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tegen de klimaatopwarming, etc. Het zijn 
allemaal aspecten waarop WDP rechtstreeks of 
onrechtstreeks invloed kan hebben. 

Ook op ondernemingsniveau draagt WDP 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Beide niveaus – het wereldwijde en het lokale – 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een 
bedrijfsstrategie die gebaseerd is op duurzame 
ontwikkeling impliceert toekomstbestendigheid 
voor ons bedrijf en zijn stakeholders. 

Een bijdrage leveren aan een duurzamere en 
betere wereld is natuurlijk alleen mogelijk wanneer 
iedereen binnen de onderneming overtuigd is 
van deze visie, en daarin ondersteund wordt 
door het management en de Raad van Bestuur. 
Alleen zo blijft duurzaamheid verankerd in het 
DNA van WDP.

TONY DE PAUW JOOST UWENTS

Zoals elke onderneming heef t WDP een 
maatschappelijke taak. Als toonaangevende 
vastgoedpartner voor de logistieke sector, 
die een grote impact heeft op welvaart en 
milieu, zijn wij ons terdege bewust van onze 
verantwoordelijkheid. Daarom staat duurzaam 
ondernemen al jaren centraal in de strategie 
van WDP. 

Voor de periode 2016-30 stelden de Verenigde 
Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
op. Ze worden gepromoot als de wereldwijde 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. WDP 
heeft deze doelstellingen aangegrepen om een 
concreet werkkader te creëren waarbij zeven 
focusthema’s werden gedefinieerd die onze 
onderneming in de toekomst zullen ondersteunen 
in het behoud van duurzaam werkgeverschap en 
duurzame bedrijfsvoering. Deze analyse zal de 
basis vormen voor een meerjarige roadmap die in 
de nabije toekomst wordt geformuleerd. Wij zijn 
namelijk van oordeel dat we voor verschillende 
van deze doelstellingen ons steentje kunnen 
bijdragen: het gebruik van duurzame energie, 
tewerkstelling en economische groei, de strijd 
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Onze waarden

KLANTENSERVICE WAARDECREATIE AANDEELHOUDERS

DUURZAME GROEI #TEAMWDP INNOVATIE

HANDS-ON DUURZAAMHEID NO-NONSENSE
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1. Duurzaamheidsstrategie

1. Visie
Als toonaangevende vastgoedpartner voor 
de logistieke sector, streeft WDP ernaar zijn 
positie als verantwoordelijke onderneming te 
blijven verbeteren. WDP heeft het duurzaam 
ondernemen dan ook centraal gesteld binnen zijn 
strategie en vertaald in zijn dagelijkse werking. 
WDP blijft prioriteit verlenen aan acties die de 
voordelen voor de mens, de planeet en de 
toekomstige welvaart op elkaar afstemmen. De 
onderneming is van mening dat een duurzame 
bedrijfsstrategie de beste manier vormt om 
zowel de financiële resultaten te verbeteren, 
de relatie met de stakeholders te versterken, 
het risicobeheer te bevorderen, bedrijfskansen 
te optimaliseren alsook waarde te creëren en 
toekomstbestendigheid te garanderen.

In de loop van 2018 heeft het uitvoerend comité 
inzake duurzaamheid van WDP de bestaande 
duurzaamheidsaanpak aan een kritische analyse 
onderworpen. Hierbij werd duidelijk dat de 
huidige duurzaamheidskoers geen wijziging 
behoeft, eerder een verdieping. 

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties (SDG’s) als leidraad, 
werd een concreet werkkader gecreëerd, 
met oog voor de specifieke maatschappelijke 
kwesties die relevant zijn voor de onderneming 
en binnen de sector. Op die manier konden zeven 
focusthema’s worden geformuleerd die WDP in 
de toekomst zullen ondersteunen in het behoud 
van duurzaam werkgeverschap en duurzame 
bedrijfsvoering.

Het was van bij de start van de analyse duidelijk 
dat WDP opteert voor de focusthema’s waar de 
onderneming duidelijk het verschil kan maken 
en waarde kan creëren, eerder dan in te zetten 
op een grotere waaier aan SDG’s met minder 
daadkracht. Op die manier wordt wel degelijk 
bijgedragen aan duurzaamheid en niet alleen aan 
loutere comformiteit inzake rapportage.

Het belang van deze focusthema’s voor alle 
stakeholders van WDP is uitvoerig onderzocht. 
Het resultaat van deze materialiteitsoefening 
is een schemat ische weergave van de 
duurzaamheidsprioriteiten en hun relatief 
belang: de materialiteitsmatrix waarop een 
duurzaamheidsframework werd geënt.

Aan de hand van deze analyse zal WDP in de loop 
van 2019 een meerjarige roadmap formuleren die 
de doelstellingen inzake WDP’s maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zal vastleggen.

2. Ontwikkeling 
duurzaamheids- 
framework 
Analyse

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 
Verenigde Naties en de trends en ontwikkelingen 
binnen de sector vormden de basis voor de 
bepaling van het duurzaamheidsframework. 
Daarnaast werden verschillende ESG-frameworks 
en benchmarks geanalyseerd, rekening houdend 
met de specifieke focusthema’s per industrie 
binnen de vereisten van deze frameworks en 
benchmarks: de European Public Real Estate 
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Association (EPRA), Global Reporting Initiative 
(GRI) en Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB). Ook werden de prioriteiten en 
bevindingen van verschillende toonaangevende 
rating- en research agentschappen in overweging 
genomen, zoals Vigeo, MSCI, ISS en de Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI).

Selectie stakeholders

De voor WDP relevante stakeholders zijn die 
partijen met wie en voor wie onze onderneming 
als commercieel vastgoedbedrijf, gebouwen en 
vastgoedoplossingen aanbiedt.

#TEAMWDP KLANTEN

BELEIDSMAKERS

LEVERANCIERS

FINANCIERS

INVESTEERDERS

GEMEENSCHAP
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Materialiteiten

Gebaseerd op de bevindingen van voormelde 
ana lyse werden der t ien mater ia l i te i ten 
weerhouden die in een eerste fase volgens 
stakeholderrelevantie werden gerangschikt: 
Welke mate van belang hechten onze stakeholders 
aan elk van die materialiteiten? 

In een tweede fase, op basis van een interne 
workshop, zijn deze materialiteiten ingedeeld 
volgens business impact: Wat is de potentiële 

impact van een bepaalde materialiteit op WDP, 
rekening houdend met de eruit voortvloeiende 
opportuniteiten, dan wel de eraan verbonden 
risico’s?

Relevante focusthema’s

Het resultaat van deze analyse is een matrix die 
een duidelijke tweespalt laat zien en die ons leidt 
naar de op dit ogenblik meest relevante (zeven) 
focusthema’s. 

