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Deze verklaring van niet-financiële informatie (de ‘Verklaring’) is opgesteld overeenkomstig artikel 
3:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en heeft betrekking op het boekjaar 
dat op 31 december 2020 werd afgesloten.

1. INLEIDING
Aangezien CFE samen met haar filialen opgenomen is in het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening van Ackermans & van Haaren, is ze in principe vrijgesteld van de verplichting om een 
niet-financiële verklaring op te stellen. 

Desondanks en rekening houdend met het belang dat CFE en haar filialen aan de duurzaamheid 
hechten, hebben wij beslist om geen gebruik te maken van deze wettelijke vrijstelling en bijgevolg 
een niet-financiële verklaring op te stellen als aanvulling op de niet-financiële verklaring van AvH, 
en om de aandeelhouders van CFE meer gedetailleerd te informeren over het beleid inzake ESG 
(Environmental, Social, Governance) in de groep CFE, de in dit kader gevoerde acties en hun resul-
taat. Voor wat DEME betreft, verwijzen wij naar het ESG-verslag in het jaarverslag van DEME.

2. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE GROEP

2.1. BAGGERWERKEN, MILIEU, OFFSHORE EN INFRA
De groep DEME is in vier verschillende segmenten actief.

BAGGERWERKEN  
DEME is betrokken bij enorme, complexe baggerprojecten overal ter wereld en biedt haar klanten 
geavanceerde oplossingen aan. De groep DEME voert grootschalige infrastructuurwerken in de wa-
terbouwkunde uit, zoals de ontwikkeling van nieuwe havens, vaargeulen, luchthavens, kunstmatige 
eilanden, residentiële en recreatiezones, industriezones enz., op alle continenten. DEME beschikt 
over een filiaal dat gespecialiseerd is in de winning, het transport, de behandeling (wassen, verma-
len, kalibreren) en de levering van mariene aggregaten voor de Europese bouwsector. De granula-
ten zijn afkomstig uit verschillende mariene concessies voor zand en grind van de groep DEME en 
licenties van derden.  

OFFSHORE
Voor de klanten die actief  zijn in hernieuwbare energie levert de groep DEME flexibele oplos-
singen voor het transport en de installatie van funderingen en turbines, de installatie van kabels, 
operationele en onderhoudsactiviteiten, tot en met volledige EPCI-contracten (Engineering, Pro-
curement, Construction and Installation). Voor de olie- en gasmaatschappijen en andere offshore 
klanten omvatten de diensten offshore civieltechnische werken, steenbestorting, zwaar transport, 
onderzeese bouw, het leggen van voedingskabels en de installatie en ontmanteling van offshore plat-
formen.  

MILIEU
De groep DEME omvat gespecialiseerde milieubedrijven met meer dan 20 jaar ervaring in de sa-
nering van verontreinigde terreinen. Deze ondernemingen hanteren een proactieve aanpak voor de 
sanering van verlaten industrieterreinen, met vastgoedontwikkelaars als partners. Hun activiteiten 
omvatten de sanering van bodems, de behandeling van vervuilde bodems en baggerslib en de be-
handeling van verontreinigd grondwater en bodems met behulp van innoverende technieken. De 
pool voert zijn activiteiten uit via DEC en haar filialen.  

MARINE ENGINEERING
De groep DEME is ook actief  in de bouw van maritieme infrastructuur en realiseert civieltechni-
sche werken die de activiteiten van de groep aanvullen en versterken. Dit omvat het ontwerp en de 
bouw van hydraulische en maritieme werken voor steigers en haventerminals, sluizen, overstorten, 
geboorde, onderwater- of  ‘cut & cover’-tunnels, funderingen en maritieme werken voor bruggen 
en offshore constructies, civieltechnische werken voor de bouw van haveninfrastructuur, dammen, 
kanalen, kademuren en werken voor de bescherming van havens en kusten.

2.2. CONTRACTING
De pool Contracting verzamelt de activiteiten Bouw, Multitechnieken en Rail & Utilities.

De divisie Bouw is actief  in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen. Ze is gespecialiseerd 
in de bouw en renovatie van kantoorgebouwen, woningen, hotels, scholen en universiteiten, par-
kings, winkel- en vrijetijdscentra, ziekenhuizen en industriegebouwen.

De multitechnische activiteiten zijn voornamelijk in België geconcentreerd, met de divisie MVA 
voor tertiaire elektriciteit, HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning), elektrotechnische 
installaties, telecommunicatienetten, automatisering in de autonijverheid, de farmacie en de agro-
voeding, geautomatiseerd beheer van technische gebouwinstallaties, elektromechanica van weg- en 
spoorweginfrastructuur (tunnels ...) en onderhoud op lange termijn van technische installaties. 

De activiteiten Rail & Utilities worden uitgevoerd door de divisie MOBIX. Ze omvatten spoor-
werken (plaatsen van sporen en bovenleidingen), signalisatie, transport van energie en openbare 
verlichting in België.

2.3. VASTGOEDONTWIKKELING
BPI, de hoofdvennootschap van de pool Vastgoedontwikkeling, ontwikkelt vastgoedprojecten in 
België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen. 
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3. ESG-BELEID

3.1. VOOR DE DRIE POLEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
Aangezien CFE op een gedecentraliseerd besluitvormingsmodel gebaseerd is, voert elke pool zijn 
ESG-beleid. Als aandeelhouder ziet CFE evenwel toe op de convergentie van deze verschillende be-
leidsmodellen in een vergelijkbare globale aanpak, die op zijn beurt in het ESG-beleid van de groep 
AvH past. 

EEN VOLLEDIG PROCES
In 2019 is AvH in haar belangrijkste dochterondernemingen, waaronder CFE, begonnen met een 
proces voor de afstemming van het ESG-beleid en de bijbehorende rapportage van de dochter-
ondernemingen op het ESG-beleid van de groep AvH. CFE werd dus verzocht een materialiteit-
sanalyse uit te voeren. Ze heeft haar belangrijkste risico’s en opportuniteiten op het vlak van ESG 
geïdentificeerd en gekoppeld aan een strategische visie, key performance indicators (KPI’s), doelstel-
lingen en concrete acties om ze te bereiken. Eind 2019 werden deze doelstellingen en acties goedge-
keurd door de Raad van Bestuur van CFE. 
In dit kader vond overleg plaats met de ESG-verantwoordelijken van de verschillende polen. 
Voor meer details over dit proces verwijzen we naar de Niet-financiële verklaring van de vennoot-
schap in het Jaarverslag 2019 (bijlagen 1 tot 4). 

IMPACT EN MATERIALITEIT
Aangezien ze geen beslissende impact kan hebben op alle ESG-uitdagingen van de wereld, focust 
CFE op materiële onderwerpen die het verschil kunnen maken in de sectoren waarin de groep 
actief  is. Er gaat ook een bijzondere aandacht naar de ESG-aspecten die een beduidend risico of  
een beduidende opportuniteit voor de groep kunnen inhouden. Via haar vertegenwoordigers in 
de bestuursorganen verzekert CFE zich ervan dat deze analyses opgenomen zijn in de strategische 

en beleidsplannen van haar polen en dat de plannen regelmatig worden geëvalueerd. De dochter-
ondernemingen voeren dan het door hun Raad van Bestuur goedgekeurde beleid uit en brengen 
verslag uit over zijn significante aspecten. In 2019 werden maatregelen genomen om de rapporta-
geprocessen te verfijnen en zo mogelijk te rationaliseren. De polen laten zich onder meer inspireren 
door de methodologieën die de Verenigde Naties aanbevelen. Daarnaast baseren ze hun rapporten 
en de keuze van de relevante indicatoren op gemeenschappelijke definities en prioriteiten van de 
sectoren waarin ze werken.

BIJDRAGE AAN DE 17 DOD’S
De drie polen koppelen hun duurzaamheidsbenadering aan de zeventien Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen (DOD’s) van de Verenigde Naties. Het geheel van de groep CFE is ervan over-
tuigd dat elk individu en elke onderneming moet bijdragen aan de aanpak van de grote uitdagingen 
van onze wereld. De groep CFE staat achter de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de me-
thodologie van de DOD’s, die ze als internationaal kader voor haar beleid gebruikt. 

Dankzij de keuze van de DOD’s kan men bovendien de GRI-methodologie (Global Reporting Ini-
tiative) als inspiratiebron gebruiken, gezien de bestaande concordantietabellen. 

DOORLOPENDE VERBETERING EN OPPORTUNITEITEN
De duurzame aanpak wil de werking doorlopend verbeteren en haar negatieve impact zoveel moge-
lijk beperken. Hij schept ook opportuniteiten voor een doorlopende creatie van nieuwe duurzame 
waarde en voor de verkenning en ontwikkeling van nieuwe markten. 

PARTNERS VOOR VERANDERING
Last but not least is de groep CFE ervan overtuigd dat deze benadering alleen succes kan hebben 
met de medewerking van de verschillende actoren die bij onze activiteiten betrokken zijn: medewer-
kers, leveranciers, onderaannemers, overheden, opdrachtgevers ... Samen aan de verandering wer-
ken, is de sleutel van het succes van een duurzame strategie. DOD 17 wijst ons de te volgen weg. 
In deze geest heeft de groep CFE van bij het begin verschillende (interne en externe) stakeholders 
bij haar denkoefening rond duurzaamheid betrokken. Om een coherente aanpak te verzekeren, 
hebben DEME, CFE Contracting en BPI trouwens met dezelfde adviesbureaus voor duurzaamheid 
samengewerkt.

3.2. ESG-BELEID VAN DEME
DEME, dat de DOD’s sinds 2017 implementeert, heeft in haar duurzaamheidsbenadering een 
reeks thema’s en acties ontwikkeld waarmee ze aan de zeventien DOD’s kan bijdragen. Al deze 
thema’s en acties worden gedetailleerd beschreven in het Duurzaamheidsverslag 2020 van DEME. 
Op het niveau van de groep CFE werden de DOD’s 3-7-8-9-11-13-14- 16 en 17 en de bijbehoren-
de acties het relevantst bevonden. 

DEME heeft haar ESG-beleid op twee krachtlijnen gebaseerd:
• ‘Duurzame commerciële oplossingen ontwikkelen’, door oplossingen voor te stellen en part-

nerschappen te vormen die de overgang naar een koolstofarme, circulaire en veerkrachtige 
economie bevorderen. Met haar programma ‘Explore’ wil DEME met verschillende partners 
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in en buiten de sector samenwerken om duurzame en holistische oplossingen te vinden. Deze 
krachtlijn focust op de ontwikkeling van een portfolio van activiteiten en diensten die wezen-
lijk, direct en expliciet aan een of  meer DOD’s bijdragen. 

• ‘Uitblinken in onze activiteiten’, door de koolstofvoetafdruk en de milieu-impact van onze 
werking te verminderen en een eersterangs werkgever te zijn. Het programma ‘Excel’ vindt 
dankzij een innoverende aanpak de best mogelijke toepassingen van het wetenschappelijke 
onderzoek en de bestaande technologieën. De dimensie ‘Excel’ moet dus verzekeren dat de 
uitvoering van de projecten niet alleen efficiënt en rendabel maar ook duurzaam is.

Bij DEME was de implicatie en de steun van alle medewerkers een drijvende factor voor het bepalen 
van de duurzame doelstellingen. Het resultaat van deze uitgebreide en systematische raadpleging 
van de interne en externe stakeholders, die al in 2017 begon, is een reeks van acht kernthema’s voor 
DEME, de drivers van onze duurzaamheidsprestatie. Dankzij de definitie van deze acht thema’s kan 
de onderneming haar beslissingen afstemmen op de DOD’s waarop DEME de grootste impact heeft. 

De acht thema’s zijn: ‘Climate & Energy’, ‘Capital Nature’, ‘Sustainable innovation’, ‘Waste and res-
source management’, ‘Health, safety & well-being’, ‘Diversity and opportunity’, ‘Ethical business’ en 
‘Local communities’. 
Al deze thema’s worden gedetailleerd beschreven in het Duurzaamheidsverslag van DEME   
(www.deme-group.com/sustainability). 

Tegelijkertijd is het essentieel dat DEME – een wereldbedrijf  dat op tal van plaatsen en sites werkt 
– goede betrekkingen met alle stakeholders onderhoudt maar ook alle interveniënten sensibiliseert 
voor de duurzaamheidsaanpak van de onderneming.

EXPLORE SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS
 

EXCEL IN OUR OPERATIONS

SUSTAINABLE  

VALUE  

CREATION

CLIMATE & ENERGY

NATURE CAPITAL

SUSTAINABLE INNOVATION

WASTE & RESOURCE MANAGEMENT

HEALTH, SAFETY & WELL-BEING

DIVERSITY & OPPORTUINITY

ETHICAL BUSINESS

LOCAL COMMUNITIES

  
In 2019 heeft DEME een eerste materialiteitsmatrix ontwikkeld om de prioriteiten te identificeren 
en te evalueren volgens hun belang voor de interne en externe stakeholders en hun impact op het 
commerciële succes van DEME. 

In 2020 heeft DEME haar strategie voor duurzame ontwikkeling verder uitgebreid met een opera-
tioneel kader, samengesteld uit een reeks duidelijk gedefinieerde programma’s die de 8 kernthema’s 
en de bijbehorende ambities op lange termijn concreter maken. Deze programma’s houden recht-
streeks verband met de activiteiten van DEME.

Deze duurzame programma’s leggen de link tussen de duurzame strategische visie van DEME (vi-
sie op lange termijn) en de concrete jaarlijkse actieplannen.

