
 
 

MILIEUBELEID 

 

Aedifica is gespecialiseerd in zorgvastgoed en draagt de daarmee verbonden verantwoordelijkheden 

op lange termijn, met name op het gebied van milieu en energie. 

Over het algemeen verbindt Aedifica zich ertoe om alle toepasselijke wet- en regelgeving op het 

gebied van milieu en energie na te leven – als minimaal prestatieniveau – en tracht ze de best 

practices in niet-gereguleerde domeinen te volgen. 

Als toonaangevende zorgvastgoedinvesteerder wil Aedifica meer bepaald de volgende verplichtingen 

op milieu- en energievlak naleven: 

 

➔ Op ondernemingsniveau/bedrijfsspecifiek:  

 

• Mobiliteit/vervoer 

o Nabijheid en vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de hoofdzetel van 

Aedifica; 

o Minder zakenreizen door waar mogelijk gebruik te maken van tele- of 

videoconferentie; 

o Aanmoedigen van milieuvriendelijke/CO2-neutrale mobiliteit; stimuleren van andere 

vervoersmiddelen dan de auto, zoals het openbaar vervoer en de fiets. 

• Afval 

o Vermindering van de hoeveelheid afval uit de activiteiten van Aedifica (o.a. papierloze 

kantoren); 

o Optimale recyclage van het resterende afval. 

• Producten en leveranciers/zakenpartners 

o Zoveel mogelijk milieuvriendelijke schoonmaakproducten en kantoorbenodigdheden 

gebruiken (gerecycleerd papier bijvoorbeeld); 

o Kiezen voor duurzame leveranciers en zakenpartners. 

• Energieverbruik en CO2-uitstoot 

o CO2-neutraal hoofdkantoor met BREEAM-certificaat; 

o Monitoring, beheer en vermindering van het totale energieverbruik. 

• Waterverbruik 

o Plastic flessen vervangen door gefilterd leidingwater in Aedifica’s hoofdkantoor; 

o Monitoring, beheer en vermindering van het totale waterverbruik. 

• Risicobeheer 

o Rekening houden met milieurisico's in het beheer, de controle en de waardering van 

activa. 

 

 

➔ Op portefeuilleniveau/specifiek voor de portefeuille:  

 

• Investeren in ecologisch duurzaam en/of innovatief zorgvastgoed;  



 
 

• Bouwen en beheren met aandacht voor de levenscyclus van het gebouw;  

• In haar gebouwen een systeem voor het monitoren en beheren van het (water-) en 

energieverbruik invoeren, en het gebruik daarvan aanmoedigen bij de operatoren, om zo het 

water- en energieverbruik te helpen verminderen en mogelijke technische verbeteringen op 

te sporen;  

• De bestaande portefeuille renoveren om de duurzaamheid van de gebouwen te verbeteren 

door de financiering van energiebesparende werkzaamheden;  

• Circulaire modellen aanmoedigen en de hoeveelheid bouwafval beperken bij de constructie 

van nieuw zorgvastgoed of bij de renovatie van de bestaande portefeuille;  

• Aanpassing aan de klimaatverandering: aanpassingen in de bestaande portefeuille om het 

hoofd te bieden aan de risico's van de klimaatverandering, en dan vooral de fysieke risico's, 

zoals extreme weersomstandigheden, die een impact kunnen hebben op de activiteiten. 

De hierboven vermelde verbintenissen worden gemonitord en nageleefd in de dagelijkse activiteiten 

van alle divisies.  

Het jaarlijkse duurzaamheidsverslag dient als leidraad voor de bepaling en herziening van concrete 

milieudoelstellingen en -targets in de uitvoering van dit milieubeleid.  

Aedifica wil zowel intern als extern transparant communiceren over alle milieu- en energieaspecten, 

haar milieuprestatie voortdurend verbeteren en bijdragen aan een cultuur van milieubewustzijn in 

de onderneming en bij haar stakeholders.  
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