Business impact voor WDP
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LAAG MEDIUM

MEDIUM

HOOG

HOOG

Broeikasgas 
emissies

Impact van 
klimaatverandering

Diversiteit & inclusie

Ontwikkeling van medewerkers

Aantrekken en behouden 
van talent

Deugdelijk bestuur

Water management

Gezondheid en veiligheid

Energie efficiëntie

Digitalisering
Bedrijfscultuur

Afval management

Betrokkenheid van lokale 
gemeenschap
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3. Duurzaamheidsframework

BEDRIJFSCULTUUR

DIGITALISERING

ONTWIKKELING VAN
MEDEWERKERS

DEUGDELIJK BESTUUR

GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID

AANTREKKEN 
EN BEHOUDEN VAN TALENT

ENERGIE-EFFICIËNTIE

DUURZAAM 
 WERKGEVERSCHAP

DUURZAME
BEDRIJFSVOERING



124

6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

4. Beslissingsproces

3	Tekent een duurzaamheidsbeleid uit en incorporeert deze in haar 
bedrijfsstrategie
3	Neemt voorstellen zoals geformuleerd door het uitvoerend comité 

inzake duurzaamheid op in zijn bedrijfsstrategie
3	Vergadert minstens op kwartaalbasis

3	Leden van het management comité 
3	Doet een voorstel van duurzaamheidsstrategie en daarbijhorende 

KPI’s aan het management comité
3	Continue evaluatie van de duurzaamheidsstrategie 
3	Doet voorstellen inzake duurzame ontwikkeling en rapporteert op 

geregelde tijdstippen een stand van zaken van de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie van WDP-groep aan de Raad van Bestuur
3	Rapporteert jaarlijks aan de hand van het verslag inzake 

maatschappelijk verantwoord ondernemen
3	Vergadert minstens op kwartaalbasis

Raad 
van Bestuur

Uitvoerend 
Comité 
inzake
Duurzaamheid

Sustainability 
engineer HSES1

Team
OFFICE WELL-BEING
MOVE
DWWWDP

1 Health, Safety, Environment and Security.
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5. Interactie met de stakeholders

Klanten 3	Creatie van een langetermijnpartnership 
3	Voortdurende wisselwerking tussen de facility, project- en commerciële 

managers van WDP en de (toekomstige) klanten
3	Snel en flexibel inspelen op vraag van de klant

#TeamWDP 3	Een aangenaam werkkader dat de creativiteit, het welzijn en de 
motivatie van #TeamWDP ondersteunt en bevordert
3	Minstens (half)jaarlijkse feedbackmomenten voor de medewerkers
3	Opleiding- en coachingtrajecten

Investeerders 
Financiers

3	Duidelijk groeiplan met gekwantificeerde targets
3	Transparante communicatie en financiële informatie
3	Uitbouw van een solide langetermijnrelatie door constante en intensieve 

dialoog, onder meer via jaarlijkse roadshows en beleggersbeurzen of 
recurrente overlegmomenten

Leveranciers 3	Correct zaken doen
3	Creatie van een langetermijnrelatie
3	Op constante basis samen nadenken over innovatieve en duurzame 

oplossingen

Beleidsmakers 3	Continue monitoring en naleving van geldende regelgeving
3	Open dialoog via beroepsorganisaties
3	Constante monitoring en naleving van geldende regelgeving

Gemeenschap 3	Continue dialoog tussen de klant, de omgeving en WDP
3	Direct en transparant contact met de omgeving (bv. via een infoavond)
3	Ondersteunen van goededoelenacties

6. Associaties en bedrijfslidmaatschappen

VBFV2

BVBV3

Legal insight, i
nside

2 Dutch REIT. Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van beursgenoteerde fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen.

3 Belgische Vereniging voor Beursgenoteerde Vennootschappen.
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2. Duurzaam werkgeverschap

WDP is ervan overtuigd dat duurzaam werkgeverschap bijdraagt aan de toekomstbestendigheid 
en het operationele succes van de onderneming. #TeamWDP wordt beschouwd als de 
belangrijkste schakel in het streven en bewerkstelligen van de duurzame groei van de 
onderneming. Goed werkgeverschap impliceert voor WDP de creatie van een optimaal kader 
voor elke medewerker zodat deze zich goed en gewaardeerd voelt en diens competenties en 
talenten optimaal ontwikkeld en benut worden. Aandacht gaat uit naar participatie, dialoog, 
autonomie, opleidingsmogelijkheden, etc. die bijdragen tot een positieve dynamiek binnen de 
onderneming.

BEDRIJFSCULTUUR
AANTREKKEN 
EN BEHOUDEN 

VAN TALENT

GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID

ONTWIKKELING 
VAN

MEDEWERKERS

ZO ONDERSTEUNT WDP DE SDG’S VAN DE VN

DUURZAAM
WERKGEVERSCHAP
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Het uitdragen van deze bedrijfscultuur begint 
met het onboarding process voor nieuwe 
medewerkers waar er ruimte is voor kennismaking 
met de waarden en normen waarvoor WDP staat. 
Eveneens wordt de kennis van de onderneming 
en zijn activiteit verbreed aan de hand van 
kleinere, als het ware evidente, projecten: nieuwe 
medewerkers kunnen bijvoorbeeld een dag 
meelopen met hun collega-projectmanager om 
op die manier een echte bouwwerf te beleven. 
Of ze bezoeken een aantal bestaande gebouwen 
samen met een facility manager. Aan elke nieuwe 
medewerker wordt een peter of meter toegekend 
die de bedrijfscultuur uitdraagt.

Het is belangrijk om de awareness rond deze 
bedrijfscultuur bij alle medewerkers steeds verder 
aan te moedigen: promotie van teamspirit, creatie 
van synergieën binnen de onderneming en 
gestroomlijnde processen over de landsgrenzen 
en business units heen, een directere en 
verbeterde interne communicatie en het 
nauw betrekken van de medewerkers door het 

1. Bedrijfscultuur
Vanuit de spirit van een familiebedrijf zijn een 
flexibele, vlakke bedrijfsorganisatie en een 
hands-on en can-do mentaliteit inherent aan 
het DNA van WDP. Het entrepreneurship in 
combinatie met de korte, snelle beslissingslijnen 
en de vlakke structuur met ruimte voor innovatie, 
zorgen ervoor dat snel kan worden ingespeeld op 
bepaalde opportuniteiten, hetgeen WDP tot een 
zeer dynamische onderneming maakt. 

Deze bedrijfscultuur vergt ondernemende mensen 
met een eensgezinde motivatie. De overtuiging 
is dat elke medewerker binnen het #TeamWDP 
zijn eigen kostbare bijdrage heeft tot het succes 
van de onderneming. Dit garandeert een nauw 
contact op lange termijn vanuit WDP met 
zowel klanten, leveranciers, investeerders als 
alle andere stakeholders en ondersteunt de 
verdere (internationale) duurzame groei en het 
partnership met hen. 



128

6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

management bij verschillende denkoefeningen. 
Er wordt gestreefd naar een continu en ad hoc 
multi- en interdisciplinair denken. Op die manier 
maakt eenieder kennis met eenieders jobinhoud, 
hetgeen het engagement van elke medewerker en 
het wederzijds respect voor elkaars werk inherent 
verhoogt. Nieuwe initiatieven of tools worden 
sneller in de bedrijfsprocessen geïntegreerd 
wanneer zij door de medewerkers onderling 
worden gepromoot, eerder dan opgelegd vanuit 
het management.

Vanzelfsprekend sijpelt deze eigenheid door in 
elk van de focusthema’s. 

Verwezenlijkingen  
in 2018

3	Met WDP Connect!, de nieuwe intranetsite, 
besch ik t  WDP ove r  een ve rb indend 
communicatieplatform overheen de landen 
waar medewerkers terechtkunnen voor nieuws, 
interne communicatie en nuttige documenten.

3	Projectteam ESG: dit team heef t zich 
toe ge l e gd  op  de  re a l i s a t i e  va n  he t 
duurzaamheidsframework en zal de verdere 
verdieping ervan uitwerken. De leden van dit 
team zijn representatief voor alle WDP-teams 
en alle lagen van het bedrijf.

3	Alle WDP-kantoren zijn uitgerust met moderne 
videoconferencing apparatuur, zodat op 
flexibele wijze overleg kan worden gepleegd 
van op verschillende locaties, hetgeen nauwe 
en vlotte samenwerking impliceert.

3	Naar aanleiding van De Warmste Week, de 
jaarlijkse geldinzamelactie voor het goede 
doel van radiozender Studio Brussel, werd de 
werkgroep DWWWDP opgericht met en door 
de medewerkers zelf. Dit team zet doorheen 
het jaar verschillende acties voor het goede 
doel op. Gedurende 2018 werd gekozen voor 
materiële – via een speelgoedinzamelactie – en 
financiële ondersteuning van de vzw Pleegzorg 
Vlaams-Brabant en Brussel.