In de praktijk heeft DEME voor elk van de acht thema’s (Excel en Explore) ten minste één pro-
gramma gedefinieerd. Elk programma loopt over een periode van 3 tot 5 jaar en heeft zijn eigen 
indicatoren en ambitie, samen met een link met de jaarlijkse actieplannen.
 

OPERATIONAL FRAMEWORK
CORPORATED ALIGNED
VALID FOR 3-5 YEARS 
RELATED TO SPECIFIC TARGETS & INDICATORS
RELATED TO THE ACTIVITIES

CONCRETE ACTIONS
IN LINE WITH THE ACTIVITIES
VALID FOR 1 YEAR
SMART GOALS & CLEAR TIMING

STRATEGIC FRAMEWORK
LONG-TIME VISION
HIGH LEVEL OBJECTIVES & KPIS
EXCEL & EXPLORE: 8 KEY THEMES
LINK WITH UNDERLYING SDGS

SUSTAINABILITY 
FRAMEWORK

SUSTAINABILITY 
PROGRAMS

YEARLY 
ACTION PLANS

3.3. ESG-BELEID VAN CFE CONTRACTING EN BPI
In de loop van 2019 hebben CFE Contracting en BPI Real Estate een gestructureerd beleid rond 
de ESG-thema’s gedefinieerd. Na een grondig onderzoek bij de stakeholders, met inbegrip van 
het personeel, werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16 
en 17 als richtsnoeren gekozen. Deze materialiteitsoefening heeft een heldere en duurzame visie 
opgeleverd met prioritaire doelstellingen en de basis gelegd voor een actieplan en voor key perfor-
mance indicators. Dit alles werd op 3 december 2019 door de Raad van Bestuur gevalideerd. De 
doorlopende raadpleging van de verschillende stakeholders en in het bijzonder van het personeel 
verzekert een perfecte steun voor dit ESG-beleid. 

Na de definitie van hun 10 duurzame prioriteiten in 2019 hebben CFE en BPI real estate van het 
jaar 2020 gebruikgemaakt om een concreet actieplan en een effectief  systeem voor de monitoring 
van KPI’s in te voeren. Zo heeft elke dochteronderneming zich de duurzaamheidconcepten eigen 
kunnen maken, om ze in haar dagelijkse werking op te nemen. 

Vertrekkend van deze visie leggen CFE Contracting en BPI real estate meer en meer contacten met 
de verschillende stakeholders, zoals de klanten en de leveranciers, om op basis van deze waarden 
echte duurzame partnerschappen te vormen. Tegelijkertijd hebben we verscheidene acties uitge-
stippeld om onze onderaannemers vertrouwd te maken met onze duurzame visie en hen aan te spo-
ren om ons erin te volgen. Als volgende stap zullen we al onze partners in onze bouwprojecten nog 
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meer bij onze duurzame benadering betrekken, zodat we samen een positieve impact zullen hebben 
op de wereld van morgen. 

Voor de meer complexe thema’s, zoals het materiaaltransport of  de circulariteit, verkiezen we voor-
lopig de analyse van proefprojecten boven het gebruik van KPI’s.

CFE Contracting en BPI real estate hebben van bij het begin duidelijke doelstellingen bepaald voor 
elk van de prioritaire thema’s (thema’s met hoge materialiteit). Om over een meer concrete basis te 
beschikken, heeft CFE Contracting zich aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action. Ze 
onderschrijft daarmee het initiatief  Science Based Targets. Deze aanpak zal het mogelijk maken 
om duurzame doelstellingen te valideren die beantwoorden aan de ambities van de akkoorden van 
Parijs.
 
Het ESG-beleid van CFE Contracting en BPI real estate stoelt op 11 prioritaire doelstellingen, 
verzameld in de vier volgende kernthema’s: ‘Build for the future’, ‘Be a great place to work’, ‘Offer 
innovative solutions’, ‘Towards climate neutrality’. 

OUR AMBITION: BE A REFERENT IN SUSTAINABILITY

THEREFORE: PARTNER FOR CHANGE

BUILD FOR THE FUTURE

TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

BE A GREAT PLACE TO WORK

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

 

Elk thema verzamelt een reeks doelstellingen. Het verband met de DOD’s blijft altijd bewaard, om 
te verzekeren dat de doelstelling in de logica van de zeventien DOD’s past.

3.4. CONVERGENTIE VAN HET ESG-BELEID
Om de aanpak van DEME, CFE Contracting en BPI real estate te harmoniseren, is een concor-
dantiematrix opgesteld waarmee men gemakkelijk verbanden kan leggen tussen de thema’s van 
DEME en die van CFE Contracting en BPI real estate. Om de lezing van het jaarverslag te verge-
makkelijken, wordt de naam van de thema’s van CFE Contracting en BPI real estate behouden in 
het schema van de waardecreatie en in de verschillende illustratieve hoofdstukken. 
In dit jaarverslag worden dus veel voorbeelden gegeven van projecten of  concrete acties die het en-
gagement van de Groep CFE voor deze verschillende thema’s duidelijk illustreren (zie pagina 15). 

Thema DEME Bijbehorende DOD Thema CFE Contracting & BPI Bijbehorende DOD

Natural Capital 6-14-15

Build for the future 6-9-10-11-12Waste and resource management 12

Local communities 1-2-11

Health & wellbeing 3

Be a great place to work 3-4-5-8-10-16Diversity and opportunity 4-5-8-10 

Ethical Business 16

Sustainable innovation 9 Offer innovative solutions 8-9

Climate & Energy 7-13 Towards Climate neutrality 7-13-15

Partner For Change  - SDG 17
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4. BELANGRIJKSTE RISICO’S MET BETREKKING TOT ESG 

4.1. INLEIDING

De analyse van de opportuniteiten is voor de drie polen even belangrijk als de analyse van de risi-
co’s van onze beroepen. De duurzaamheidsstrategieën – en de materialiteitsoefening die de thema’s 
met de grootste impact op elk van de polen bepaalt – zijn in die zin ontwikkeld. 

4.2. BELANGRIJKSTE ESG-RISICO’S EN -OPPORTUNITEITEN BIJ DEME

Om de belangrijkste doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de duurzaamheidsthema’s 
waarop wij de grootste impact hebben te bepalen, werd in 2017 en 2018 uitvoerig met de stakehol-
ders overlegd:
• Raadplegingen van het Executief  Comité, de bedrijfsleiders van de verschillende beroepen en de 

verantwoordelijken van de operationele en ondersteunende diensten. Alle ondervraagde perso-
nen werd verzocht de relevantie en de impact te beoordelen van de verschillende doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling voor ons en onze externe stakeholders. We hebben ook de oppor-
tuniteiten besproken en de uitdagingen waarmee onze onderneming in de toekomst zal worden 
geconfronteerd, om het belang van de DOD’s in onze commerciële context te bepalen.

• Een peiling over duurzame ontwikkeling, een online enquête en verscheidene workshops tij-
dens de innovatieconferentie DEMEx 2018. Meer dan 200 jonge professionals van DEME 
verkenden de uitdagingen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en hun impact op 
het succes van onze onderneming.

• Onderzoek naar de kernthema’s van duurzame ontwikkeling voor en van onze externe stake-
holders.

Dankzij al deze raadplegingen konden we de belangrijkste risico’s en opportuniteiten van DEME 
bepalen. Het zijn:
• Veiligheid
• Ethisch zakendoen
• Innovatie
• Partnerships
• Gezondheid en welzijn
• Hernieuwbare energiebronnen
• Energie-efficiëntie
• Aanpassing aan de klimaatverandering
• Uitstoot van broeikasgassen
• Waterkwaliteit
• Talenten aantrekken en behouden
• Corruptie
• Mensenrechten
• …

4.3. MATERIALITEITSMATRIX VAN DEME

Dit uitvoerige overleg met de stakeholders en het aanvullende onderzoek hebben een materialiteits-
matrix opgeleverd die de belangrijkste prioriteiten weerspiegelt, volgens de commerciële impact en 
het belang voor onze stakeholders. De beoordeling van de materialiteit heeft ons geholpen om onze 
strategie voor duurzame ontwikkeling te definiëren, resulterend in acht kernthema’s voor duurzame 
ontwikkeling als drivers van onze duurzaamheidsprestatie. 

Het bepalen van deze prioriteiten zal ons helpen om onze commerciële beslissingen af  te stemmen 
op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarop DEME de grootste impact kan hebben.
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IMPACT ON DEME  BUSINESS

Low High Very HighModerate

  

Positive Planet Futureproofed Economy

Tax  and economic
contribution

Resilient infrastructure

Partnerships

Innovation

Happy & Healthy People

Human rights
in supply chain

Transparency

Bribery
and corruption

Talent attraction
and retention

Health &
Well-being

Business ethics

Safety

Local Community
Engagement

Gender Equality

Workplace diversity
and inclusion

Land restoration

Water quality

GHG
Emissions

Climate
adaptation

Biodiversity 
and ecosystems

Renewable
energy sources Energy

efficiency

Resource
efficiency and waste

Sommige thema’s werden gebundeld. Zo werden de thema’s ‘Health & well-being’ en ‘Safety’ ver-
zameld in één enkele doelstelling: ‘Health, safety & well-being’ Ook ‘Climate adaptation’, ‘Energy 
efficiency’ en ‘Renewable energy resources’ werden samengebracht in de doelstelling ‘Climate & 
energy’. 
In lijn met zowel de operationele als de strategische benadering zijn de acht thema’s systematisch 
in die twee richtingen uitgewerkt (Excel en Explore). Met deze doelstellingen kan DEME een reële 
duurzame waarde creëren. De acht thema’s zijn: ‘Climate & Energy’, ‘Capital Nature’,  
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‘Sustainable innovation’, ‘Waste and resource management’, ‘Health, safety & well-being’, ‘Diver-
sity and opportunity’, ‘Ethical business’ en ‘Local communities’. Al deze thema’s worden gedetail-
leerd beschreven in het Duurzaamheidsverslag van DEME (www.deme-group.com/sustainability).

De thema’s met hoge materialiteit zijn:

CLIMATE & ENERGY 

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ voor de realisatie van 
onze klimaat- en energievisie focust op de infrastructuur. Wij bouwen aan een infrastructuur die 
klaar is voor de klimaatverandering en beter is aangepast aan de onzekerheden van het klimaat. 
Bovendien bevorderen we de energietransitie door onze oplossingen voor hernieuwbare energie te 
ontwikkelen. Wij blijven nieuwe maritieme oplossingen voor energieproductie verkennen. Samen 
maken deze projecten betaalbare energie toegankelijker, versterken ze het aandeel van hernieuwba-
re bronnen en verhogen ze de energie-efficiëntie. 
Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ om klimaatneutraal 
te worden, is al begonnen, met een evolutie naar klimaatneutrale schepen en programma’s die de 
uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen van onze projecten verlagen.

SUSTAINABLE INNOVATION  

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ streeft naar partner-
schappen met meerdere partijen en naar inter- en intra-industriële samenwerkingen voor de transi-
tie naar een duurzame ontwikkeling en holistische oplossingen. 
Onze benadering ‘Excel’ verbetert het wetenschappelijke onderzoek, moderniseert de technologi-
sche capaciteiten en moedigt duurzame ontwikkeling en innovatie in onze projecten aan. 

ETHICAL BUSINESS  

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: met onze benadering ‘Explore’ verbinden we ons 
tot integer zakendoen, om elke vorm van corruptie of  fraude actief  en proactief  te voorkomen. 
Ons ethisch engagement maakt deel uit van onze STRIVE-waarden. 
Operationele uitmuntendheid: onze benadering ‘Excel’ bestaat erin dat wij een ethische mentaliteit 
in onze organisatie integreren en alleen samenwerken met derden die dezelfde normen toepassen. 
Dit omvat maar beperkt zich niet tot het respect voor de Rechten van de Mens zoals de Universele 
Verklaring van de Verenigde Naties ze heeft vastgelegd.
 
HEALTH, SAFETY & WELL BEING  

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ van gezondheid, vei-
ligheid en welzijn ontwikkelt duurzame infrastructuren die de welvaart en het welzijn ten goede 
komen en een veilige omgeving verzekeren. 

Operationele uitmuntendheid: onze benadering “Excel” creëert een veilige en gezonde werkomge-
ving voor iedereen die bij onze activiteiten betrokken is.  

De thema’s met gemiddelde materialiteit zijn:

NATURAL CAPITAL  

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ mikt op de preventie en 
beperking van de vervuiling van de zee, terwijl we zones in zee, aan de kust en in het binnenland, 
bevaarbare waterwegen en ecosystemen op het land op duurzame wijze weer tot leven brengen en 
herstellen. 
Operationele uitmuntendheid: onze benadering ‘Excel’ mikt op een samenwerking met de natuur 
om de milieu-impact van onze activiteiten tot het minimum te beperken en in de mate van het mo-
gelijke een positieve netto-impact te hebben op de biodiversiteit en de ecosystemen.   

WASTE AND RESOURCE MANAGEMENT  

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ werkt aan een transitie 
in de keuze van hulpbronnen, met het oog op de uitbreiding van een duurzaam aanbod van hulp-
bronnen. 
Operationele uitmuntendheid: onze benadering ‘Excel’ van afval en hulpbronnen levert duurza-
me alternatieven voor bouwmaterialen en mineralen. Onze technologie hergebruikt het afval van 
materialen na hun verwerking, om een efficiënt en circulair materiaalgebruik in het geheel van de 
projecten te maximaliseren.  

