verhoging van de dekking tot 75 % van de gebouwenoppervlakten. 2020

Veiligheid en welzijn

11 De gebouwen die nog asbest-
sporen vertonen geleidelijk 
saneren.

Globale  
portefeuille

•  Update van de inventaris van de gebouwen die nog asbestsporen vertonen. Dekking in m² van 
gebouwen zonder 
asbestsporen

57 % •  Verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor de verschillende 
segmenten.

2020
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Opleiding van medewerkers

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

Cofinimmo Groep •  4.544 opleidingsuren werden gevolgd door 54 % van de medewerkers, wat over-
eenstemt met een gemiddelde van 4,6 opleidingsdagen per werknemer.

Gemiddeld 
aantal dagen per 
medewerker

92 % • Continue vorming van medewerkers en managers. 2020

Respect voor verschillen en 
culturele diversiteit

13 Een toereikende diversiteit ga-
randeren op de verschillende 
hiërarchische niveaus van de 
vennootschap.

Cofinimmo Groep •  Gendergelijkheid op het niveau van de Raad van Bestuur : 50 % vrouwen en 
50 % mannen.

% vrouwen / % 
mannen op niveau 
van de Raad van 
Bestuur

100 % •  Continue waakzaamheid over de gendergelijkheid binnen de Raad van Bestuur en het 
Uitvoerend comité.

2021

14 De mogelijke verbeteringen 
met betrekking tot de toegan-
kelijkheid van de gebouwen 
voor personen met een 
beperkte mobiliteit auditeren 
en nastreven.

Kantoren • 30 % van de gebouwen met meerdere huurders werden sinds 2013 geauditeerd. • Continue waarkzaamheid over de toegankelijkheid in het kader van de werven. 2020

Mobiliteit

15 De klanten informeren over de 
bereikbaarheid van de gebou-
wen met andere vervoermid-
delen dan de wagen.

Kantoren • Geleidelijke opstelling van multimodale fiches voor de kantoorgebouwen. Aantal gebouwen 100 % • Analyse van de parkingbeheertools. 2020

16 Het gebruik van andere ver-
voermiddelen dan de wagen 
promoten door de onthaalin-
frastructuur te verbeteren.

Kantoren • 1 % van de parkings in de kantoorsector is uitgerust met laadpalen. 

• 13 % fietsenstallingen zijn beschikbaar in de kantoorsector. 

% fietsenstallingen 13 % • Geleidelijke verbetering van de infrastructuur voor fietsers.
-  een verhoging van het aantal fietsenstallingen ;
- een verbetering van het soort fietsenstallingen ;
- een verhoging van het aantal douches.

2020

17 De bezettingsgraad van de 
parkings verbeteren door die 
te delen, om te vormen tot 
semi-openbare en zelfs open-
bare parkings.

Kantoren •  Evaluatie van de aanleg van openbare parkings in het kader van de vernieu-
wing van de milieuvergunning van drie gebouwen.

•  3 % van de beschikbare parkeerplaatsen in de kantorenportefeuille zijn omge-
vormd tot gedeelde en openbare parkeerplaatsen.

% gedeelde 
of openbare 
parkeerplaatsen

3 % •  Studie voor de geleidelijke omvorming van 1.500 parkeerplaatsen naar openbare 
parkeerplaatsen naarmate de vergunningen vernieuwd worden.

2030

18 Een vervoerplan invoeren. Cofinimmo Groep •  Sensibilisering van het personeel met betrekking tot andere transportmiddelen 
dan de wagen. 

Aantal acties 100 % •  Herziening van het driejaarlijks vervoerplan met bepaling van nieuwe doelstellingen. 2020

Energie-intensiteit en 
uitstoot van BKG

19 De productie van hernieuwba-
re energie opdrijven.

Globale 
portefeuille

•  Vernieuwing van het contract voor groene elektriciteitsvoorziening voor de le-
veringspunten die Cofinimmo Services, Cofinimmo en Superstone rechtstreeks 
beheren.

Aantal gebouwen 100 % •  Sensibilisering van de huurders om te investeren in hernieuwbare energiebronnen bij 
nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten.

2020

20 De energieprestaties van de 
portefeuille verbeteren via 
een gebouwenrenovatiepro-
gramma.

Globale 
portefeuille

•  1,2 % van de vastgoedportefeuille werd herontwikkeld of zwaar gerenoveerd, 
waardoor de energieprestatie kon worden verbeterd (nieuwbouw en verwervin-
gen niet inbegrepen).

% oppervlakte 100 % •  Van 2020 tot 2024 voorziet Cofinimmo om 8,5 % van haar portefeuille te renoveren 
(exclusief nieuwbouw en verwervingen).

2024

21 De energie-intensiteit van de 
gebouwen beter opmeten. 

Globale 
portefeuille

•  62 % van de verbruiksgegevens van de zorgvastgoedsector en 95 % van de 
kantoorsector werden verzameld. 