2. Aantrekken en 
behouden van talent
Als groeiende organisatie moet het juiste 
talent worden aangetrokken en geïntegreerd 
binnen het bedrijf en zijn bedrijfscultuur om de 
toekomstbestendigheid van de WDP-groep 
te garanderen, de weerbaarheid van de 
onderneming te vergroten en zo continue groei 
te faciliteren. 

Een goede mix van verschillende talenten, 
culturen en persoonlijkheden is primordiaal. 
Cruciaal in het aanwervingsbeleid van WDP is dat 
kandidaten met de beste skills en zij die het best 
matchen met de bedrijfscultuur en de activiteiten 
van WDP worden weerhouden, met inachtneming 
van objectieve selectieprocedures en diversiteit.

De familiale sfeer binnen de onderneming 
zorgt ervoor dat medewerkers als individuen 
worden aanzien en niet louter op het vlak van 
hun professionele prestaties. Het is voor WDP 
van belang dat iedereen binnen het team 
zich goed en gewaardeerd voelt en de ruimte 
krijgt om zijn of haar talenten te ontplooien. 
De WDP-medewerkers krijgen hiertoe ruimte 
voor eigen initiatief en het management tracht 
zoveel mogelijk de ideeën van zijn mensen te 
voeden en te stimuleren in plaats van top-down 
beslissingen door te duwen. De innovatieve, 
vlakke organisatiestructuur zorgt voor een 
constante dynamiek.

Om talent binnen de onderneming te behouden, 
wordt gestreefd naar een continue vorming en 
betrokkenheid bij het bedrijf en zijn projecten. 
Door stimulatie van zowel de professionele 
als de persoonl i jke ontwikkel ing van de 
medewerkers, wordt immers betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en ownership bewerkstelligd.

Verwezenlijkingen  
in 2018

3	WDP is in 2018 sterk gegroeid. Het team is 
uitgebreid met twaalf extra medewerkers, 
wat overeenkomt met 15% van het totale 
personeelsbestand. Vier medewerkers kozen 
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in de loop van 2018 voor een nieuwe uitdaging 
elders. 

3	Om een concreter beeld te schetsen van een 
job bij WDP en zijn typische bedrijfscultuur en 
ter omkadering van de vacatures, werd in de 
loop van 2018 een social media campagne 
opgestar t met de focus op people en 
employer branding. Door middel van korte 
filmpjes werd een inkijk gegeven in het werk en 
het dagelijks leven van enkele medewerkers. 

3	WDP hecht zeer veel belang aan een duurzame 
tewerkstelling en start hier al mee tijdens de 
selectieprocedure: een kort, maar grondig 
selectieproces, duidelijke informatie en 
aandacht voor de juiste match zijn primordiaal. 

3	Het onthaal en de vlotte integratie van de 
nieuwe medewerkers wordt gekaderd in 
een uitgewerkte onboarding procedure. 
De start van elke nieuwe medewerker wordt 
optimaal voorbereid met onder andere een 
uitgebreid onthaal, een ingerichte werkplek 
en de juiste tools. Ook wordt een peter of 
meter toegewezen die de nieuwe medewerker 
op informele wijze wegwijs maakt binnen de 
onderneming. Door middel van persoonlijke 
introductiegesprekken met collega’s van 
alle afdelingen over de landsgrenzen heen 
en een bezoek aan werven en/of een bezoek 
aan de klanten samen met een van de 
projectmanagers of facility managers krijgt men 

EPRA-kernprestatie-indicatoren
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van zeer nabij voeling met de business van 
WDP. Op gerichte tijdstippen (na een maand en 
na zes maanden) wordt een feedbackgesprek 
met de HR Manager georganiseerd.

3	Ownership wordt, onder andere, bewerkstelligd 
door de creatie van projectgroepen, zowel 
inter- als multidisciplinair. Voor elke projectgroep 
wordt een projectleider aangeduid die zich 
omringt met een aantal medewerkers om zo 
samen een bepaald project te realiseren. In de 
loop van 2018 was dit bijvoorbeeld het geval 
rond thema’s zoals GDPR, M&A-transacties, 
facility management, HSES (Health, Safety, 
Environment and Security), ESG, etc.

3	Jaarlijks worden teambuildingevents opgezet 
om zo de dynamiek tussen de medewerkers 
onderling te promoten en om elkaar beter te 
leren kennen. In de loop van 2018 waren er 
zo bijvoorbeeld het jaarlijkse teamevent, de 
zomerdrink en de kerstlunch. 

WDP biedt zijn medewerkers marktconforme 
verloningspakketten aan, waarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen man of 
vrouw. Bovenop het maandloon, wordt het 
verloningspakket aangevuld met extralegale 
voorde len (onder andere een gunst ige 
groepsverzekering met defined contribution, 
overlijdensverzekering en premievrijstelling). Vanaf 
2019 kan men beschikken over het Flex Income 
Plan dat de arbeidsvoorwaarden wil diversifiëren 
en individualiseren. Alle medewerkers zijn vast 
in dienst met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur.

Toch blijkt er een verschil in verloning tussen 
mannen en vrouwen en dit is voornamelijk 
gerelateerd aan de functie die wordt bekleed. 
De ratio vrouw/man van 0,56 kan dus verklaard 
worden doordat de lonen van het management 
en de uitvoerende bestuurders in de berekening 
zijn opgenomen. Het feit dat de lonen met 
betrekking tot dergelijke functies aanzienlijk hoger 
liggen en er in deze categorie geen vrouwen 
vertegenwoordigd zijn, zorgt voor een enigszins 
vertekend beeld.

WDP valt onder het Paritair Comité 200 voor 
de bedienden en onder Paritair Comité 124 

voor de arbeiders. Alle medewerkers (100%) 
in dienstverband vallen onder Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten.

3. Gezondheid en 
veiligheid 
Duurzaam ondernemen impliceer t vei l ig 
ondernemen. WDP waakt derhalve bij al zijn 
activiteiten over de veiligheid van zijn stakeholders. 
Voor het management van WDP is een veilige en 
gezonde leef- en werkomgeving een essentiële 
factor binnen zijn bedrijfsvoering. Er wordt dus 
continu gestreefd naar een systematische 
verbetering ervan, om op die manier zorg te 
dragen voor alle stakeholders (medewerkers, 
bezoekers, klanten, (onder)aannemers, etc.)

De medewerkers vormen het fundament 
van de onderneming. Hun f ys ieke en 
mentale gezondheid zijn uiterst belangrijk. 
Van iedereen, ongeacht de functie, wordt 
verwacht dat zij meehelpen om de veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s te onderkennen en te 
voorkomen. WDP staat open voor stimuli vanuit 
de medewerkers om zowel op groeps- als op 
individuele basis hiertoe bij te dragen.

De waarden en doelstellingen zijn uitgewerkt in 
een Beleidsverklaring Welzijn op het werk 
door het HSES-team. Dit team is samengesteld 
uit enkele facility managers, projectmanagers, de 
CTO en de CEO’s en zal stapsgewijs een jaarlijks 
HSES Action Plan uitrollen. 

Deze Beleidsverklaring is online beschikbaar.

Verwezenlijkingen  
in 2018

3	De nieuwe kantoren te Meise (Wolvertem) 
werden begin 2018 in gebruik genomen. Deze 
kantoren werden ingericht om een flexibel 
en open werkkader te bieden, hetgeen 
creativiteit en interactie tussen de collega’s 
in de hand werkt. Belangrijk bij het ontwerp 
en de realisatie waren de creatie van veel 
lichtinval, open werkruimtes, aangepaste 
ergonomie en adequate informatica en tools. 

https://www.wdp.eu/nl/over-wdp/mvo
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Op vlak van veiligheid worden de kantoren 
regelmatig getoetst en komt WDP zijn wettelijke 
verplichtingen na. 

3	H e t  W D P- te a m  b e s c h i k t  o v e r  e e n 
preventieadviseur en een EHBO’er die op 
regelmatige basis de nodige bijscholing volgen. 