DIVERSITY AND OPPORTUNITY  

 
Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ van de diversiteit steunt 
op de opportuniteit van het creëren van fatsoenlijke banen en op de mogelijkheden voor loopbaan-
ontwikkeling binnen de groep, afhankelijk van de kwalificaties, de ervaring en de juiste opleidingen. 
Operationele uitmuntendheid: onze benadering ‘Excel’ garandeert een inclusieve werkplek waar 
iedereen gelijk, met waardigheid en met respect wordt behandeld. Bovendien versterken wij de 
competenties van de medewerkers door de ontwikkeling van talenten te bevorderen en duurzame 
ontwikkeling in de hand te werken. 

LOCAL COMMUNITIES   

Duurzame commerciële oplossingen verkennen: onze benadering ‘Explore’ wil de weerstand van 
de gemeenschappen tegen economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen versterken. 
Operationele uitmuntendheid: onze benadering ‘Excel’ creëert samenwerkingsrelaties met de plaat-
selijke gemeenschappen door middel van raadpleging, engagement en participatie. 
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4.4. BELANGRIJKSTE ESG-RISICO’S EN -OPPORTUNITEITEN BIJ CFE CONTRACTING EN BPI

De huidige grote trends voor de bouwsector en het vastgoed zijn: 
• ‘Veiligheid’: De risico’s op een bouwplaats zijn talrijk. Ze bedreigen zowel de medewerkers als 

derden. Arbeidsongevallen kunnen ernstig zijn en zware gevolgen hebben. Daarom is de toe-
passing van de veiligheidsregels op de bouwplaats van primordiaal belang. 

• ‘De oorlog om het talent’: de menselijke factor staat meer dan ooit centraal in onze activitei-
ten. Toch blijft het moeilijk om bekwame mensen te rekruteren en te behouden voor banen in 
de bouwsector, wat met name verband houdt met imagoproblemen en met arbeidsomstandig-
heden die minder aantrekkelijk kunnen lijken (nacht- en weekendwerk, interventies en bouw-
plaatsen in de open lucht). Bovendien hebben de jonge nieuwkomers vaak een gebrek aan 
kwalificaties en moeten ze een aanvullende opleiding krijgen. 

• ‘Complexe samenwerkingsvormen’: de bouwsector is even boeiend als complex, in het bij-
zonder op het vlak van het aantal actoren (architecten, studiebureaus, instellingen, klanten, 
leveranciers, ...) en hun onderlinge betrekkingen in heel het proces van het ontwerp en de rea-
lisatie. 

• ‘Gebrek aan visie op lange termijn’: het blijft nog altijd erg moeilijk om de actoren te overha-
len tot de globale langetermijnvisie van de life cycle costs. De soms te kortzichtige visie van de 
projectontwerpers zet een rem op de innovatie, de technologische optimalisatie of  het gebruik 
van meer ecologische materialen. 

• ‘Schaarsheid van hulpbronnen en afvalbeheer’: het beheer van de hulpbronnen maar ook van 
het afval – door het te beperken, te hergebruiken of  te recyclen – is een cruciale uitdaging. De 
circulariteit is meer dan ooit een grote uitdaging voor onze beroepen. 

• ‘Complexe wetgeving’: de verschillende strenge Europese, nationale of  gewestelijke reglemen-
teringen maken ons werk soms buitensporig complex en beperken de innovatiemogelijkheden. 

• ‘Mobiliteit’: vooral in België en Luxemburg is het transport van mensen en materialen een 
handicap in ons werk. De medewerkers, de onderaannemers en de leveranciers verliezen veel 
tijd in het transport. Aangezien jaar na jaar meer auto’s en vrachtwagens op de weg komen, 
wordt het probleem alleen maar groter. Het leidt tot demotiverende en lange reizen voor het 
personeel en problemen met een efficiënt beheer van de leveringen. 

• ‘Cyberveiligheid’: in het tijdperk van de digitalisatie en het telewerk dreigen de informaticari-
sico’s meer en meer de activiteiten van de vennootschappen van de groep te vertragen, of  de 
integriteit van hun waardevolste middelen en gegevens in gevaar te brengen. De belangrijkste 
informaticarisico’s zijn: virussen en malware, phishing, hacking (cyberaanvallen), verlies van 
vertrouwelijke informatie, verwerkingsfouten, het fysieke risico van verlies of  diefstal, en ver-
duistering. Dit bijzondere risico wordt meer gedetailleerd behandeld in het hoofdstuk over de 
IT-risico’s, hoofdstuk II.1.2 van de geconsolideerde jaarrekening. 

Het interne overleg heeft een dertigtal concrete doelstellingen opgeleverd voor deze verschillende 
categorieën van risico’s of  opportuniteiten. Om ons deze doelstellingen eigen te maken en een 
interne en externe communicatiecampagne voor CFE Contracting en BPI te ontwikkelen, werden 
de doelstellingen in vier duidelijke thema’s ingedeeld die de visie van CFE Contracting en BPI op 
duurzame ontwikkeling definiëren: ‘Build for the future’, ‘Be a great place to work’, ‘Offer innova-
tive solutions’, ‘Towards climate neutrality’. Al deze thema’s steunen op het idee van partnerschap. 

Het verband met de DOD’s blijft altijd bewaard, om te verzekeren dat de doelstelling in de logica 
van de zeventien DOD’s past. 

BUILD FOR THE FUTURE  
Als ontwerpers en bouwers zijn wij de cruciale actoren om de stad van morgen te bedenken en 
aan haar transformatie mee te werken. Een andere visie op de manier van werken, in een streven 
naar duurzaamheid, creëert tal van nieuwe kansen. Door de gebruikte materialen duurzaam te 
selecteren, de productie van afval te beperken, te recyclen of  circulair te denken, kunnen we de 
bouwmethoden duurzaam aanpassen. Modulariteit en prefabricage beperken niet alleen het afval 
maar verbeteren ook de arbeidsomstandigheden van de medewerkers en beperken de hinder voor 
de buurt. Tot slot is het van fundamenteel belang dat we onze constructies en hun verschillende 
technische elementen van bij het ontwerp optimaliseren. Rekening houden met het onderhoud, de 
levensduur van de technische elementen en de kosten in de volledige levenscyclus is een relevante 
keuze voor een weldoordachte en duurzame bouw. De belangrijkste doelstellingen in dit opzicht 
zijn: ‘Waste and packaging reduction’, ‘Modular & circular principles in our projects’, ‘Water ma-
nagement’, ‘Ease of  maintenance’ en ‘Re-use or recycling of  construction waste’.

OUR MAIN OBJECTIVES TO BUILD FOR THE FUTURE

WASTE AND PACKAGING REDUCTION ∙ ∙
MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS ∙ ∙ ∙ ∙
WATER MANAGEMENT ∙ ∙
EASE OF MAINTENANCE ∙ ∙ ∙
RE-USE OR RECYCLING OF CONSTRUCTION WASTE ∙ ∙
ECOFRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS USE ∙ ∙
ANTICIPATION OF CLIMATE RISKS IN OUR PROJECTS ∙ ∙
PARTNERSHIPS WITH NGO OR LOCAL ASSOCIATIONS ∙ ∙ ∙
SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UPGRADE ∙ ∙
PUBLIC PRIVATE INVESTMENTS ∙ ∙
RELATIONSHIPS WITH AFFECTED NEIGHBORHOODS ∙ ∙

BE A GREAT PLACE TO WORK 
De menselijke factor is meer dan ooit een centraal aandachtspunt voor CFE Contracting en BPI. 
Het welzijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle medewerkers en alle actoren in 
onze projecten zijn volstrekte prioriteiten. Daarnaast is het essentieel dat elke medewerker zijn ta-
lenten kan ontwikkelen en naargelang zijn competenties in onze organisatie kan groeien. CFE stelt 
alles in het werk om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen dat elke medewerker de kans geeft 
om zijn competenties ten volle te verruimen en zo bij te dragen aan een gezonde bedrijfscultuur. 
Want zijn tevreden medewerkers niet de beste ambassadeurs om nieuwe talenten aan te trekken? 
Natuurlijk moet ook iedereen de fundamentele waarden van respect, transparantie en integriteit 
waarmaken en uitdragen. De belangrijkste doelstellingen in dit opzicht zijn: ‘Health and safety’, 
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‘Decent working conditions for all’, ‘Talent attraction, training & retention’, ‘Strong corporate go-
vernance’ en ‘Career development for all employees’.

OUR MAIN OBJECTIVES TO BE A GREAT PLACE TO WORK

HEALTH & SAFETY ∙ ∙
DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL ∙ ∙ ∙
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION ∙ ∙ ∙
STRONG CORPORATE GOVERNANCE ∙ ∙ ∙
CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES ∙ ∙ ∙
CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING ∙ ∙
DIVERSITY & INCLUSION ∙ ∙ ∙

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS 
LEAN, dat al op de meeste van onze bouwplaatsen wordt toegepast, kan naar alle activiteiten worden 
uitgebreid. De digitalisatie, de doorlopende verbetering van onze processen, het zoeken naar innove-
rende oplossingen in onze projecten en in het geheel van de productieketen zijn stuk voor stuk bena-
deringen om onze activiteiten in een geest van duurzaamheid te herzien. In deze context hebben we 
vier doelstellingen gekozen: ‘Innovation across our businesses & supply chains’, ‘Product as a service’, 
‘Implementation of  LEAN philosophy’, ‘Administrative procedures simplification’. 

OUR MAIN OBJECTIVES TO OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS) ∙ ∙ ∙
"PRODUCT AS A SERVICE" IN OUR BUSINESS OFFERINGS ∙ ∙
IMPLEMENTATION OF THE LEAN PHILOSOPHY IN EACH ACTIVITY ∙ ∙
ADMINISTRATIVE PROCEDURES SIMPLIFICATION ∙ ∙

GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
CFE Contracting en BPI zijn alert voor de impact van hun werk op de samenleving en het milieu. 
Het domein van het transport wordt een belangrijke uitdaging voor de toekomst, vandaar dat wij 
nu al een innoverende mobiliteitsstrategie voor de medewerkers en de materialen ontwikkelen. 
Daarnaast werken we aan de optimalisatie van het transport van de materialen en van het afval. 
De beperking van de CO2-productie impliceert ook een reductie van de uitstoot van onze zetels, 
kantoren en werfmachines, samen met een geoptimaliseerd gebruik van hernieuwbare energie. De 
belangrijkste doelstellingen in dit opzicht zijn: ‘Material and waste transport optimisation’, ‘GHG 
emissions reduction (fleet – offices & sites – equipment)’, ‘Alternative transport modes promotion’, 
‘Renewable energy procurement & production’ en ‘Biodiversity’.

OUR MAIN OBJECTIVES TO GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMISATION ∙ ∙
GHG EMISSIONS REDUCTION (FLEET) ∙ ∙
ALTERNATIVE TRANSPORT MODES PROMOTION ∙ ∙
100% RENEWABLE ELECTRICITY PROCUREMENT ∙ ∙ ∙
GHG EMISSIONS REDUCTION (OFFICES & SITES) ∙ ∙
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION ∙ ∙ ∙
GHG EMISSIONS REDUCTION (EQUIPMENT) ∙ ∙
BIODIVERSITY ∙ ∙
ENERGY STORAGE ∙ ∙
SOIL POLLUTION ∙ ∙

4.5. MATERIALITEITSMATRIX VAN CFE CONTRACTING

MATERIALITEITSPRINCIPE 
De jaarlijkse evaluatie van de materialiteit stelt ons in staat om de impact van de verschillende doel-
stellingen regelmatig opnieuw te evalueren en zo op de meest strategische punten te focussen, altijd 
in een geest van doorlopende verbetering. Deze evaluatie vereist niet alleen een interne analyse 
maar ook een besef  van de reële behoeften van de buitenwereld en van haar evolutie. 

METHODOLOGIE 
Elke doelstelling (zoals vermeld in punt 4.4) is opgenomen in een materialiteitsmatrix die rekening 
houdt met het belang voor de verschillende stakeholders en met de impact op de business. Op die 
manier wordt het belang van een doelstelling voor de verschillende stakeholders beoordeeld. Er zijn 
drie niveaus van belangrijkheid: laag, gemiddeld en hoog. Als aanvulling op de interne raadpleging 
van de medewerkers werden de huidige trends in de sector in aanmerking genomen. 
De medewerkers werden in heel het proces bij het initiatief  betrokken, ook bij het bepalen van de 
materialiteit. 
Wat de beoordeling van het belang van de doelstellingen in termen van de impact op de business 
betreft, werd de analyse gemaakt in overleg met de executief  comités van CFE Contracting. Op 
basis van hun diepgaande kennis van hun vak werd de impact van elke doelstelling als laag, gemid-
deld of  hoog gekwantificeerd. 
Door deze gegevens samen te voegen, konden we de voor CFE Contracting en BPI relevantste 
doelstellingen identificeren. Aangezien de middelen om een impact op de doelstellingen te hebben 
sterk verschillen tussen de twee polen, lag het voor de hand dat zij elk een eigen materialiteitsindex 
zouden opstellen. De materialiteitsindex van BPI wordt in het volgende hoofdstuk meer gedetail-
leerd behandeld.
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Alle doelstellingen met een hoge materialiteit (prioritaire doelstellingen), die dus een grote impact 
hebben op de business van CFE Contracting en BPI en zeer belangrijk zijn voor de stakeholders, 
zullen het voorwerp van een bijzondere follow-up zijn. Voor elk van deze doelstellingen zijn maat-
regelen op korte, middellange en lange termijn bepaald. Met behulp van specifieke KPI’s zal de 
impact van die maatregelen worden gevolgd, wat een heldere communicatie mogelijk zal maken, 
zowel intern als met alle stakeholders. 
Bepaalde doelstellingen met gemiddelde materialiteit zullen op dezelfde manier als de doelstellin-
gen met hoge materialiteit worden behandeld. De andere doelstellingen met gemiddelde materiali-
teit, en die met lage materialiteit, zullen in eerste instantie geen bijzondere follow-up krijgen. 