% oppervlakte 62 % •  Hogere dekking van de verbruiksgegevens tot 75 % voor de zorgvastgoedsector. 2020

22 De energie-intensiteit van 
de gebouwen tegen 2030 
met 30 % verminderen om 
het niveau van 130 kWh/m² te 
bereiken. 

Globale 
portefeuille

•  Vermindering van de energie-intensiteit met 0,6 % vergeleken met 2018, die 
178 kWh/m² bereikt heeft.

•  Bepaling van een doelstelling per gebouw in lijn met het PLAGE en globaler 
volgens de science-based targets-methode. 

•  Aanstelling van een PLAGE-coördinator.

% oppervlakte 76 % • Programmatie van de acties die in het energiekadaster zijn geïdentificeerd.

• Officiële validatie van de globale doelstelling door science-based targets.

2020

23 Materiaal gedeeltelijk recycle-
ren bij renovatieprojecten.

Kantoren •  In 2019 heeft de gelegenheid om materialen vóór afbraak te recupereren zich in 
geen enkele projectherontwikkeling aangeboden.

• Vooropgesteld hergebruik van materialen voor nieuwe renovatieprojecten. 2020

24 De facturen van leveranciers 
elektronisch ontvangen en de 
facturen in digitale vorm naar 
klanten sturen.

Cofinimmo Groep •  In 2019 werden 28.734 facturen ontvangen. 67 % ervan waren in digitaal formaat 
en werden rechtstreeks vanuit een e-mail ingevoerd. De overige facturen (op 
papier) werden gescand. 

•  Voor 73 % van de huurders werden alle documenten (huuroproepen, lastenafre-
keningen enz.) verstuurd in digitale vorm.

Aantal ontvangen/
digitaal verstuurde 
facturen

67 % • 75 % van de facturen zullen digitaal ontvangen worden.

•  80 % van de huurders zullen de huuroproepen en lastenafrekeningen digitaal ontvan-
gen.

2020

25 Afval beter sorteren in de kan-
toorgebouwen met meerdere 
huurders door sensibilisering 
van de gebruikers .

Kantoren • 43 % van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd.

• Vermindering van het afval van 3,05 ton/m² tot 2,99 ton/m².

% gerecycleerd 
afval ten opzichte 
van de doelstelling 
van 70 %

61 % • Verbeterde afvalsortering. 2020

26 De ecologische voetafdruk van 
het hoofdkantoor.

Cofinimmo Groep •  Bepaling van een doelstelling volgens de science-based targets-methode.

•  Berekening van de impact van de mobility policy die in 2017 werd ingevoerd en 
die mobiliteitsoplossingen voorstelt en de mogelijkheid geeft om de bedrijfswa-
gen met zachte mobiliteit te combineren.

• Nieuwe evaluatie van de ecologische voetafdruk van Cofinimmo. 2020
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Opleiding van medewerkers

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

Cofinimmo Groep •  4.544 opleidingsuren werden gevolgd door 54 % van de medewerkers, wat over-
eenstemt met een gemiddelde van 4,6 opleidingsdagen per werknemer.

Gemiddeld 
aantal dagen per 
medewerker

92 % • Continue vorming van medewerkers en managers. 2020

Respect voor verschillen en 
culturele diversiteit

13 Een toereikende diversiteit ga-
randeren op de verschillende 
hiërarchische niveaus van de 
vennootschap.

Cofinimmo Groep •  Gendergelijkheid op het niveau van de Raad van Bestuur : 50 % vrouwen en 
50 % mannen.

% vrouwen / % 
mannen op niveau 
van de Raad van 
Bestuur

100 % •  Continue waakzaamheid over de gendergelijkheid binnen de Raad van Bestuur en het 
Uitvoerend comité.

2021

14 De mogelijke verbeteringen 
met betrekking tot de toegan-
kelijkheid van de gebouwen 
voor personen met een 
beperkte mobiliteit auditeren 
en nastreven.

Kantoren • 30 % van de gebouwen met meerdere huurders werden sinds 2013 geauditeerd. • Continue waarkzaamheid over de toegankelijkheid in het kader van de werven. 2020

Mobiliteit

15 De klanten informeren over de 
bereikbaarheid van de gebou-
wen met andere vervoermid-
delen dan de wagen.

Kantoren • Geleidelijke opstelling van multimodale fiches voor de kantoorgebouwen. Aantal gebouwen 100 % • Analyse van de parkingbeheertools. 2020

16 Het gebruik van andere ver-
voermiddelen dan de wagen 
promoten door de onthaalin-
frastructuur te verbeteren.

Kantoren • 1 % van de parkings in de kantoorsector is uitgerust met laadpalen. 

• 13 % fietsenstallingen zijn beschikbaar in de kantoorsector. 

% fietsenstallingen 13 % • Geleidelijke verbetering van de infrastructuur voor fietsers.
-  een verhoging van het aantal fietsenstallingen ;
- een verbetering van het soort fietsenstallingen ;
- een verhoging van het aantal douches.

2020

17 De bezettingsgraad van de 
parkings verbeteren door die 
te delen, om te vormen tot 
semi-openbare en zelfs open-
bare parkings.