3	In 2018 werd het eerste WDP HSES Corporate 
Action Plan gepubliceerd, dat werd opgesteld 
op basis van drie pijlers: (i) ontwikkelingen, 
(ii) bestaande panden en de (iii) kantoren en 
medewerkers van WDP, waarbij werd gefocust 
op de awareness en communicatie rond het 
onderwerp HSES. Dit plan werd via een learn@
lunch aan alle medewerkers toegelicht en is 
eveneens online beschikbaar. In 2019 wordt 
gefocust op een aantal concrete items, zoals 
de opleidingen elektriciteit (BA4/BA5), PBM 
(Persoonlijke BeschermingsMiddelen), etc. 

3	Ook wordt het belang van gezonde voeding 
en voldoende beweging aangekaart. De 
medewerkers beschikken dagelijks over vers 
fruit en verse soep en worden gestimuleerd tot 
meer beweging. 

3	Zo zag het Move team het levenslicht in 2018: 
een vijtiental medewerkers namen deel aan de 
Immorun. Dit jaarlijkse event voor het goede 
doel wil bijdragen aan de teambuilding en 
gezondheid van de medewerkers, gekoppeld 
aan networking binnen de vastgoedsector.

0 
incidenten van 
niet-naleving van 
regelgeving met 
betrekking tot 
gezondheids- en 
veiligheids-
impacten

100% 
evaluatie 
gezondheid 
en veiligheid

0 
overlijdens

0%
arbeids-
ongevallen

EPRA-kernprestatie-
indicatoren

https://www.wdp.eu/nl/over-wdp/mvo
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4. Ontwikkeling 
van medewerkers
De voortdurende ontwikkeling, groei en motivatie 
van alle medewerkers zorgt ervoor dat zij zich 
goed voelen binnen het bedrijf en dat zij hun 
competenties verder kunnen uitbouwen. WDP 
wil de vaardigheden van zijn medewerkers 
bevorderen om een duurzaam team te faciliteren 
en capaciteit en continuiteit op te bouwen met 
het oog op de toekomst. De ontwikkeling van de 
medewerkers moet echter niet alleen gefocust 
zijn op de benodigde capaciteiten gerelateerd 
aan de functie, maar ook op de ontwikkeling 
van soft skills.

Het is van belang dat persoonsgerichte 
ontwikkelingsplannen ter bevordering van 
prestatie en ontwikkeling van zowel medewerker 
als bedrijf worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld 
de uitwisseling van (interne en externe) expertise, 
onder andere door individuele en collectieve 
opleiding.

Binnen het kader van Werkbaar Werk en de 
regelgeving inzake Werkgelegenheidsplannen 
voor oudere werknemers, bekijkt WDP samen 
met de medewerkers van wie de professionele 
loopbaan bijna ten einde loopt, of en hoe er 
bijsturing van de jobinhoud noodzakelijk en 
mogelijk is.

Verwezenlijkingen  
in 2018

3	Na de aanwer v ing worden voor  a l l e 
medewerkers formeel feedbackmomenten 
georganiseerd, zowel met de HR-afdeling 
als met de directe leidinggevende, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de uitvoering van 
de job, de sfeer in het team, werkingsmiddelen, 
opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Deze 
feedbackmomenten worden formeel één 
keer per jaar georganiseerd, maar uiteraard 
krijgt iedereen de kans om feedback te geven 
en te krijgen tijdens regelmatige informele 
overlegmomenten. 

3	Individuele opleidingen (zowel intern als 
extern) worden voorzien in functie van de 

noden van de werknemer en het team, waarbij 
gestimuleerd wordt om kennis te delen, in het 
kader van persoonlijke ontwikkeling maar ook 
onder andere met het oog op opvolging. 

3	Er worden collectieve opleidingen (zowel 
intern als extern) georganiseerd, enerzijds om 
brede en interessante onderwerpen collectief 
te delen, anderzijds ter bevordering van de 
groepssfeer. Vaak gebeurt dit gedurende 
een learn@lunch. Het voorbije jaar kwamen 
er onderwerpen aan bod als HSES op de 
werkvloer, toelichting bij de (half)jaarcijfers 
en het groeiplan van WDP door de CEO en 
CFO en toelichting bij het nieuwe flexibele 
verloningsplan door SD Worx dat ingang vindt 
vanaf 2019. 

3	Daarnaast voorziet de onderneming ook 
regelmatig individuele coachingtrajecten 
om bijvoorbeeld bepaalde competenties 
te ontwikkelen, zowel met betrekking tot 
technische als soft skills. In 2018 waren er 
twee dergelijke trajecten.

3	Desgevallend kan er voor een bepaalde 
medewerker een on-the-job mentoringproject 
opgezet worden. Dit gebeurt steeds op ad 

“Dit mentoringproject liet me 
toe mijn nieuwe functie op 
een rustige manier aan te 
vangen waardoor ik me echt 
goed voel in mijn job. Het 
welzijn van medewerkers is 
een echte prioriteit voor WDP!”

NICOLA PIACENTINO
PROJECT MANAGER WDP
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100% 
Feedbackmomenten

EPRA-kernprestatie-indicatoren
Gemiddeld aantal uren training

7u

Mannen

13u

Vrouwen

3u

Management

7u

Arbeiders

12u

Bedienden

hoc-basis. Zo zorgt het mentorship van een 
nieuwe medewerker er bijvoorbeeld voor dat hij/
zij begeleid en ingewerkt wordt in alle facetten 
van de job door één of meer collega’s die hem/
haar gedurende een bepaalde inloopperiode 
onder hun hoede nemen. 

3	Binnen het kader van Werkbaar Werk en de 
regelgeving inzake Werkgelegenheidsplannen 
voor oudere werknemers werd een traject 
uitgetekend.
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DIGITALISERING
ENERGIE-

EFFICIËNTIE
DEUGDELIJK 

BESTUUR

DUURZAME
BEDRIJFSVOERING

ZO ONDERSTEUNT WDP DE SDG’S VAN DE VN

WDP’s duurzame bedrijfsvoering streeft naar meerwaarde voor alle stakeholders. Duurzame 
bedrijfsvoering maakt de onderneming meer efficiënt, innovatief en transparant, draagt bij tot 
een grotere klantentevredenheid en zorgt voor een positieve impact op mens en milieu.

3. Duurzame bedrijfsvoering
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3	Optimalisatie IT-park: gedurende 2018 werd 
ingezet op de optimalisatie van de beveiliging 
van de IT-systemen binnen de volledige 
WDP-groep om op die manier gewapend te zijn 
tegen onder meer phishing en andere vormen 
van hacking. Ook werd een actieplan opgezet 
ter bevordering van de data-integriteit en 
de data-security. Op die manier worden de 
veiligheid van de gegevens van de klanten en 
andere stakeholders en de confidentialiteit van 
data binnen de onderneming verhoogd. De 
IT-support werd bovendien gecentraliseerd 
en gestroomlijnd over de landsgrenzen heen. 

2. Energie-efficiëntie
WDP ambieert op middellange termijn te evolueren 
naar CO2-neutraliteit aan de hand van een 
strategie van vermindering en compensatie van 
energieverbruik. WDP baseert zich hiervoor 
op het erkende Trias Energetica-model. Naast 
maatregelen ter vermindering van zijn CO2-uitstoot, 
heeft WDP ervoor geopteerd om de CO2 die toch 
nog wordt uitgestoten, in evenwicht te brengen door 
te investeren in hernieuwbare energiebronnen die 
een gelijkaardige hoeveelheid energie opwekken, 
en deze uitstoot bijgevolg compenseren. 

1. Digitalisering
De integratie van nieuwe digitale technologieën 
moet le iden tot een verbeter ing van de 
bedrijfsprocessen, het optimaliseren van de 
samenwerking tussen de verschillende teams 
over de verschillende landen heen, alsook van 
de kwaliteit en de service voor alle stakeholders. 
Belangrijk is dat bij elk project consequent wordt 
uitgegaan van de meest efficiënte aanpak, 
ondersteund door (nieuwe) innovatieve, digitale 
tools die een toegevoegde waarde bieden voor 
zowel medewerker als klant.