De prioritaire doelstellingen hebben betrekking op alle domeinen van duurzaamheid. Voor CFE 
Contracting betreft dit in het bijzonder de gezondheid en de veiligheid – in de ruime betekenis – 
van alle medewerkers; de optimalisatie van het transport van materialen en afval; de beperking van 
afval en vooral de verpakkingen van materialen; het verzekeren van fatsoenlijke arbeidsomstandig-
heden voor alle arbeiders; het aantrekken, behouden en opleiden van talent; de toepassing van een 
krachtige governance en het stimuleren van innovatie op alle niveaus van de productieketen. 

De drie relevantste doelstellingen met gemiddelde materialiteit worden op dezelfde manier behan-
deld. Het zijn meer bepaald: ‘Career development’, ‘Clear sustainability reporting’ en ‘Alternative 
transport modes promotion’.

BUILD FOR THE FUTURE

TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

BE A GREAT PLACE TO WORK
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

LOW MEDIUM HIGH

LO
W

ME
DI

UM
HI

GH

Im
po

rta
nc

e t
o s

tak
eh

old
ers

Impact on business

MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS 
WASTE AND PACKAGING REDUCTION 
HEALTH & SAFETY
DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION
STRONG CORPORATE GOVERNANCE
INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS)
MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMIZATION 

ALTERNATIVE TRANSPORT 
MODES PROMOTION

CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES
CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING

SOCIALE EN PERSONEELSASPECTEN
De menselijke factor is een centraal aandachtspunt voor de groep CFE. Aandacht voor de veilig-
heid zit in het DNA van de groep, want iedereen wil na het werk veilig weer naar huis. Ook het 
welzijn en de gezondheid (in de ruime betekenis) van alle medewerkers is essentieel. Preventie, 
sensibilisering en opleiding zijn de beste instrumenten om ze te verzekeren. In dezelfde geest moet 
de geestelijke en lichamelijke gezondheid van alle medewerkers worden gevrijwaard. Het evenwicht 
tussen het werk en het privéleven van de medewerkers krijgt een bijzondere aandacht. Ieders wel-
zijn is een werk van elke dag, met in elke entiteit meerdere concrete acties in de loop van het jaar. 
De prioritaire doelstellingen voor deze thema’s zijn: ‘Health & safety: Provide a safe and healthy 
workplace for all & Continuously work on a healthy work-life balance for both our office and on site 
workers’ en ‘Reduce traffic time to and from site or office’. 

De verschillende actoren van onze projecten en vooral de onderaannemers moeten dezelfde aan-
dacht krijgen. Het corporate governance charter en de procedures bevatten minimale maatregelen 
op het vlak van ethiek, niet-discriminatie en eerbiediging van de mensenrechten. Daarnaast is het 
onze verantwoordelijkheid als onderneming om te verzekeren dat elke persoon die bij onze projec-
ten betrokken is fatsoenlijk wordt behandeld. 
De prioritaire doelstelling voor dit thema is: ‘Guarantee respectful and decent working conditions 
for all’.

De grootste waarde van onze groep ligt bij de mannen en vrouwen die bij ons werken. Het is 
vandaag de dag erg moeilijk om bekwame nieuwe medewerkers te vinden. Daarom is het uiterst 
belangrijk dat wij een favoriete werkgever blijven, zodat we bekwame en gemotiveerde mensen 
kunnen aantrekken en behouden die er trots op zijn dat ze bij de groep CFE horen. De opleiding 
en de individuele begeleiding van elke medewerker, ongeacht zijn of  haar statuut, zijn even belang-
rijk om in de groep CFE een klimaat van vertrouwen en ontplooiing te ontwikkelen en een echte 
bedrijfscultuur te creëren.
De prioritaire doelstellingen voor deze thema’s zijn: ‘Inspire people to join our company’, ‘Provide 
training opportunities, both for our office and on site workers’ en ‘Follow-up personal career deve-
lopment for all employees’.

MILIEUACTIVITEITEN 
CFE Contracting is ook gevoelig voor de impact van haar werk op de samenleving en het milieu. Het 
domein van het transport wordt een belangrijke uitdaging voor de toekomst, vandaar dat wij nu al een 
innoverende mobiliteitsstrategie voor materialen en afval ontwikkelen. 
Uit dat oogpunt zijn de prioritaire doelstellingen voor deze thema’s: ‘Optimise materials and waste 
transport systems’ en ‘Promote and stimulate the use of  alternative transport modes for our employees’. 

Op onze bouwplaatsen en in onze kantoren verdient de afvalbeperking bijzondere aandacht. Naast 
hergebruik, recycling of  een circulaire visie op de materialen moeten we het geproduceerde afval 
zoveel mogelijk beperken. Dat doen we door een weldoordachte verbruikscultuur te ontwikkelen 
maar ook door onze partners bij de benadering te betrekken. Dat geldt zowel voor de materialen 
als voor de optimalisatie en vermindering van de verpakkingen. Dat laatste punt vereist uiteraard 
een nauwe samenwerking met onze belangrijkste leveranciers. 
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De prioritaire doelstelling voor dit thema is: ‘Collaborate (with suppliers) to reduce packaging waste 
and reduce waste in general’.

GOVERNANCE
Tot slot verzekert CFE Contracting een krachtige governance met behulp van een charter en con-
crete procedures. 
De prioritaire doelstelling voor dit thema is: ‘Develop a governance model based on integrity and 
respect and fight social fraud’. 

Om een totale transparantie en een heldere rapportage over de duurzaamheid te verzekeren, zullen 
we een regelmatige interne communicatie met alle medewerkers invoeren. De implementatie van 
specifieke KPI’s voor elke doelstelling maakt een echte transparantie mogelijk en stelt ons in staat 
om de geboekte vooruitgang en de impact van de genomen maatregelen recurrent te beoordelen. 
De prioritaire doelstelling voor dit thema is: ‘Transparently communicate on our sustainable per-
formance and progress’.

INNOVATIE 
Al deze doelstellingen vereisen een nauwe samenwerking tussen de entiteiten en alle andere partners. 
Bovendien moeten we innovatie niet alleen in onze verschillende activiteiten aanmoedigen maar ook 
in het geheel van de waardeketen. De openheid voor de buitenwereld en voor andere partners mag 
niet worden verwaarloosd. Innovatie wordt immers ook bevorderd door partnerschappen met andere 
actoren in de sector, zoals de VAB, onderzoekscentra, universiteiten en leveranciers, en ook door het 
delen van kennis tussen de verschillende entiteiten en beroepen van de groep.
De prioritaire doelstelling voor dit thema is: ‘Develop systemic innovative solutions across our divi-
sions and throughout our supply chains’. 

Hun onderlinge synergie stelt de twee polen in staat om van bij het begin gebouwen te ontwerpen 
met een innovatieve aanpak van de architectuur of  de stabiliteit en de speciale technieken. De in-
troductie van nieuwe materialen, de modulariteit of  de circulariteit is daarbij een doel op zich. 
De prioritaire doelstelling voor dit thema is: ‘Incorporate modular and circular principles in our 
project design’.

4.6. MATERIALITEITSMATRIX VAN BPI REAL ESTATE
Omdat hun activiteitsdomeinen nauw met elkaar verbonden zijn, werken CFE Contracting en BPI 
real estate van bij het begin samen aan de ontwikkeling van hun duurzaamheidsstrategie. BPI real 
estate heeft dan ook deelgenomen aan alle stappen van de uitwerking van de strategie (zie vorig 
hoofdstuk) en blijft actief  vertegenwoordigd in de sustainability board. Deze werkgroep, samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de verschillende dochterondernemingen van CFE Contracting en 
BPI real estate, vergadert elke maand. Ze heeft onder meer tot doel best practices uit te wisselen, de 
duurzaamheidsstrategie in de verschillende dochterondernemingen te monitoren en het Executief  
Comité over de duurzaamheidsthema’s te adviseren.

Als ontwikkelaar van vastgoedprojecten beseft BPI dat haar duurzame impact al bij het concept 
van een nieuw project begint. 

BPI real estate heeft de volgende thema’s als prioritair voor haar strategie gedefinieerd:  
• Circulariteit: de materiaalkeuze is een cruciale uitdaging voor de koolstofbalans van een ge-

bouw. De integratie van circulaire materialen kan slechts efficiënt gebeuren als die aanpak al in 
de conceptfase wordt gehanteerd.

• Energie: energiezuinige gebouwen hebben, de beste energieoplossingen kiezen en de energie-
optimalisatie altijd in gedachte houden zijn stuk voor stuk cruciale factoren.

• En tot slot mobiliteit: als ‘urban shaper’ wil BPI ze in haar stadsprojecten integreren. Mobiliteit 
is een cruciale uitdaging voor de steden van morgen, een uitdaging waarop BPI met haar pro-
jecten wil antwoorden.

Om in deze domeinen optimaal te presteren, mikt BPI Real Estate in essentie op innovatie. 
Al deze thema’s hebben betrekking op het geheel van de waardeketen van de bouwprojecten van 
BPI real estate en geven het concept samenwerking zijn volle betekenis.

5. RESULTATEN VAN DIT BELEID
VOORBEELDEN ALS BEWIJS 
De verschillende voorbeelden en projecten die op pagina [15] worden gepresenteerd, tonen de 
aandacht die de drie polen al opbrengen voor de verschillende thema’s en doelstellingen.

HET EFFECT VAN DE ACTIES METEN
Het werken met duidelijke KPI’s en een zo stipt mogelijke monitoring is een prioriteit voor de drie 
polen van de groep. Dit maakt het immers mogelijk het effect van de ondernomen acties zo snel 
mogelijk te beoordelen en ze eventueel aan te passen. 
Deze gegevensverzameling gaat samen met een uitlijning van de acties per pool in de verschillende 
entiteiten, om een significante impact te verzekeren. Op die manier wordt voorrang gegeven aan 
gestructureerde doelstellingen en acties. 

EEN KWESTIE VAN MENTALITEIT
Tot slot willen de drie polen de duurzaamheid bij alle medewerkers verankeren, zodat ze een echte 
bedrijfscultuur wordt. Dat gebeurt met gerichte acties voor zowel grootschalige projecten als een-
voudige, kleine ingrepen in de dagelijkse praktijk. Die laatste, hoe eenvoudig ook, maken de sensi-
bilisering van alle medewerkers mogelijk. Vervolgens is ook de integratie van alle schakels van de 
productieketen in deze aanpak van fundamenteel belang. 

5.1. RESULTATEN VAN DIT BELEID BIJ DEME
De basis van het complianceprogramma van DEME is de gedragscode voor ethiek en integri-
teit. Deze code weerspiegelt de fundamentele waarden van DEME, samengevat in het acroniem 
‘STRIVE’: Security, Technical Leadership, Respect & Integrity, Innovation, Value Creation and 
Environment (veiligheid, technisch leiderschap, respect en integriteit, innovatie, waardecreatie en 
milieu). Naast de naleving van de wet, een conditio sine qua non, zijn respect en integriteit van het 
allergrootste belang voor alle mensen van DEME en iedereen die met DEME wil samenwerken, 
moet dezelfde normen respecteren. 
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5.1.1. IMPACT VAN DE COVID-19-PANDEMIE
Ondanks de COVID-19-crisis is DEME in 2020 een veerkrachtige onderneming gebleken. DEME 
heeft grote bijkomende inspanningen geleverd om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren, 
het welzijn van de medewerkers altijd voorrang te geven en deze zeer uitzonderlijke wereldwijde 
omstandigheden als motor voor innovatie te gebruiken. 

Ondanks de COVID-19-crisis konden vrijwel alle projecten in de loop van 2020 worden voort-
gezet. Al het mogelijke werd gedaan om de bemanningswissels te vergemakkelijken, bijvoorbeeld 
door personeel vrij te maken om een taskforce en een extractieteam samen te stellen, waarbij meer 
dan 5 operationele schepen werden omgeleid en 10 vliegtuigen werden gecharterd. Daarnaast 
werden grote inspanningen geleverd om effectieve COVID-19-tests te organiseren, gecombineerd 
met een systeem met periodes van pre-quarantaine, om te verzekeren dat de bemanningen en de 
projectteams veilig konden blijven werken. Er werd ook een programma van 7 weken over mentale 
veerkracht en gezondheid uitgerold voor alle medewerkers van DEME. Tot slot werd een specifieke 
interne innovatiecampagne georganiseerd om de optimalisatie van onder meer het digitale beheer, 
de virtuele aanwezigheid en de teams voor de aanbestedingen op afstand te maximaliseren en te 
beveiligen. Op die manier is DEME erin geslaagd om – ondanks de mondiale crisis – in 2020 de 
overstap te maken van ‘business as usual’ naar ‘het nieuwe normaal’.

5.1.2. SOCIAAL
Een veilige en gezonde werkplek voor alle betrokkenen bij de projecten van DEME blijft een constant 
aandachtspunt. Door de aard van haar activiteiten moet DEME soms in zeer moeilijke omstandighe-
den werken. DEME legt al haar werknemers een zeer hoge veiligheidsnorm op. Het is de bedoeling 
dat op de schepen en de andere werkplekken geen enkel ongeval gebeurt. 

Dat wordt doorlopend gemonitord met proactieve KPI’s (zoals observaties en inspecties) en reactieve 
KPI’s (zoals tijdig gemelde incidenten). Elke potentieel gevaarlijke situatie wordt geanalyseerd om de 
risico’s op een aanvaardbaar peil te houden.