Kantoren •  Evaluatie van de aanleg van openbare parkings in het kader van de vernieu-
wing van de milieuvergunning van drie gebouwen.

•  3 % van de beschikbare parkeerplaatsen in de kantorenportefeuille zijn omge-
vormd tot gedeelde en openbare parkeerplaatsen.

% gedeelde 
of openbare 
parkeerplaatsen

3 % •  Studie voor de geleidelijke omvorming van 1.500 parkeerplaatsen naar openbare 
parkeerplaatsen naarmate de vergunningen vernieuwd worden.

2030

18 Een vervoerplan invoeren. Cofinimmo Groep •  Sensibilisering van het personeel met betrekking tot andere transportmiddelen 
dan de wagen. 

Aantal acties 100 % •  Herziening van het driejaarlijks vervoerplan met bepaling van nieuwe doelstellingen. 2020

Energie-intensiteit en 
uitstoot van BKG

19 De productie van hernieuwba-
re energie opdrijven.

Globale 
portefeuille

•  Vernieuwing van het contract voor groene elektriciteitsvoorziening voor de le-
veringspunten die Cofinimmo Services, Cofinimmo en Superstone rechtstreeks 
beheren.

Aantal gebouwen 100 % •  Sensibilisering van de huurders om te investeren in hernieuwbare energiebronnen bij 
nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten.

2020

20 De energieprestaties van de 
portefeuille verbeteren via 
een gebouwenrenovatiepro-
gramma.

Globale 
portefeuille

•  1,2 % van de vastgoedportefeuille werd herontwikkeld of zwaar gerenoveerd, 
waardoor de energieprestatie kon worden verbeterd (nieuwbouw en verwervin-
gen niet inbegrepen).

% oppervlakte 100 % •  Van 2020 tot 2024 voorziet Cofinimmo om 8,5 % van haar portefeuille te renoveren 
(exclusief nieuwbouw en verwervingen).

2024

21 De energie-intensiteit van de 
gebouwen beter opmeten. 

Globale 
portefeuille

•  62 % van de verbruiksgegevens van de zorgvastgoedsector en 95 % van de 
kantoorsector werden verzameld. 

% oppervlakte 62 % •  Hogere dekking van de verbruiksgegevens tot 75 % voor de zorgvastgoedsector. 2020

22 De energie-intensiteit van 
de gebouwen tegen 2030 
met 30 % verminderen om 
het niveau van 130 kWh/m² te 
bereiken. 

Globale 
portefeuille

•  Vermindering van de energie-intensiteit met 0,6 % vergeleken met 2018, die 
178 kWh/m² bereikt heeft.

•  Bepaling van een doelstelling per gebouw in lijn met het PLAGE en globaler 
volgens de science-based targets-methode. 

•  Aanstelling van een PLAGE-coördinator.

% oppervlakte 76 % • Programmatie van de acties die in het energiekadaster zijn geïdentificeerd.

• Officiële validatie van de globale doelstelling door science-based targets.

2020

23 Materiaal gedeeltelijk recycle-
ren bij renovatieprojecten.

Kantoren •  In 2019 heeft de gelegenheid om materialen vóór afbraak te recupereren zich in 
geen enkele projectherontwikkeling aangeboden.

• Vooropgesteld hergebruik van materialen voor nieuwe renovatieprojecten. 2020

24 De facturen van leveranciers 
elektronisch ontvangen en de 
facturen in digitale vorm naar 
klanten sturen.

Cofinimmo Groep •  In 2019 werden 28.734 facturen ontvangen. 67 % ervan waren in digitaal formaat 
en werden rechtstreeks vanuit een e-mail ingevoerd. De overige facturen (op 
papier) werden gescand. 

•  Voor 73 % van de huurders werden alle documenten (huuroproepen, lastenafre-
keningen enz.) verstuurd in digitale vorm.

Aantal ontvangen/
digitaal verstuurde 
facturen

67 % • 75 % van de facturen zullen digitaal ontvangen worden.

•  80 % van de huurders zullen de huuroproepen en lastenafrekeningen digitaal ontvan-
gen.

2020

25 Afval beter sorteren in de kan-
toorgebouwen met meerdere 
huurders door sensibilisering 
van de gebruikers .

Kantoren • 43 % van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd.

• Vermindering van het afval van 3,05 ton/m² tot 2,99 ton/m².

% gerecycleerd 
afval ten opzichte 
van de doelstelling 
van 70 %

61 % • Verbeterde afvalsortering. 2020

26 De ecologische voetafdruk van 
het hoofdkantoor.

Cofinimmo Groep •  Bepaling van een doelstelling volgens de science-based targets-methode.

•  Berekening van de impact van de mobility policy die in 2017 werd ingevoerd en 
die mobiliteitsoplossingen voorstelt en de mogelijkheid geeft om de bedrijfswa-
gen met zachte mobiliteit te combineren.

• Nieuwe evaluatie van de ecologische voetafdruk van Cofinimmo. 2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