Verwezenlijkingen  
in 2018

3	SAP: gezien de recente volledige consolidatie 
en groei van de Roemeense entiteit, werden 
ook deze activiteiten in de loop van 2018 
voorbereid tot integratie in het SAP-platform. 
Begin 2019 werd deze integratie voltooid.

3	Intranet: om de interne communicatie te 
stroomlijnen en alle informatie en documenten 
die voor alle medewerkers beschikbaar en 
nuttig zijn te centraliseren, werd een interne 
WDP-website gerealiseerd, WDP Connect!.

Het Trias Energetica-concept:
de meest duurzame energie is energie die je bespaart

Bron: SenterNovem.

De vraag naar energie verminderen door afval te vermijden 
en energiebesparende maatregelen te implementeren

Fossiele energie zo efficiënt 
mogelijk produceren 

en gebruiken

Duurzame energiebronnen gebruiken in plaats 
van eindige fossiele brandstoffen

1

2

3
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Optimalisatie 
duurzaamheid

Multimodale 
locaties

Energy 
monitoring

Re-lightingLaadpalen voor 
elektrische voertuigen

Nieuwe zonnepanelen 
in 2018

Verwezenlijkingen in 2018

Innovatie

Groene elektriciteit

8 gebouwen

6,13 MWp

1.762  
gezinnen per jaar

1.002 tCO2 
vermijding

6.619 tCO2 
vermijding
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3	De omgeving van een nieuwbouwmagazijn 
wordt voortaan standaard voorbereid voor 
de implementatie van oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen.

3	Bij het ontwerp van een nieuwbouwmagazijn, 
wordt bij de berekening van de dakstabiliteit 
rekening gehouden met de mogelijkheid tot 
plaatsing van zonnepanelen.

II. Efficiënt energiegebruik

Energiebeheersysteem voor de volledige 
vastgoedportefeuille

WDP en nanoGrid, specialist in energiebeheer, 
hebben een overeenkomst getekend om 
al le WDP-warehouses ui t te rusten met 
een energiebeheersysteem. Met dit energy 
monitoring systeem kan het verbruik van de klant 
geoptimaliseerd worden, op de energiefactuur 
worden bespaard en dus verder worden ingezet 
op een meer duurzame vastgoedportefeuille.

De implementatie van dit energiebeheer-
systeem gebeurt gefaseerd. In 2018 werd de 
eerste fase, met name de installatie van de 
hardware in alle gebouwen van de portefeuille, 
afgerond. Vanaf 2019 kunnen er dus data rond 
het energieverbuik van de klanten in alle ware-
houses verzameld worden om vervolgens op 
die basis over te gaan tot mogelijke optimalisatie 
van het energieverbruik in samenwerking met de 
klant en verdere monitoring. De resultaten van 
de metingen later in dit hoofdstuk moeten dus 
begrepen worden in het kader van dit transitiejaar.

Technologieën ter optimalisatie

WDP bekijkt samen met zijn klant hoe de 
bestaande technologieën binnen zijn pand het 
energieverbruik kunnen optimaliseren. Zo worden 
bijvoorbeeld ad hoc klimatisatie-installaties 
opgewaardeerd en bestaande kantoorruimtes 
vernieuwd om te streven naar een betere 
EPC-waarde.

Verwezenlijkingen  
in 2018

De vraag verminderen

I. Energie-efficiënt ontwerp en bouwproces

Een energie-efficiënt ontwerp en bouwproces, 
zijn erg belangrijk om de energiebehoefte in een 
gebouw te verkleinen. Daarbij is de grootste 
uitdaging om energie-efficiëntie te verzoenen met 
de financiële belangen van de stakeholders. Als 
bouwprojecten een lage investeringskost hebben, 
leidt dat onvermijdelijk tot compromissen bij de 
keuze van het ontwerp en de technologische 
voorzieningen. Die keuze heeft ook gevolgen 
voor de energie-efficiëntie en het comfort van 
de gebruikers. 

Het concept Total Cost of Ownership (TCO, of 
totale eigendomskost) helpt een langetermijnvisie 
en duurzame ontwikkelingen te stimuleren. 
Wanneer de kosten voor het verbruik van 
natuurlijke rijkdommen en het comfort van 
gebruikers worden meegerekend, bli jken 
gebouwen met een lage investeringskost meestal 
minder waardevol te zijn voor stakeholders: 
klanten worden geconfronteerd met hogere 
nutskosten, en dus ook een hogere TCO. 
Bovendien kan het in de toekomst veel moeilijker 
worden om een gebouw te verhuren dat amper 
aan de normen voldoet. Als eindinvesteerder – 
en ontwikkelaar voor eigen rekening – investeert 
WDP daarom in duurzame gebouwen. Dat 
onderstreept de langetermijnvisie van het bedrijf.

Jaarlijks wordt het eisenprogramma inzake een 
standaard WDP-nieuwbouwmagazijn besproken, 
getoetst en geactualiseerd in functie van nieuwe 
normen. Dit programma is van toepassing voor 
alle WDP-entiteiten, telkens rekening houdend 
met de lokale regelgeving. In 2018 werden 
bijkomend de volgende maatregelen ingevoegd:

3	De nieuwbouwmagazi jnen die worden 
ontwikkeld, worden standaard voorzien van 
energie-efficiënte ledverlichting. Wanneer 
de verlichting via een dimmer wordt verbonden 
met bewegingsdetectoren, wordt de energie 
nog efficiënter gebruikt.
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Hernieuwbare energie

I. Zonne-energie

Logistieke opslagruimten zi jn ui termate 
geschikt om zonnepanelen te installeren: de 
zonnepanelen kunnen makkelijk op hun grote 
platte daken worden geïnstalleerd zonder dat 
ze het uitzicht van de lokale gemeenschap 
verstoren. Het verkleint het not in my back yard-
effect (NIMBY) en vergroot zelfs de lokale steun 
op plaatsen waar de gemeenschap toegang 
krijgt tot lokaal geproduceerde groene energie. 
Dankzij hun schaal, passen zonnepanelen 
bovendien helemaal binnen de context van een 
gedecentraliseerde energieproductie. Deze 
gedecentraliseerde aanpak zorgt voor meer 
continuïteit en beschikbaarheid van energie in een 
specifieke regio, zonder het netwerk te belasten. 
Bovendien kunnen klanten op die manier lokaal 
geproduceerde groene energie verbruiken. 

WDP ambieert op middellange termijn een 
geïnstalleerd vermogen van circa 100 MWp 
aan zonnepanelen. Sinds 2008 werden door 
WDP zonnepanelen geïnstalleerd op de daken 
van zijn magazijnen en op beschikbare grond. In 
Nederland is WDP momenteel aan de slag met 
een installatie van een additioneel vermogen 
van 25MWp. WDP heeft bovendien de ambitie 
om de bestaande capaciteit in Vlaanderen 
te verdubbelen en is er in eerste fase gestart 
met de installatie van een extra vermogen 
van 10 MWp. Het totale, reeds gerealiseerde 
zonnepark (geïnstalleerd vermogen van 60 MWp 

op 31 december 2018) vermeed in 2018 uitstoot 
van 12.121 tCO2.

II. Groene elektriciteit

Alle elektriciteitscontracten van WDP zijn 
contracten voor groene stroom. Dit impliceert 
een vermijding van de totale CO2-uitstoot voor 
WDP in 2018 van naar schatting 6.619 tCO2 ten 
opzichte van grijze stroom.  