Deze specifieke veiligheidsparameters worden in elk directieteam en in de Raad van Bestuur gevolgd. 
De realisatie van de doelstellingen voor de veiligheid is opgenomen in het bonusbeleid. 

In de COVID-19-crisis heeft DEME in 2020 ook gefocust op de mentale gezondheid en het welzijn 
van alle werknemers, met onder meer een specifiek online programma over veerkracht en geestelijke 
gezondheid, een programma voor de bijstand van de bemanningsleden en hun families in samenwer-
king met de preventieadviseur, en diverse initiatieven voor de sociale cohesie. De operationele impact 
van COVID-19 wordt dagelijks gevolgd door een speciaal team dat aan de directie rapporteert. 

Bovendien werd net als in de vorige jaren een grote aandacht gewijd aan de werving, de opleiding en 
het behoud van het personeel. DEME werd in 2020 in de Randstad Awards voor het tweede opeen-
volgend jaar en de derde keer in vier jaar tijd uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van België. 
Die bekroning is gebaseerd op de resultaten van een peiling bij 12.000 Belgen van 18 tot 65 jaar. 
DEME staat in de top drie voor de criteria financiële gezondheid, werksfeer, reputatie en gebruik van 
nieuwe technologieën. 

DEME wijdt eveneens veel aandacht aan de plaatselijke gemeenschappen in de landen waar ze actief  
is en draagt bij aan diverse sociale projecten. Tot slot schaart DEME zich achter de Verklaring van de 
Rechten van de Mens.

5.1.3. MILIEU
De klimaatverandering is een van de grootste dreigingen voor onze planeet en onze samenleving. 
De stijging van de temperaturen op wereldschaal als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen leidt 
tot een stijging van de zeespiegel, een verwarming van het oppervlak van de oceaan en een toena-
me van extreme weersverschijnselen met droogte, (bos)branden en overstromingen tot gevolg. Tege-
lijkertijd bestaat er een groeiende behoefte aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. 

De installatie van offshore windparken, waarin DEME een leidersrol speelt, draagt beduidend bij 
aan de bestrijding van de klimaatverandering en de transitie naar hernieuwbare energie. In 2020 
heeft DEME bijgedragen aan de offshore projecten Borsele 1 & 2, SeaMade, Moray East, Triton 
Knoll en East Anglia One. DEME heeft in januari 2020 een belangrijke mijlpaal bereikt met de 
installatie van de 2200ste windturbine. Sinds de installatie van de allereerste turbines in de Baltische 
Zee, in 2000, heeft DEME turbines in alle maten en vormen geïnstalleerd in 46 windparken in 
Europa en China. 

DEME werkt ook aan andere vormen van duurzame energie, zoals de productie, de opslag en het 
transport van groene waterstof. Ze is een pionier met diverse initiatieven ‘van wind en zon naar 
waterstof ’, zoals HYPORT® Oostende, HYPORT® Duqm en PosHYdon. 

HYPORT® Oostende werd in januari 2020 in samenwerking met de Haven van Oostende en 
PMV gestart. Het doel is ambitieus: de inbedrijfstelling tegen 2025 van een fabriek voor groene 
waterstof  in de Belgische haven. 
DEME Concessions en haar plaatselijke partners in Oman hebben een exclusieve samenwerking 
bekendgemaakt voor de ontwikkeling van een park voor groene energie en een fabriek voor groene 
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waterstof  in Duqm. Deze installatie zal in grote mate bijdragen tot de decarbonisatie van de regi-
onale chemische industrie en zal ook groene waterstof  en/of  derivaten zoals groene methanol of  
ammoniak aan internationale klanten leveren. 

Tot slot neemt DEME deel aan PosHYdon, een proefproject voor offshore waterstof. PosHYdon 
combineert op het platform Q13a van Neptune Energy drie energiesystemen op de Noordzee: 
offshore windkracht, offshore gas en offshore waterstof. Dit is het eerste volledig geëlektrificeerde 
productieplatform van de Nederlandse Noordzee. 

DEME heeft bovendien verbeteringsprogramma’s om de milieu-impact tijdens de uitvoering van de 
projecten verder te beperken. Specifieke programma’s mikken op de verdere reductie van de uit-
stoot van broeikasgassen die aan de klimaatverandering bijdragen, en van andere verontreinigende 
stoffen die de lokale luchtkwaliteit aantasten. 

DEME wil tegen 2030 haar uitstoot van broeikasgassen met 40 % verlagen tegeno-
ver 2008, het jaar dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als referentie 
heeft gekozen. Tegen 2050 wil ze klimaatneutraal zijn.

Aangezien meer dan 90 % van de uitstoot van broeikasgassen aan het brandstofverbruik van de 
schepen kan worden toegeschreven, voert DEME een investeringsplan over meerdere jaren uit om 
haar vloot van de meest geavanceerde technologie te voorzien en brandstoffen met lage emissie te 
gebruiken, zoals LNG, biodiesel en de toekomstige ecologische brandstoffen met waterstof, zoals 
groene methanol en groene waterstof. Daarnaast werkt DEME continu aan de verbetering van de 
energie-efficiëntie van de volledige vloot door middel van verschillende technologische maatregelen, 
zoals systemen voor de recuperatie van de warmte van restgassen voor de opwekking van elektri-
sche energie. De nadruk ligt ook doorlopend op de optimalisatie van de processen en de verbetering 
van de productiviteit. Tot slot heeft DEME zich in 2020 ingespannen om de registratie van haar 
energiegegevens verder te optimaliseren, een geïntegreerde gegevensstructuur in te voeren en de 
nodige monitoringtools te ontwikkelen. 

In de sector van de infrastructuren draagt DEME eveneens bij tot de verlaging van de uitstoot. Zo 
heeft DEME (De Vries & van de Wiel) in samenwerking met GMB en Heijmans in april 2020 het 
netwerk van uitstootvrije infrastructuren gelanceerd, voor de versnelling van de energietransitie, 
specifiek voor rollend materieel in de sector van de infrastructuren voor vier jaar, wat een bouw met 
uitstootvrije materialen mogelijk moet maken. 

Tot slot heeft DEME specifieke programma’s ingevoerd voor een verdere beperking van de impact 
van onder meer het (onderzeese) lawaai en de troebelheid op het milieu en in het bijzonder het 
onderzeese leven.

5.1.4. GOVERNANCE
Alle personeelsleden van DEME worden billijk behandeld, met waardigheid en respect, ongeacht 
hun persoonlijke kenmerken, geloof, nationale of  etnische afkomst, cultuur, godsdienst, leeftijd, 
gender en seksuele geaardheid, geestelijke of  lichamelijke vermogens. DEME biedt een werkplek 

aan waar alle werknemers billijk en zonder discriminatie worden behandeld. 

EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN
DEME eerbiedigt en beschermt de mensenrechten in het algemeen, samen met de fundamentele 
rechten en vrijheden zoals ze in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Ver-
enigde Naties gedefinieerd zijn. De groep tolereert nooit slavernij, kinderarbeid, dwangarbeid of  
verplichte arbeid of  mensenhandel. De toepassing van het beleid heeft ervoor gezorgd dat alle part-
ners zich bewust zijn van het belang van de eerbiediging van de mensenrechten en dat zij weten 
hoe en waar zij eventuele inbreuken kunnen melden. 
DEME is vaak actief  in landen met een hoger risicoprofiel voor onethische praktijken. De specifi-
citeit van haar activiteiten vereist een grote waakzaamheid opdat de ethische normen altijd zouden 
worden gerespecteerd. Het is altijd de ambitie om integer zaken te doen en proactief  corruptie in 
om het even welke vorm te voorkomen. 
DEME zet zich actief  in voor de eerbiediging en bescherming van de arbeidsrechten en de men-
senrechten in haar activiteiten. Met dat doel beschikt DEME over een ‘code voor ethiek en integer 
zakendoen’, naast verschillende specifieke beleidslijnen (‘Compliance beleid en praktijken’, ‘Men-
senrechtenbeleid’ en ‘Meldingsbeleid en -procedures’). De code voor ethiek en integer zakendoen 
gaat gepaard met een verplichte jaarlijkse opleiding, met in 2020 een slaagcijfer van 97 % (voor het 
voltallige personeel met uitzondering van de bemanningsleden). Voor de bemanningsleden werd 
een aan COVID-19 aangepaste benadering ontwikkeld. In 2020 werden ook inspanningen geleverd 
voor een diepgaande analyse van de risico’s en voor de ontwikkeling van een tool die alle informatie 
kan leveren die nodig is voor een grondig onderzoek van de belangrijke derden. 

Een goede selectie van bureaus, agentschappen en andere derden is bijgevolg een voorafgaande 
voorwaarde voor men contracten afsluit en de samenwerking begint. Het beleid van DEME voor 
het respect in het algemeen en de eerbiediging van de mensenrechten in het bijzonder wordt altijd 
duidelijk in de contracten gedefinieerd. Een voor de bureaus en agentschappen ontwikkelde pro-
cedure, die zowel voor als na de aanwerving wordt toegepast, maakt onze normen en de manier 
waarop ze moeten worden nageleefd zeer zichtbaar. 

Regelmatige audits en inspecties van de bureaus, agentschappen en andere derden die personeel op 
de sites van DEME inzetten, garanderen dat onze normen worden nageleefd en effectief  zijn. 

BESTRIJDING VAN FRAUDE EN CORRUPTIE 
DEME heeft een duidelijk beleid om al haar activiteiten integer uit te voeren en elke vorm van 
corruptie te bestrijden. Naast de ethische en integriteitscode heeft DEME een volledig complian-
ceprogramma geïmplementeerd dat onder meer een uitgebreid anticorruptiebeleid omvat. Het 
anticorruptiebeleid is in het kader van dit complianceprogramma opgenomen in het jaarlijkse pro-
gramma voor de bewustmaking van de werknemers. Het beleid zelf  wordt bovendien aangevuld 
met specifieke procedures die zijn effectiviteit in de dagelijkse werking verzekeren. De due diligence 
van het beleid tegenover derden, het beleid voor de integriteit van de uitgaande betalingen en het 
beleid voor de toelevering tot en met de betaling van belangrijke derden, evenals een opleidings-
programma voor het personeel dat bij dergelijke activiteiten betrokken is, dragen effectief  bij tot de 
strijd tegen fraude en corruptie. DEME is wereldwijd actief, ook in landen met een hogere score 
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op de ‘corruptieperceptie-index’. Mogelijke gevallen van corruptie betekenen een risico voor het 
imago van de groep. Daarom heeft DEME een due-diligenceprocedure ingevoerd, niet alleen voor 
dit type landen met hoog risico maar ook voor alle situaties waarin een verhoogd risico van fraude 
en corruptie bestaat. Om te beginnen raadt DEME aan om zo weinig mogelijk gebruik te maken 
van sponsors of  agenten. Als dat niet kan worden vermeden, moeten deze partijen vooraf  worden 
onderzocht, met een diepgang die afhangt van het risiconiveau. Daarnaast voert de groep een fol-
low-up uit van de derden met wie zij zaken doet. In onze contracten zijn specifieke clausules opge-
nomen waarin de partijen zich ertoe verbinden altijd te handelen in overeenstemming met het door 
DEME geëiste conformiteitsniveau. Ten slotte verzekert DEME zich ervan dat de deze partijen het 
beleid en de procedures inzake corruptie effectief  naleven. Daarnaast beperkt DEME deze risico’s 
zoveel mogelijk aan de hand van beleidsregels en procedures die iedereen goed kent en die in het 
geheel van de organisatie worden toegepast.

5.1.5. INNOVATIE
In termen van de innovatie focust DEME op gezamenlijke waardecreatie door het vormen van 
partnerschappen met meerdere partijen en door een grotere concentratie op het interne onderne-
merschap. 

DEME is lid van de innovatiepool ‘The Blue Cluster’, die focust op de duurzame groei op zee. 
Zo heeft DEME in 2020 met partners samengewerkt aan de projecten MARCOS, D4PV @ Sea 
en de start van Coastbusters 2. Het project MARCOS bestudeert het potentieel van grootschalige 
offshore aquacultuur. DP4 @ Sea ontwikkelt een methodologie op wetenschappelijke basis voor het 
in kaart brengen van de uitdagingen en potentiële oplossingen voor de multifunctionele maritieme 
landschapsinfrastructuren. Coastbusters 2 is een monitoringproject dat onder meer onderzoek doet 
naar biologisch afbreekbare en duurzame (bio)mariene materialen als elementen van de kustverde-
diging. Het eerste project van Coastbusters won in oktober van dit jaar de eerste Blue Innovation 
Award. 

DEME heeft in 2020 ook sterk op de internationale samenwerking gefocust, bijvoorbeeld door zich 
aan te sluiten bij de European Clean Hydrogen Alliance, het Sustainable Ocean Business Action 
Platform en het Global Partnership for Plastics Action van het World Economic Forum. 
Daarnaast ontwikkelt DEME in samenwerking met universiteiten en technologieleveranciers 
een oplossing voor de verwijdering van plastic uit de rivieren, havens en kustzones. In 2020 heeft 
DEME de eerste installatie getest met een proefproject op de Scheldebrug in Temse. De instal-
latie bestaat enerzijds uit een V-vormige vaste fuik die de waterstroming gebruikt om plastic en 
drijvend afval in de bovenste waterlaag naar een drijvend opvangplatform te leiden. Het drijvend 
afval wordt dan opgevangen door de Marine Litter Hunter, een vaartuig dat de grootste stukken 
onderschept en naar het opvangplatform leidt. De installatie gebruikt diverse technologische inno-
vaties, zoals artificiële intelligentie voor de herkenning van de voorwerpen, virtuele realiteit voor de 
werking van de uitrusting en (eventueel) de autonome controle van het vaartuig. De Marine Litter 
Hunter vaart op elektriciteit en stoot dus geen CO2 uit. 

Als steun voor het interne ondernemerschap werden in 2020 verscheidene innovatieprogramma’s 
gestart om enerzijds nieuwe ideeën te verzamelen en anderzijds gerealiseerde initiatieven te be-

lonen. In 2020 werden twee specifieke innovatie-uitdagingen gelanceerd rond klimaat en energie 
(DOD 7 en 13) en het beheer van afval en materialen (DOD 12). In het volledige innovatieproces is 
de duurzaamheid een van de evaluatiecriteria.

5.2. RESULTATEN VAN DIT BELEID BIJ CFE CONTRACTING EN BPI
In 2020 werden de key performance indicators verfijnd en werd een dashboard van niet-financiële 
indicatoren ingevoerd. In verscheidene proefprojecten worden de meest complexe thema’s, zoals 
materiaaltransport en circulariteit, van nabij gevolgd. Elke indicator verzekert een regelmatige 
monitoring van de gekozen prioritaire doelstellingen. Op het vlak van de concrete acties waren er 
verscheidene grootschalige duurzame projecten, zoals ZIN en het gebruik van consolidatiecentra 
voor de logistiek, maar lag de nadruk vooral op de interne communicatie en de bewustmaking van 
de teams rond duurzaamheid. Deze acties zullen in 2021 worden voortgezet via actieplannen in de 
verschillende entiteiten van de groep. 

CFE Contracting heeft zich aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action. Ze onder-
schrijft daarmee het initiatief  Science Based Targets. Deze aanpak zal het mogelijk maken om 
duurzame doelstellingen te valideren die beantwoorden aan de ambities van de Akkoorden van 
Parijs.

5.2.1. IMPACT VAN DE COVID-19-PANDEMIE
De crisis van het coronavirus heeft de relevantie bevestigd van de gekozen prioriteiten en in het 
bijzonder van de versnelde digitalisatie en de focus op operationele uitmuntendheid.

5.2.2. SOCIAAL
De mens staat centraal in de bouwprocessen van CFE. CFE is een belangrijke werkgever, zowel 
direct (3.155 werknemers) als indirect via de verschillende onderaannemers en leveranciers. In 
2020 heeft CFE Contracting een campagne voor ‘employer branding’ gelanceerd die het concept 
‘Framily’ (family & friends) dat haar kenmerkt in de verf  zette. De filialen op mensenmaat en de 
soliditeit van de groep zijn samen met haar vele vormen van synergie de kracht en de bijzonderheid 
van CFE Contracting. De eerbied voor de mens geldt niet alleen voor onze eigen werknemers maar 
ook voor het personeel van de onderaannemers en leveranciers. Deze filosofie is opgenomen in een 
integriteitscode die de eerbied voor de rechten van de mens omvat. In deze optiek verlopen de pro-
cedures voor de selectie van en de interactie met de onderaannemers schriftelijk. In 2020 werd geen 
enkele schending van de mensenrechten vastgesteld.

CFE wenst ook de nodige aandacht te schenken aan de veiligheid en de gezondheid op de werk-
plek. De ernst en de frequentie van arbeidsongevallen krijgen in elke raad van bestuur een bijzon-
dere aandacht. CFE presteert in dit domein beter dan de Belgische sector in zijn geheel. Dat belet 
niet dat CFE Contracting haar score elk jaar wil verbeteren. In dat opzicht is het beleid voor sen-
sibilisering, voor opleiding en voor preventie een belangrijk instrument. Ook de ‘LEAN’ methode 
draagt eraan bij. De bouwplaatsen worden regelmatig bezocht om de naleving van de procedures te 
controleren.
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5.2.3. MILIEU
De twee divisies zijn zich bewust van de impact van hun activiteiten op het milieu. Het vervoer 
van personen en materialen heeft een weerslag op de mobiliteit en veroorzaakt ook een directe 
CO2-uitstoot. De vermindering van de behoefte aan transport en een geavanceerd afvalbeleid kun-
nen helpen om die impact te verkleinen. De op de verschillende bouwplaatsen toegepaste ‘LEAN’ 
bouwprocessen dragen er eveneens toe bij.

Zo hebben in 2020 verscheidene bouwplaatsen in België en Luxemburg hun logistiek herzien door 
met consolidatiecentra te werken. Deze logistieke hubs verminderen het aantal vrachtwagens voor 
de bevoorrading van de bouwplaatsen in aanzienlijke mate en maken bovendien de leveringsplan-
ning betrouwbaarder. In Brussel worden ook alternatieve leveringswijzen gebruikt, zoals levering 
via de waterweg. Dat heeft een onmiddellijke impact op de CO2-uitstoot.
Volgens studies is de materiaalkeuze een doorslaggevende maar indirecte factor in de analyse van 
de CO2-kosten van een gebouw. Het werken met gerecycleerde of  hergebruikte materialen is even-
eens een oplossing voor de vermindering van de koolstofvoetafdruk. Ook de keuze van meer duur-
zame materialen draagt daar toe bij.

CFE Contracting en BPI hebben daarom begin 2020 hun knowhow gebundeld om de joint venture 
Wood Shapers op te richten. De beheersing van de materialen (en in het bijzonder van hout) en van 
bouwtechnieken voor een geoptimaliseerde structuur staan samen met een geïntegreerde projectvi-
sie centraal in de duurzame benadering van Wood Shapers.
Met haar drie filialen Van Laere, BPC en VMA heeft CFE Contracting het project ZIN in de Brus-
selse Noordwijk opgestart. Dit innoverende project van meer dan 110.000 m² legt de nadruk op 
circulariteit. De circulaire benadering begint met het behoud van 65 % van de bestaande WTC-to-
rens, wat de hoeveelheid sloopafval en het gebruik van nieuwe bouwmaterialen beperkt. Dit is het 
eerste project in België dat de circulariteitsprincipes op deze schaal toepast. Concreet zal in totaal 
95 % van het materiaal worden bewaard, hergebruikt of  gerecycleerd en zal 95 % van de nieuwe 
materialen voor de kantoren C2C-gecertificeerd zijn.

Een andere aanpak om de CO2-productie te beperken, is de vermindering van het energieverbruik 
van zowel de gebouwen als de bouwplaatsinstallaties. Via haar filiaal VEMAS levert CFE Con-
tracting ESCO-diensten met gegarandeerde energieprestaties aan de klanten die het wensen. Deze 
expertise wordt ook bij de inrichting van de bouwplaatsen gebruikt, met een monitoring van het 
elektriciteits- en waterverbruik die hun optimalisatie mogelijk maakt.

5.2.4. GOVERNANCE
Het Corporate Governance Charter van CFE Contracting werd in 2019 bijgewerkt. Na de goed-
keuring door het Executief  Comité werd het aan alle medewerkers meegedeeld. Het vervolledigt 
het Corporate Governance Charter van de Groep CFE. Dit charter definieert de structuur van 
CFE Contracting, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende raden en comités en de 
minimale toepasselijke procedures. Vervolgens is het in een reeks interne beleidslijnen uitgewerkt. 

De structurering van CFE Contracting heeft tot doel een helder en solide kader te vormen voor de 
begeleiding van de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap en de ondernemingen van 

de pool Contracting en voor hun goede werking. De structurering van de vennootschap weerspie-
gelt de regels voor goed bestuur, aangepast aan de behoeften van de onderneming. Hetzelfde geldt 
voor BPI, waarvan het Governance Charter in december 2019 werd aangepast en goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur. 
De minimale procedures, ook interne beleidslijnen genoemd, worden in nauw overleg met het 
Executief  Comité bijgewerkt door de Raad van Bestuur. Op het niveau van de projecten is een lijst 
van 12 principes voor een goed beheer opgesteld. In 2019 werd bovendien voor elke entiteit een 
risicoanalyse uitgevoerd. 

Elke in het charter opgenomen beleidslijn is fundamenteel. Hierna brengen we echter het thema 
van de eerbiediging van de mensenrechten op de voorgrond.

EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN 
De eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden die aan de basis liggen 
van het algemene beleid van de polen Contracting en Vastgoedontwikkeling. Deze eerbied komt tot 
uiting in een geformuleerd beleid met een specifieke op de integriteit van de medewerkers gerichte 
gedragscode, die het algemene kader vormt waarvan de toepassing door individuele informatie en 
interne audits wordt verzekerd. 

In de aanwerving maar ook in bijvoorbeeld de dagelijkse werkrelaties en de opportuniteiten voor 
opleiding, interne mobiliteit of  promotie, is elke discriminatie op grond van gender, leeftijd, nati-
onaliteit, afkomst, overtuiging of  handicap verboden. Het algemene beleid omvat ook de eerbie-
diging van de wetten met betrekking tot de privacy van de medewerkers, wat in de dochteronder-
nemingen tot uiting komt in maatregelen op het vlak van de informatica om de veiligheid van de 
persoonsgegevens van de medewerkers te verzekeren. 

Dit algemene beleid wordt ook weerspiegeld in de contractuele bepalingen met de onderaanne-
mers, bepalingen die de eerbiediging van de wetten met betrekking tot de mensenrechten eisen. Bij 
de selectie van buitenlandse onderaannemers voeren wij de vereiste controles uit, bijvoorbeeld inza-
ke de sociale zekerheid en de betaling van het minimumloon.

Tot op heden is in de polen Contracting en Vastgoedontwikkeling geen enkele inbreuk op ons men-
senrechtenbeleid vastgesteld. De vakspecialiteiten van de twee polen impliceren het werken met on-
deraannemers, leveranciers en partners die niet noodzakelijk de waarden van CFE met betrekking 
tot de mensenrechten delen. De realiteit van de bouwplaatsen kan gemakkelijk verwarring creëren, 
met ernstige gevolgen voor het imago van de groep.

Daarom neemt CFE verschillende maatregelen om deze risico’s maximaal te voorkomen. Deze 
maatregelen spelen op verschillende niveaus: 
• Preventie: wij hebben in de dochterondernemingen een charter ingevoerd, een systeem met 

erkende leveranciers georganiseerd, bepalingen opgenomen in de contracten met de onder-
aannemers en een humanresourcesbeleid toegepast dat ieders rechten respecteert; 

• Opleiding: ze kan verschillende vormen aannemen (vergaderingen, workshops, uitwisseling 
van ervaringen enz.), met inbegrip van de opleiding van de hiërarchische lijn inzake de  
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wettelijke verplichtingen en het welzijn; 
• Controle: hij impliceert met name regelmatige werfinspecties door de hiërarchische lijn en 

interne audits. 

BESTRIJDING VAN FRAUDE EN CORRUPTIE
De door CFE opgestelde anticorruptiecode, die in 2018 werd bijgewerkt, is opgenomen in het be-
leid van de dochterondernemingen en richt zich tot alle medewerkers, ongeacht hun functie. Hij 
verklaart duidelijk dat elke vorm van corruptie of  corrupte praktijken, direct of  indirect, verboden 
is, zowel op het niveau van de ondernemingen als op dat van de natuurlijke personen. Om de effec-
tiviteit en het goede begrip van de uitgevaardigde ethische regels te verzekeren, geeft de code con-
crete details met betrekking tot in commerciële betrekkingen courante gewoonten, zoals voordelen, 
geschenken, voorrechten en blijken van gastvrijheid: hij preciseert wat wel en niet toegelaten is, de 
grenzen die men moet respecteren enzovoort, rekening houdend met de nationale (van België en/
of  het betrokken buitenland) en de internationale reglementeringen. Het engagement van de doch-
terondernemingen en hun medewerkers, het ethische besef  en de wil om in een geest van samen-
werking en vertrouwen te werken, samen met een aantal interne procedures die de mogelijkheid 
van fraude en corruptie beperken, zijn stuk voor stuk elementen die een goede naleving van de be-
palingen tegen fraude en corruptie verzekeren. CFE Contracting heeft dit jaar haar inspanningen 
verdubbeld om haar operationele personeel op te leiden in de kennis en het begrip van de sociale 
wetgeving. Zo ontvingen meer dan 450 operationele medewerkers van de verschillende dochteron-
dernemingen van CFE een opleiding ‘Best Practices: contract management & social law’ om een 
goed begrip van de toepasselijke reglementering inzake contracten en sociale wetten te garanderen.

In de bouwsector staat vaak veel geld op het spel, is de concurrentie soms hard en vereisen veel pro-
jecten het gebruik van tijdelijke verenigingen en van orders bij een groot aantal onderaannemers 
en leveranciers. Daarnaast kunnen de betrekkingen met de klanten gepaard gaan met het geven of  
ontvangen van geschenken, blijken van gastvrijheid, uitnodigingen voor diverse manifestaties enz. 
Dit alles kan situaties creëren met risico’s van ‘uitschuivers’ die als corruptie worden beschouwd. 
CFE voert een preventiebeleid om deze risico’s te bestrijden. In de dochterondernemingen is een 
anticorruptiecode ingevoerd die zowel de basisprincipes uiteenzet als concrete voorschriften geeft 
die in de verschillende risicosituaties moeten worden gevolgd. Daarnaast treffen de dochteronder-
nemingen diverse concrete maatregelen om de toepassing van deze bepalingen te verzekeren.

De cel interne audit onderwerpt elke entiteit regelmatig aan een analyse van de risico’s en de pro-
cedures. De interne audit is een onafhankelijke functie met als belangrijkste opdracht de ondersteu-
ning en begeleiding van het management voor een betere beheersing van de risico’s. 