III. Warmtepompen

Warmtepompen verwarmen of koelen gebouwen 
door energie uit de lucht (luchtwarmtepompen) 
of de aarde (geothermische warmtepompen) 
te  ha len.  B i j  de ontw ikke l ing van een 
nieuwbouwmagazijn wordt onderzocht of de 
installatie van een warmtepomp relevant is. 
Concreet zijn geothermische warmtepompen 
geïnstalleerd in de gebouwen in Nieuwegein, 
Zwol le en Helmond in Neder land en de 
WDP-kantoren te Meise (Wolvertem). 

IV. Warmtenet

Voor de verwarming van de WDP-kantoren 
te Breda wordt gebruik gemaakt van het 
gemeentel i jk DH&C (Distr ict Heating en 
Cooling)-warmtenet.

Gebruik van fossiele brandstoffen 

Wanneer het verbruik van fossiele brandstoffen 
nodig is, zorgt WDP ervoor dat dat zo efficiënt 
mogelijk gebeurt. Zoals eerder aangehaald, 
tracht WDP het energieverbruik van zijn corporate 
offices en klanten zo laag mogelijk te houden. 
Het volgt de technologische vooruitgang in 
dit domein nauwgezet op, zodat het bedrijf 
hedendaagse technologieën in zijn opslagruimten 
kan installeren.

Recyclage van afval

3	WDP moedigt zijn klanten aan om hun afval te 
sorteren en te verminderen.

3	Bij de bouw van nieuwe opslagruimtes, houdt 
WDP rekening met de verwerking van het 
afval: het afval wordt gescheiden in meerdere 
stromen die worden verwerkt door erkende 

Geïnstalleerd vermogen 
per 31 DEC. 2018

13 MWp
Roemenië

22 MWp
België

25 MWp
Nederland

Ambitie: 100 MWp
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afvalverwerkingsbedrijven. WDP tracht 
bovendien om het afval op de bouwwerf zo 
optimaal mogelijk te hergebruiken (circulaire 
afbraak). Het gebruik van prefabstructuren 
zorgt bovendien voor een vermindering van 
het afvalvolume op de bouwwerven.

Certificering

I. BREEAM

13 WDP-gebouwen zijn intussen gecertificeerd 
volgens de BREEAM-methode. BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) is een methode om de 
duurzaamheid van gebouwen te keuren 
gedurende hun volledige levenscyclus. De 
BREEAM-methode onderscheidt zich van andere 
methodes door zijn multicriteria-benadering. 
Naast het energieverbruik van het gebouw wordt 
tijdens het certificeringsproces ook gekeken naar 
het landgebruik, milieuaspecten, het bouwproces, 
het waterverbruik, afval, verontreiniging, 
transport, uitrusting en materialen, gezondheid 
en comfort. WDP ondervindt echter dat het 
moeilijker wordt klanten te overtuigen mee te 
gaan in dit certificeringsproces. Het is niet zozeer 
dat zij niet langer overtuigd zijn van het nut van 
de implementatie van duurzame maatregelen 
– eerder integendeel. De klanten staan echter 
weigerachtig tegenover de kost voor het effectieve 
certificeren van het pand en investeren dan liever 
in een bijkomende duurzame maatregel in het 
pand zelf. In de loop van 2018 werd daarom 
slechts één nieuw pand BREEAM-gecertificeerd. 
Uiteraard werden alle nieuwbouwontwikkelingen 
zo energiezuinig mogelijk gerealiseerd, los van 
het certificeringsproces.

II. Energieklasse eigen kantoren

Het WDP-kantoor in Nederland beschikt over het 
Energielabel A, de hoogste waardering.

Multimodale oplossing voor logistiek

De milieu-impact via het verbruik van natuurlijke 
rijkdommen in gebouwen vertegenwoordigt 
slechts een klein aandeel in de totale milieu-
impact van de toelevering en de logistiek. Tegen 
2050 zullen er 3 miljard nieuwe consumenten uit 

de middenklasse bijkomen en zal de behoefte 
om producten te vervoeren dus ook toenemen. 
Logistiek kan daarbij een grote bijdrage leveren 
om de planeet zoveel mogelijk te ontlasten.

WDP is ervan overtuigd dat de toekomst van de 
logistiek ligt bij multimodale oplossingen. Het 
bedrijf wil toegevoegde waarde genereren door 
synergieën te creëren tussen klanten, regio’s, 
steden, havens, openbare diensten, etc. om 
tot een slimme logistiek te komen (waaronder 
trimodaliteit en bundling). WDP plant zijn 
opslagruimten strategisch in op locaties waar 
knooppunten voor weg-, scheepvaart-, spoor- 
en luchtverkeer kunnen worden of reeds zijn 
ontwikkeld. De oplossingen kunnen met elkaar 
concurreren of elkaar aanvullen op het vlak van 
kosten, snelheid, toegankelijkheid, frequentie, 
veiligheid en comfort.

WDP heeft zich in september 2018 geëngageerd 
tot deelname aan R!SULT (Responsive 
Sustainable Urban Logistics), een project 
in samenwerking met het Vlaams Instituut 
voor Logistiek en het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen. De doelstelling van dit project 
is het uitwerken en valideren van een multi-
inzetbaar generiek logistiek concept om optimaal 
aan stadsbelevering te doen. Dit door het slim 
aanwenden en combineren van logistieke modi 
en het voorzien en benutten van stockage en 
cross-dock capaciteit (micro-magazijnen) in de 
stad. Men zou tot een model willen komen voor 
zowel duurzame als economische stadslogistiek, 
gunstig voor alle stakeholders (producent, stad, 
logistieke dienstverlener, handelaar en burger). 

Laadpalen voor elektrische voertuigen

De corporate offices van WDP te Meise 
(Wolvertem) en Breda zijn uitgerust met laadpalen 
voor elektrische voertuigen. WDP bekijkt 
bovendien samen met de klant de implementatie 
van dergelijke laadpalen bij de gebouwen van 
zijn vastgoedportefeuille. Sedert 2018 wordt de 
omgeving van de nieuwbouwmagazijnen van 
WDP standaard voorbereid voor de implementatie 
van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

https://vil.be/project/rsult-responsive-sustainable-urban-logistics/


140

6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

minimum Very Good-score en de zonnepanelen. 
Hier tegenover staan groene financieringen uit 
ten belope van 175 miljoen euro.

II. Green bond

WDP heef t in 2018 samen met MetL i fe 
Investment Management, de institutionele 
vermogensbeheerder van MetLife Inc. (de 
investeerder), een succesvolle US private 
placement gerealiseerd voor een totaalbedrag 
van 100 miljoen euro. De coupons van 2,62% zijn 
green bonds en hebben een looptijd van 11 jaar.

Deze uitgifte bevestigt WDP’s engagement inzake 
duurzame ontwikkeling en strategie. De green 
bonds zijn uitgegeven binnen het Green Finance 
Framework. 

De opbrengsten van deze obligaties worden 
uitsluitend aangewend ter (her)financiering van 
daarvoor in aanmerking komende duurzame activa. 

Optimalisatie van energieverbruik

WDP bekijkt samen met zijn klant hoe de bestaande 
technologieën binnen zijn pand het energieverbruik 
kunnen optimaliseren. Zo worden bijvoorbeeld 
ad hoc klimatisatie-installaties opgewaardeerd 
en bestaande kantoorruimtes vernieuwd om te 
streven naar een betere EPC-waarde.

Relighting

Het energieverbruik wordt ook ingeperkt door de 
installatie van ledverlichting. WDP voorziet zijn 
nieuwbouwmagazijnen standaard van dergelijke 
verlichting. Voor de bestaande gebouwen is 
een relightingprogramma opgezet, waarbij de 
bestaande verlichting wordt vervangen door meer 
energiezuinige (led)verlichting.

In de loop van 2018 werden acht WDP-sites, goed 
voor circa 190.000 m², van meer energiezuinige 
verlichting voorzien.

Globaal gezien is 17% van de gebouwen uitgerust 
met ledverlichting op het einde van 2018. Voorzien 
wordt om deze oppervlakte nog verder uit te 
breiden tot 25% van de vastgoedportefeuille in 
de loop van 2019.

Green financing

I. Green Finance Framework

WDP heeft in de loop van 2018 een Green 
Finance Framework opgesteld dat een duidelijk 
en transparant inzicht geeft in de criteria die 
investeringen in projecten inzake hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke 
maatregelen voor logistiek vastgoed faciliteren om 
zo de CO2-uitstoot te verminderen en te komen 
tot een koolstofarm milieu. 

Dit Green Finance Framework biedt WDP 
een algemeen kader tot uitgifte van Green 
Bonds, Green Private Placements en/of Green 
(Syndicated) Loans. Het onafhankelijk non-profit 
onderzoeksinstituut Center for International 
Climate and Environmental Research (CICERO) 
bevestigt dat dit financieringsprogramma in lijn 
ligt met de Green Bond Principles. De eligible 
assets bedragen 381 miljoen euro, bestaande uit 
de BREEAM-gecertificeerde gebouwen met een 

http://www.wdp.eu/nl/persberichten/succesvolle-uitgifte-van-green-bond-van-100-miljoen-euro-door-wdp-us-private
http://www.wdp.eu/nl/persberichten/succesvolle-uitgifte-van-green-bond-van-100-miljoen-euro-door-wdp-us-private
http://www.wdp.eu/nl/persberichten/succesvolle-uitgifte-van-green-bond-van-100-miljoen-euro-door-wdp-us-private
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WDP ondervindt dat het elektriciteitsverbruik van 
de gebouwen dit jaar is toegenomen, enerzijds 
door de groei van de vastgoedportefeuille, alsook 
op like-for-like-basis omwille van een gemiddeld 
hogere bezetting en verhoogde investeringen in 
equipment vanwege de gebruikers.

in kWh 2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

Elec-Abs 24.444.433 21.753.644

Elec-LfL 18.372.132 17.049.091

WDP-corporate offices

Elec-Abs 296.571 158.713

Elec-LfL n.r. 139.813

Verbruik van warmte- en 
koelingsdistributie 

DH&C-Abs (genormaliseerd) en 
DH&C-LfL (genormaliseerd)
op basis van de indicator GRI 302-1

Deze categorie van energieverbruik is enkel van 
toepassing op de kantoren, aangezien geen 
enkel gebouw binnen de vastgoedportefeuille 
verbonden is met een warmte- of koelingsnet. 

in kWh 2018 2017

WDP-corporate offices

DH&C-Abs (genormaliseerd) 39.666 26.636

DH&C-LfL (genormaliseerd) n.r. 12.124

Milieu- en energieprestaties

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de 
gegevens die zijn verkregen van de sites waar WDP 
operationele controle heeft, met name waar het 
verantwoordelijk is voor het betalen van de facturen 
voor nutsvoorzieningen. Het verbruik zelf ligt echter 
volledig bij de klant. Gedurende 2018 werd de 
implementatie van een energiebeheersysteem 
uitgerold, met name de installatie van de hardware 
in alle gebouwen van de vastgoedportefeuille. 
Vanaf 2019 kan dus het energieverbuik van 
de klanten in alle warehouses verzameld en 
gemonitord worden. WDP wenst vervolgens in 
dialoog te gaan met de klanten ter optimalisatie 
van het energieverbruik. Onderstaande resultaten 
dienen derhalve begrepen te worden in het kader 
van dit transitiejaar. 

Voor wat betreft de WDP-corporate offices, 
werden in de onderstaande tabellen geen 
like-for-like-cijfers meegegeven, aangezien de 
kantoren, hoofdzakelijk de hoofdzetel te Meise 
(Wolvertem), gevoelig werden uitgebreid. WDP 
werkt momenteel een meerjarenplan uit om het 
energieverbruik in de vernieuwde en uitgebreide 
kantoren verder te optimaliseren. Zo werd in 
2018 een verwarmingssysteem op basis van 
geothermie in gebruik genomen. 2018 zal derhalve 
worden weerhouden als referentiejaar voor de 
like-for-like-analyse van de WDP-corporate offices 
en kan dus worden aanzien als een transitiejaar.

Elektriciteitsverbruik 

Elec-Abs en Elec-LfL 
op basis van de indicator GRI 302-1

De absolute cijfers in de grafiek hebben betrekking 
op de elektriciteit die van nutsbedrijven gekocht 
werd voor verhuurde gebouwen en die aan de 
klanten doorgerekend werd. Hoewel het allemaal 
groene-energiecontracten betreft, dient ernaar 
gestreefd te worden het elektriciteitsverbruik hoe 
dan ook te verminderen. 
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Onrechtstreekse broeikasgassen 
GHG-Indir-Abs en GHG-Indir-LfL
op basis van de indicator GRI 305-2

Alle gebouwen beschikken over uitsluitend groene 
stroom. WDP stoot dus geen CO2 uit via zijn 
elektriciteitsverbruik, wat een vermijding van 
6.819 tCO2in 2018 impliceert.

in tCO2e 2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

GHG-Indir-Abs 0 0

GHG-Indir-LfL 0 0

WDP-corporate offices

GHG-Indir-Abs 2,9 1,8

GHG-Indir-LfL n.r. 0,8

Intensiteit van de broeikasgassen 
van gebouwen 

GHG-Int
op basis van de indicator GRI 305-4

in kgCO2e/m² 2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

GHG-Int 6,5 7,2

WDP-corporate offices

GHG-Int 42,0 37,5

Waterverbruik 
Water-Abs, Water-Lfl en Water-Int 
op basis van de indicator GRI 303-1

2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

Water-Abs (in m³) 46.340 37.145

Water-Lfl (in m³) 22.338 23.715

Water-Int (in m³/m²) 0,08 0,11

WDP-corporate offices

Water-Abs (in m³) 1.197 1.438

Water-Lfl (in m³) n.r. 1.216

Water-Int (in m³/m²) 0,7 0,9

Certificering
Cert-tot
op basis van de indicator CRE-8

2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

Cert-tot 13 12

Brandstofverbruik 
Fuel-Abs (genormaliseerd) en Fuel-LfL 
(genormaliseerd)
op basis van de indicator GRI 302-1

De enige brandstof die in de gebouwen wordt 
gebruikt, is aardgas. Aardgas is veel minder 
CO2-intensief in vergelijking met andere fossiele 
brandstoffen en heeft dus een positieve impact 
op de CO2-voetafdruk van de portefeuille.

in kWh 2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

Fuel-Abs (genormaliseerd) 25.420.448 25.657.365

Fuel-LfL (genormaliseerd) 19.472.272 20.829.444

WDP-corporate offices

Fuel-Abs (genormaliseerd) 319.045 267.056

Fuel-LfL (genormaliseerd) n.r. 267.056

De energie-intensiteit van gebouwen 
Energy-Int
op basis van de indicator GRI 302-3

in kWh/m² 2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

Energy-Int 63 62

WDP-corporate offices

Energy-Int 366 261

Rechtstreekse broeikasgassen 
GHG-Dir-Abs en GHG-Dir-LfL
op basis van de indicator GRI 305-1

De CO2-uitstoot betreft het gebruik van gas voor 
de verwarming van de gebouwen.

in tCO2e 2018 2017

WDP-vastgoedportefeuille

GHG-Dir-Abs 4.736 4.924

GHG-Dir-LfL 3.590 3.977

WDP-corporate offices

GHG-Dir-Abs 68 60

GHG-Dir-LfL n.r. 60
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onderneming. Het Corporate Governance 
Charter is online beschikbaar. Jaarli jks 
rapporteert1 WDP over zijn bedrijfsvoering via 
de Corporate Governance Verklaring. 

3	De gedragsregels inzake financiële transacties 
werden in een apart verhandelingsreglement 
gegoten (de Dealing Code). Hierin worden de 
belangrijkste regels betreffende marktmisbruik 
opgenomen en toegel icht. De Deal ing 
Code van WDP wordt op regelmatige basis 
geüpdatet en is online beschikbaar. Daarnaast 
moeten alle medewerkers zich aan bijzondere 
gedragscodes houden inzake confidentialiteit 
en bedrijfsethiek. 