De interne audit rapporteert functioneel aan het Auditcomité van CFE, door het jaarlijkse audit-
plan, de belangrijkste resultaten van de uitgevoerde audits en een follow-up van de actieplannen 
voor te leggen. Indien nodig kunnen bijkomende opdrachten worden uitgevoerd op verzoek van 
het Auditcomité of  het Executief  Comité van CFE Contracting. In 2020 onderzocht de interne 
audit vooral de principes van het goede beheer van de projecten. De andere thema’s van de interne 
audits waren de scheiding van de machten in de ERP-systemen, de archivering, de ondertekenings-
bevoegdheid in de betaalsoftware en de toepassing van de AVG. Daarnaast werd bij MOBIX een 

algemene analyse van het interne controlesysteem uitgevoerd. Het resultaat van de audits wordt 
voorgelegd aan de leden van het Auditcomité van CFE en aan het Executief  Comité van CFE 
Contracting, om verbeteringsmaatregelen overeen te komen.

6. NIET-FINANCIËLE KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN (KPI’S)

6.1. INLEIDING
De definitie, de verzameling en de analyse van KPI’s maken integraal deel uit van de duurzaam-
heidsstrategie van CFE. Voor elk thema met hoge materialiteit werd ten minste één KPI gekozen. 
Voor sommige meer complexe thema’s, zoals transport, werd de voorkeur gegeven aan de analyse 
van proefprojecten. De analyse en de regelmatige follow-up van al deze KPI’s aan de hand van 
specifieke dashboards maakt een nauwkeurige validatie mogelijk van de toegepast actieplannen.   

6.2. SOCIAAL
Om de impact van de op sociale thema’s gerichte acties te analyseren, hanteren de drie polen sinds 
verscheidene jaren een reeks KPI’s. Deze KPI’s hebben betrekking op de thema’s veiligheid, wel-
zijn, diversiteit en opleiding. 

6.2.1. GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE INDICATOREN  

Medewerkers per pool

 CFE DEME Totaal 

2018 3.524 5.074 8.598

2019 3.276 5.134 8.410

2020 3.250 4.976 8.226

Medewerkers volgens statuut

2020 Arbeiders Bedienden Totaal

CFE 1.709 1.541 3.250

DEME 2.279 2.697 4.976

Totaal 3.988 4.238 8.226

Mannen / vrouwen

Bedienden (M) Bedienden (V) Arbeiders Arbeidsters

2018 3.272 1.064 4.201 61

2019 3.289 1.115 3.934 72

2020 3.106 1.132 3.916 72
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Opleiding  

In aantal uren per soort 
opleiding

Totaal 2019 Totaal 2020 Mannen Vrouwen

Technieken 68.119 38.020 36.713 1.307

Hygiëne en veiligheid 60.580 44.919 43.157 1.762

Milieu 907 1.022 966 56

Management 17.129 6.953 6.683 270

Informatica 17.656 12.445 11.304 1.141

Adm/Boekh/Beheer/Jur. 14.039 12.001 11.072 929

Talen 8.598 6.498 5.226 1.272

Diversiteit 310 8.128 7.844 284

Overige 13.247 14.342 13.846 496

Totaal 200.585 144.328 136.811 7.517

Omdat de veiligheid een doorlopend aandachtspunt is, hebben CFE Contracting en DEME  
QHSE-dashboards ontwikkeld, zodat ze de evolutie van de statistieken nauwkeurig kunnen volgen 
en zo snel mogelijk de nodige verbeteringsmaatregelen kunnen nemen. 

Veiligheid voor  
CFE Contracting

2017 2018 2019 2020 sectorgemiddelde*

Frequentiegraad 16,76 19,42 13,72 26,12 31,08

Ernstgraad 0,49 0,49 0,44 0,61 1,05

* sectorgemiddelde 2019, bron: fedris.be (NACE-codes 41, 42 en 43))   
Frequentiegraad CFE = aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid x 1 miljoen gedeeld door het aantal gewerkte uren. 
Ernstgraad CFE = aantal kalenderdagen afwezigheid x 1.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren

Veiligheid voor 
DEME

2017 2018 2019 2020 sectorgemiddelde*

Frequentiegraad 0,27 0,21 0,24 0,19 3,54

Ernstgraad 0,03 0,072 0,097 0,04 0,67
     
* sectorgemiddelde 2019, bron: fedris.be (NACE-codes 08.12, 39, 42.13, 42.911 en 42.919)
Frequentiegraad DEME = aantal ongevallen met werkverlet (wereldwijd) x 200.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren.
Ernstgraad DEME = aantal kalenderdagen afwezigheid (wereldwijd) x 1.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren. 

6.2.2. INDICATOREN VOOR DE PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN VAN DEME

Thema met hoge materialiteit: Health, safety & well-being
Bij de sociale of  maatschappelijke thema’s heeft DEME het thema ‘Health, safety & well-being’ ge-
kozen (zie de materialiteitsmatrix in hoofdstuk 5.3). DEME heeft een dashboard voor de veiligheid 
ontwikkeld dat niet alleen rekening houdt met de frequentie- en de ernstgraad die in punt 6.2.1 
worden behandeld, maar ook met de deelname aan de toolboxes, het aantal incidenten, het aantal 
tijdig gemelde incidenten enz. Deze informatie wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Een volledig verslag over het veiligheidsbeleid is beschikbaar op de site van DEME  
(https://www.deme-group.com/publications) 

Naam van de KPI Definitie van de KPI Eenheid 2019 2020

HIPO incidents A high potential (HIPO) incident is an incident that could have had severe conse-
quences for quality, health, safety or environment. This includes incidents from 
third parties such as subcontractors, clients, JV partners. 

# 406 262

Toolbox participation All project, vessel and office staff/crew must participate, as a minimum, once a 
week in a toolbox meeting. Toolbox meetings include safety moment day, ves-
sel-project safety meeting and pre-work meeting. 

# 447137 345312

Timely reported incidents All incidents with damage, near misses/dangerous situations and complaints/
non-conformities have to be reported in IMPACT within 24 hours.  

# 1174 1181

Timely closed actions All actions resulting from incidents & investigations, audits, management 
reviews and year action plans need to be closed out within their set due date.

# 1218 1394

Observations All project, vessel and office staff/crew has to fill in/complete a minimum of 3 
observations per year

# 23191 17133

Inspections QHSE-S inspections are to be conducted by the following functions:
- Superintendents up to Project Director to each conduct 1 inspection per month 
on the project
- Vessel Management (Master, Chief Engineer) to each conduct 1 inspection per 
week on board

# 14605 11593

Incident investigations All incidents that require an investigation according to the DEME Incident mana-
gement procedure, should have an incident investigation

# 381 379

Al deze KPI’s zijn op interne richtlijnen gebaseerd en maken deel uit van het wereldwijde prestatie-
dashboard voor QHSE-S.
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Thema met gemiddelde materialiteit: Diversity & opportunity
De indicatoren voor het aantal opleidingsuren en de verdeling tussen mannen/vrouwen zijn ver-
meld in punt 6.2.2.

Wat het aantal mannelijke/vrouwelijke werknemers betreft, wil DEME alle medewerkers gelijke kan-
sen bieden op het vlak van de interne mobiliteit en hen actief  in dat proces begeleiden en sturen.

Naam van de KPI Definitie van de KPI Eenheid 2019 2020

Prestatie en loopbaanont-
wikkeling

Deelname aan het programma voor prestatie-
meting Time To van al het personeel en alle 
bemanningen tijdens de verslagperiode 

percentage (1) TIMETOSTAFF = 85
(2) TIMETOCREW  = 70          

(1) TIMETOSTAFF = 86           
(2) TIMETOCREW  = 80

Naam van de KPI Definitie van de KPI Eenheid 2019 2020

Aantal nationaliteiten Op basis van interne richtlijnen.
Het totale aantal nationaliteiten bij de 
vaste werknemers van de organisatie op 31 
december 

# 82 80

Al deze KPI’s zijn op interne richtlijnen gebaseerd.

Wat de opleidingen en de ontwikkeling van de prestaties en de loopbanen betreft, wil DEME de 
tevredenheid van de medewerkers verbeteren door middel van competentiebeheer, het aanbod van 
opleidingen en loopbaanplannen voor alle werknemers.

DEME wil ook onze geest van ‘One DEME, One team’ benutten door gebruik te maken van de 
rijke diversiteit van onze operationele teams en van de inclusieve sociale betrekkingen.

WIE WIJ ZIJN   HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN   JAARVERSLAG  NIET-FINANCIËLE VERKLARING  FINANCIËLE STATEN                              

Korte beschrijving van de activiteiten van de groep — ESG-beleid — Belangrijkste risico’s met betrekking tot ESG —Resultaten van dit beleid — Niet-financiële kritieke performance-indicatoren (KPI)



94

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

6.2.3.  INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN  
CFE CONTRACTING EN BPI

Thema met hoge materialiteit: Health & Safety 
Bij de sociale of  maatschappelijke thema’s hebben CFE Contracting en BPI eveneens het thema 
van de veiligheid en de gezondheid gekozen (zie de materialiteitsmatrix in hoofdstuk 5.5). Een dash-
board met de belangrijkste informatie voor elke dochteronderneming wordt ten minste eenmaal 
per maand bijgewerkt om de veiligheidsgegevens zo stipt mogelijk te monitoren.

De informatie over de frequentiegraad en de ernstgraad is opgenomen in hoofdstuk 6.2.1.

Fatal & Serious

With Incapacity

Without Incapacity

First Aid

12

95

78

60

Fatal & Serious

With Incapacity

Without Incapacity

First Aid

Incidents

23

154

103

80

283

0

12358

Employees Incl. Subcontractors & InterimsEmployees Fatal

Proactive reports

Thema met hoge materialiteit: Guarantee decent working conditions for all
De veiligheid van de onderaannemers en het uitzendpersoneel krijgt uiteraard evenveel aandacht 
als die van het eigen personeel.
Alle veiligheidsindicatoren houden rekening met de onderaannemers. 

Thema met hoge materialiteit: Talent attraction, training & retention
De gegevens over de opleidingen worden in hoofdstuk 6.2.1 vermeld.
Dit zijn de gegevens die uitsluitend betrekking hebben op CFE Contracting en BPI.

In aantal uren per soort opleiding Totaal 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Mannen Vrouwen

Technieken 18.354 15.578 16.434 15.127 1.307

Hygiëne en veiligheid 13.203 20.182 12.071 10.309 1.762

Milieu 80 180 807 751 56

Management 5.953 5.009 1.434 1.164 270

Informatica 2.273 4.513 3.354 2.213 1.141

Adm/Boekh/Beheer/Jur. 1.741 3.840 2.589 1.660 929

Talen 4.561 6.177 3.271 1.999 1.272

Diversiteit 0 0 3.320 3.036 284

Overige 1.951 2.872 2.993 2.497 496

Totaal (u) 48.116 58.350 46.273 38.756 7.517

Totaal /aantal werknemers (u/pers.) 14 18 14   

Om de aankomst en het vertrek van personeel te volgen, analyseert CFE Contracting de indicator 
voor de anciënniteit.

Anciënniteit (buiten DEME) 2018 2019 2020

< 1 452 412 379

1-5 965 1047 1.150

6-10 567 530 508

11-15 502 511 453

16-20 298 300 287

21-25 127 117 145

> 25 613 359 328

Totaal 3.524 3.276 3.250

Tot slot worden het welzijn en de gezondheid van het personeel gemonitord door de indicator voor 
het absenteïsme te volgen.

Absenteïsme 2018 2019 2020

Aantal dagen afwezigheid wegens ziekte 70,871 90,498 68,312

Aantal dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval 4,488 6,957 4,203

Aantal dagen afwezigheid wegens ongeval op de weg naar/van het werk 492 122 256

Aantal dagen afwezigheid wegens beroepsziekte 0 0 0

Aantal gewerkte dagen 1.892.886 1.802.571 1.805.789

Afwezigheidsgraad 4,01% 5,41% 4,03%
 
NB: deze waarden gelden voor het geheel van de groep CFE
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6.2.4. VARIA
Zoals elk jaar worden ook andere klassieke KPI’s voor het thema human resources gerapporteerd: 

Aantal medewerkers per type overeenkomst voor de volledige groep CFE (incl. DEME)

 Arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur

Arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur

Werk & studie Totaal

2018 7.939 648 11 8.598

2019 8.065 334 11 8.410

2020 7.895 327  4 8.226

Leeftijdspiramide voor de volledige groep CFE (incl. DEME)

per schijf van 5 jaar 2017 2018 2019

< 25 377 380 331

26-30 1.207 1.165 1.086

31-35 1.320 1.242 1.213

36-40 1.267 1.250 1.267

41-45 1.182 1.176 1.147

46-50 1.049 973 974

51-55 1.040 1.026 1.025

56-60 770 785 773

> 60 386 413 410

Anciënniteit voor de volledige groep CFE (incl DEME)

per schijf van 5 jaar 2018 2019 2020

<1 1.144 912 648

1-5 2.652 2.928 3.034

6-10 1.767 1.509 1.508

11-15 1.104 1.352 1.327

16-20 701 685 637

21-25 352 344 409

>25 878 680 663
 
 

6.3. MILIEU 

6.3.1. GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE INDICATOREN 
Ook dit jaar heeft de niet-financiële milieurapportage betrekking op de CO2-productie van de 3 
polen. CFE volgt het Greenhouse Gas Protocol en meldt haar uitstoot van broeikasgassen volgens 
de operationele benadering van de drie scopes: 

SCOPE 1
De directe uitstoot van broeikasgassen houdt verband met het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Alleen de productie van CO2 wordt in aanmerking genomen, de andere uitstoot van broeikasgassen 
wordt buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend aangekochte fossiele brandstoffen die in 
de eigen installaties, machines, schepen en projecten worden gebruikt. Scope 1 omvat ook de in de 
eigen elektriciteitsgenerators gebruikte brandstof.
 
SCOPE 2 
De indirecte uitstoot van broeikasgassen houdt verband met het gebruik van aangekochte elektri-
citeit. Alleen de productie van CO2 wordt in aanmerking genomen, de andere uitstoot van broei-
kasgassen wordt buiten beschouwing gelaten. De elektriciteit die de ondernemingen aankopen is 
vaak afkomstig uit zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare bronnen. Slechts wanneer de hoe-
veelheid energie die een bedrijf  aankoopt uitdrukkelijk contractueel vastgelegd is, kan men ze in de 
twee delen uitsplitsen. In het andere geval kan men de effectief  ontvangen hoeveelheid hernieuw-
bare energie niet nauwkeurig kennen. Dit verslag geeft dus geen uitsplitsing in dit opzicht. 

SCOPE 3
Dit betreft de andere indirecte uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is het gevolg van de acti-
viteiten van CFE maar is afkomstig van bronnen die CFE niet controleert en waarvan het ze niet 
de eigenaar is. In dit geval hebben de verzamelde gegevens uitsluitend betrekking op uitstoot in 
verband met vliegreizen. 

DEME neemt de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), stikstofprotoxide (N2O) en methaan (CH4) op 
in haar koolstofvoetafdruk. De mondiale metingen en de metingen voor België en Nederland wor-
den afzonderlijk geanalyseerd. DEME en CFE gebruiken verschillende rekenmethoden. Voor CFE 
Contracting en BPI wordt de koolstofbalansmethode van het ADEME gebruikt.

GHG SCOPE 1-2 CFE CONTRACTING & BPI
 Eenheid 2017 2018 2019 2020

CO2-uitstoot scope 1 Ton CO2 13.290 19.298 14.754 15.812

CO2-uitstoot scope 2 Ton CO2 2.583 4.565 3.063 1.872

CO2-uitstoot scope 1 + 2 Ton CO2 15.873 23.863 17.817 17.684

DEME gebruikt, uitsluitend voor Nederland en België, specifieke emissiefactoren volgens de 
CO2-prestatieschaal. (https://www.co2emissiefactoren.nl). 
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Voor de mondiale uitstoot van broeikasgassen van DEME worden twee types emissiefactoren ge-
bruikt:
• In de selectie van de emissie- of  conversiefactoren gebruikt men voor de schepen de sectorale 

emissiefactoren van de IMO.
• Voor alle andere uitrustingen gebruikt men de mondiale emissiefactoren van het DEFRA (het 

Britse ministerie van milieu, voeding en landbouwaangelegenheden).

GHG SCOPE 1-2- 3 DEME
DEME (Worlwide) Eenheid 2018 2019 2020

GHG(CO2+N20+CH4)-uitstoot (scope 1) Ton CO2-eq.  676.000 659.000

GHG(CO2+N20+CH4)-uitstoot (scope 2) Ton CO2-eq.  5.000 1.000

GHG(CO2+N20+CH4)-uitstoot (scope 3) Ton CO2-eq.  12.000 10.000

CO2 uitstoot (scope 1, 2 & 3) Ton CO2-eq. 687.000 693.000 670.000

We stellen vast dat de CO2-uitstoot van de bouwbedrijven van CFE Contracting bijzonder wordt 
beïnvloed door het type bouwplaats en uitgevoerde werken in de loop van het jaar. Vooral bouw-
plaatsen met omvangrijke ruwbouwwerken vereisen een groot verbruik van elektriciteit en diesel 
voor de werking van de bouwmachines en de kranen. Bouwplaatsen en afwerkingen in de winter-
periode vereisen dan weer een grote inbreng van energie voor de verwarming en het drogen van 
de gebouwen. Het verbruik van de voertuigen zal eveneens sterk worden beïnvloed door de afstand 
woning-werk. Al deze elementen variëren sterk van jaar tot jaar.
De CO2-uitstoot van de multitechnische bedrijven is relatief  stabieler. Daarom moet men het ver-
schillende verbruik van zeer nabij volgen, voor een meer nauwkeurige en gerichte follow-up van de 
genomen maatregelen. De gedetailleerde informatie over CFE Contracting is te vinden in hoofd-
stuk 6.3.3.
 
De belangrijke verbetering van scope 2 bij CFE Contracting houdt vooral verband met de overstap 
naar groene energie van veel dochterondernemingen.

6.3.2. INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN DEME

Specifieke doelstellingen voor de vermindering van CO2
DEME heeft specifieke verbeteringsprogramma’s om de milieu-impact tijdens de uitvoering van de 
projecten verder te beperken. Specifieke programma’s mikken op de verdere reductie van de uit-
stoot van broeikasgassen die aan de klimaatverandering bijdragen, en van andere verontreinigende 
stoffen die de lokale luchtkwaliteit aantasten.

DEME wil tegen 2030 haar uitstoot van broeikasgassen met 40% verlagen tegenover 
2008, het jaar dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als referentie 
heeft gekozen. DEME wil tegen 2050 een klimaatneutrale onderneming zijn.

Aangezien meer dan 90% van de uitstoot van broeikasgassen aan het brandstofverbruik van de 
schepen kan worden toegeschreven, voert DEME een investeringsplan over meerdere jaren uit om 
haar vloot van de meest geavanceerde technologie te voorzien en brandstoffen met lage emissie te 
gebruiken, zoals LNG, biodiesel en de toekomstige ecologische brandstoffen met waterstof, zoals 
groene methanol en groene waterstof. Daarnaast werkt DEME continu aan de verbetering van de 
energie-efficiëntie van de volledige vloot door middel van verschillende technologische maatregelen, 
zoals systemen voor de recuperatie van de warmte van restgassen voor de opwekking van elektri-
sche energie. De nadruk ligt ook doorlopend op de optimalisatie van de processen en de verbetering 
van de productiviteit. Tot slot heeft DEME zich in 2020 ingespannen om de registratie van haar 
energiegegevens verder te optimaliseren, een geïntegreerde gegevensstructuur in te voeren en de 
nodige monitoringtools te ontwikkelen. 

Thema met gemiddelde materialiteit: Natural capital 
Als meting van de aandacht voor de bescherming van het natuurlijke kapitaal registreert DEME 
het aantal jaarlijks goedgekeurde groene initiatieven. DEME wil ten minste één groen initiatief  
implementeren voor elk project met een duur van meer dan 3 maanden.

Name of the KPI Definition of the KPI Unit 2019 2020

Total number of approved 
green initiatives

A «Green initiative» is any initiative, change or modification to a process, equipment or 
setup that reduces the environmental impact of the project. 

# 105 128
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6.3.3.  INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN  
CFE CONTRACTING EN BPI

Thema met hoge materialiteit: Waste reduction
Sinds begin 2020 monitoren alle dochterondernemingen van CFE Contracting een nieuwe indi-
cator. De vijf  belangrijkste afvalfracties worden viermaal per jaar gemeten en opgenomen in het 
milieudashboard.

Afval Eenheid 2019 2.020

Gemengd ton / 9.498

Hout ton / 3.855

Inert ton / 9.498

Gevaarlijk ton / 38

Staal ton / 542

TOTAAL ton  23.431

TOTAAL/omzet ton/M€  25,69

Het energieverbruik wordt eveneens van nabij gevolgd.  

Energie Eenheid 2019 2020

Elektriciteit kwh  12.990.826

Gas kwh  3.195.251

Stookolie kwh  11.064.479

TOTAAL kwh  27.252.576

TOTAAL/omzet kwh   29,89

Thema met hoge materialiteit: Modular & circular principles in our projects
De circulariteit en de modulariteit zijn centrale aandachtspunten voor CFE Contracting en BPI.
De omzet van Wood Shapers zal vanaf  2021 als key performance indicator worden gebruikt.
Wat de circulariteit betreft, zullen de in het project ZIN geleerde lessen worden gebruikt om een ge-
schikte key performace indicator te bepalen. In afwachting worden de verschillende dochteronder-
nemingen bewust gemaakt van de circulariteit. In samenwerking met organismen als het WTCB, 
Build Circular en Ecobuild zijn opleidingen georganiseerd.

Thema met hoge materialiteit: Material transport optimisation
Het proefproject met het consolidatiecentrum in Brussel en de bouwplaatsen in Luxemburg die 
eveneens een consolidatiecentrum hebben gebruikt, dienen als referentie om in 2021 een key per-
formance indicator te bepalen. In afwachting worden alle op deze bouwplaatsen geleerde lessen 
aan de verschillende dochterondernemingen doorgegeven. Er worden ook interne bezoeken aan de 
bouwplaatsen georganiseerd om de aanpak uit te leggen.

Thema met gemiddelde materialiteit: Alternative transport modes promotion
De fleet is de grootste bron van CO2 voor scope 1. CFE Contracting heeft daarom besloten dat 
verbruik te volgen.

Fleet Eenheid 2019 2.020

Diesel - Auto liter  2.755.474

Hybride - Auto liter  1.870

Loodvrij - Auto liter  287.367

Diesel - Truck liter  670.768

Hybride - Truck liter  0

Loodvrij - Truck liter  4.198

Auto's #  1.909

Trucks #  108

verbruik auto's / aantal auto's liter/#  1.595

verbruik trucks / aantal trucks liter/#  6.250

6.4. GOVERNANCE

6.4.1. GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE INDICATOREN 

Charters en procedures verzekeren het goede bestuur van de verschillende polen. 

 CFE CFE Contracting BPI DEME

corporate governance charter ok ok ok ok

procedures * ok ok** ok

anticorruptiecode * ok ok ok

* overgedragen aan CFE Contracting en BPI
** intern beleid voor financiële transacties    

Alle governancedocumenten worden regelmatig herzien. 
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6.4.2. INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN DEME

Thema met hoge materialiteit: Innovation
Als meting van de aandacht voor innovatie registreert DEME het aantal jaarlijks goedgekeurde 
innovatie-initiatieven. DEME heeft hier de volgende doelstellingen:
(1) De aanvaarding verzekeren van duurzaamheid als onderdeel van elke uitdaging in elke innova-
tiecampagne.
(2) Ervoor zorgen dat de duurzaamheid altijd meespeelt in de evaluatiecriteria van elke innovatie-
campagne.

Naam van de KPI Definitie van de KPI Eenheid 2019 2020

Goedgekeurde  
innovatie-initiatieven

Het totale aantal goedgekeurde innovatie-initiatieven na de innova-
tiecampagnes van DEME tijdens de verslagperiode.

# 11 18

Thema met hoge materialiteit: Ethical business
Om de kennis van de governanceprincipes en in het bijzonder de procedures met betrekking tot 
ethisch zakendoen te meten, noteert DEME het percentage van het personeel dat een specifieke 
opleiding, de ‘Compliance training’, heeft gevolgd. 

DEME wil verzekeren dat elke werknemer regelmatig een opleiding in ethisch besef  heeft gevolgd.

Naam van de KPI Definitie van de KPI Eenheid 2019 2020

Verhouding van het per-
soneel dat de Compliance 
Awareness Training van 
DEME heeft gevolgd

Het totale aantal opleidingsuren in ethisch besef dat de vaste 
werknemers van de organisatie tijdens de verslagperiode hebben 
ontvangen 

percentage 88 97

6.4.3.  INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN  
CFE CONTRACTING EN BPI

Thema met hoge materialiteit: Strong corporate governance
In de loop van het boekjaar 2020 werden verscheidene auditopdrachten uitgevoerd. Ze hebben 
geen dysfuncties aan het licht gebracht die een significante invloed zouden kunnen hebben op de 
activiteit en de financiële overzichten van de groep. Deze audits hadden met name betrekking op:
• de toepassing van de principes van het goede projectbeheer zoals bepaald door de leden van 

het Executief  Comité
• de naleving van de AVG      
• de naleving van de regels met betrekking tot de ondertekeningsbevoegdheid in de  

ISABEL-betaalsoftware 
• de documentarchivering      
Het resultaat van de audits wordt voorgelegd aan de leden van het Auditcomité van CFE en aan 
het Executief  Comité van CFE, om verbeteringsmaatregelen overeen te komen.

Thema met hoge materialiteit: Innovation
In 2020 hebben CFE Contracting en BPI vorderingen geboekt in de ontwikkeling van een gestruc-
tureerde innovatiestrategie. De twee polen hebben respectievelijk een ‘Chief  Digital Officer’ en een 
‘Development & Innovation Director’ aangesteld. Deze twee verantwoordelijken zijn belast met het 
uitwerken en de follow-up van de innovatiestrategie. Een board, het ‘innovation core team’ van de 
twee polen vergadert ten minste eenmaal per maand. De eerste missie van deze boord is de invoe-
ring van:
• De governance
• Het proces
• Een gerichte monitoring
• Key performance indicators
• En tot slot de interne en externe communicatie die deze strategie bepaalt. 

Thema met gemiddelde materialiteit: Clear sustainability reporting (transparence)
De dashboards van veiligheid, human resources en milieu worden maandelijks gepubliceerd en 
bezorgd aan het management van CFE Contracting en de directiecomités van alle entiteiten. 

Deze dashboards verzekeren een transparante communicatie met de verschillende directieniveaus 
en informeren alle medewerkers zo vaak mogelijk.
Dankzij deze regelmatige follow-up kan men ook de ondernomen acties zo snel mogelijk bijstellen.
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