3	In mei 2018 ging de EU General Data 
Protection Regulation (GDPR) van kracht. 
Hiermee wil Europa bijdragen tot een hoger 
beschermingsniveau voor alle particulieren 
wiens persoonsgegevens verwerkt worden. 
WDP heeft in 2018 verschillende acties 
ondernomen waaronder het verder formaliseren 
van het privacybeleid voor stakeholders, 

1  Zie hoofdstuk 6.7 Beheerverslag – Corporate governance.

3. Deugdelijk bestuur
Eerlijk en correct zaken doen, een open 
communicatie en een transparante rapportage 
inzake deugdelijk bestuur staan garant voor 
een verantwoorde bedrijfsvoering. Hierbij heeft 
WDP oog voor een goed evenwicht tussen de 
belangen van de verschillende stakeholders en 
de gemeenschap.

Van be lang is de ontwikke l ing van een 
l a n g e te r m i j n v i s i e  d i e  e e n  d u u r z a a m 
werkgeverschap en duurzame bedrijfsvoering 
bewaakt, zoals is geformuleerd en beschreven 
in de afgebakende focusthema’s. Dergelijke 
visie verzekert een verhoogde en kwalitatieve 
rapportage inzake deugdelijk bestuur.

Verwezenlijkingen 
 in 2018

3	WDP hanteer t de Belgische Corporate 
Governance Code als referentiecode en 
ent de hierin omschreven principes op zijn 

CORPORATE 
GOVERNANCE
VERKLARING

DATA PROTECTION

DUURZAAMHEIDS-
FRAMEWORK

GDPR

DEALING CODE

DEUGDELIJK 
BESTUUR

https://www.wdp.eu/nl/over-wdp/bestuur
https://www.wdp.eu/nl/over-wdp/bestuur
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4. Duurzaamheidsrapportage

1. Scope van de  
duurzaamheids- 
rapportage 
 binnen WDP
Het verslag Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van WDP is onderdeel van het 
jaarlijks financieel verslag en wil duiding geven 
inzake het duurzaamheidsbeleid van de 
onderneming aan de hand van vergelijkbare 
indicatoren en parameters. 

De rapporteringsperiode van dit verslag is gelijk 
aan dat van het jaarlijks financieel verslag, in dit 

geval het boekjaar 2018. WDP publiceert jaarlijks 
een update van zijn MVO-activiteiten in dit verslag.

Wanneer in het verslag wordt gesproken van 
WDP, wordt hiermee de volledige groep bedoeld, 
inclusief zijn dochtervennootschappen.

Dit verslag ligt in lijn met WDP’s strategie 
van open en transparante communicatie. De 
onderneming wil zo een duidelijk beeld scheppen 
van haar duurzame activiteiten op ecologisch, 
economisch en sociaal vlak die voor het bedrijf 
en zijn stakeholders het meest relevant zijn. Dit 
verslag biedt een duidelijk overzicht van zowel 
de sterktes als de zwaktes voor elk van de 
gedefinieerde materiële aspecten en geeft op 
die manier inzicht in de processen en prestaties 
die verbetering vereisen.

het aanpassen van interne procedures en 
de privacy-instellingen op de website en het 
opstarten van een intern privacy team. De 
toepassing van GDPR dient verweven te zijn 
in (de ontwikkeling en uitrol van) elk proces en 
zal dus een continu aandachtspunt zijn. 

3	Op het vlak van beveiliging van data is 
er in 2018 bijkomend geïnvesteerd in de 
implementatie van extra veiligheidssystemen 

(waaronder anti-phishing, malware filter, multi-
factor authenticatie).

3	M e t  d e  i m p l e m e n t a t i e  v a n  h e t 
Duurzaamheidsframework in 2018 is de 
basis gelegd voor een in de loop van 2019 
uit te werken meerjarige roadmap die de 
doelstellingen en verwezenlijkingen inzake 
WDP’s maatschappel i jk verantwoord 
ondernemen zal vastleggen en rapporteren.

Verslaggeving en erkenning

EPRA

ABAFABAF

Green 
Bond 
Award

2019
l

2018
l

l
Best Mid &  
Small Caps

l
Best Press

Release

2015
l

2017
l

2014
l

2016
l

2013
l

2012
l
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2. WDP-focusthema’s vs. EPRA en GRI
Focusthema’s EPRA-indicator GRI/CRESD Perimeters 

binnen de 
organisatie

Perimeters 
buiten de 

organisatie

Standaard 
disclosure

Categorie Aspect

Aantrekken en 
behouden van 
talent

Emp-Turnover 401-1 Social Employment WDP-groep -

Emp-New Hires 401-1 Social Employment WDP-groep -

Diversity-Emp 405-1 Social Diversity 
and equal 

opportunity

WDP-groep -

Diversity-Pay 405-2 Social Diversity 
and equal 

opportunity

WDP-groep -

Bedrijfscultuur - - - - - -

Ontwikkeling 
van 
medewerkers

Emp-Training 404-1 Social Employment WDP-groep -

Emp-Dev 404-3 Social Training and 
education

WDP-groep -

Deugdelijk 
bestuur

EPRA 
Gov-Board

102-22 Economic Governance WDP-groep Alle 
stakeholders

EPRA Gov-Selec 102-24 Economic Governance WDP-groep Alle 
stakeholders

EPRA Gov-Col 102-25 Economic Governance WDP-groep Alle 
stakeholders

- 307-1 Economic Environmental 
Compliance

WDP-groep Alle 
stakeholders

- 419-1 Economic Socioeconomic 
Compliance

WDP-groep Alle 
stakeholders

Digitalisering - - - - - -

Energie-
efficiëntie

Cert-Tot CRE8 Environmental Energy WDP-groep Klanten

Elec-Abs 302-1 Environmental Energy WDP-groep Klanten

Elec-LfL 302-1 Environmental Energy WDP-groep Klanten

DH&C-Abs 302-1 Environmental Energy WDP-groep Klanten

DH&C-LfL 302-1 Environmental Energy WDP-groep Klanten

Fuels-Abs 302-1 Environmental Energy WDP-groep Klanten

Fuels-LfL 302-1 Environmental Energy WDP-groep Klanten

Energy-Int CRE1, 
302-3

Environmental Energy WDP-groep Klanten

Gezondheid en 
veiligheid 

H&S-Emp 403-2 Social Health and 
safety

WDP-groep -

H&S-Asset 416-1 Social Health and 
safety

WDP-groep Klanten en 
leveranciers

H&S-Comp 416-2 Social Health and 
safety

WDP-groep Klanten en 
leveranciers
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Indicator Prestatiemeting Meeteenheid Beschrijving Dekking Extrapolatie

Totale oppervlakte   m2   100%  
WDP- 

vastgoed- 
portefeuille

n.b.

Elektriciteit
Absoluut

MWh
Bruto totaal

19%

Schatting van de 
ontbrekende maanden 

op basis van het 
maandelijkse verbruik 

van het voorgaande jaar.

Like-for-like
Constante 
perimeter

30% van het verbruik is 
geëxtrapoleerd.

Brandstof

Absoluut bruto MWh Bruto totaal

18%

Schatting van de 
ontbrekende maanden 
op basis van het vorige 

maandelijkse verbruik 
rekening houdend met de 

weersomstandigheden 
(graaddagen methode). 

Absoluut 
genormaliseerd

nMWh
Genormaliseerd 

graad/dag
34% van het verbruik is 

geëxtrapoleerd.

Like-for-like 
genormaliseerd

nMWh
Constante 
perimeter

Directe 
broeikasgasemissies

Absoluut tCO2e Bruto totaal

18%

Gebaseerd op 
het bovenstaande 

geëxtrapoleerde verbruik 
om een volledig zicht op 

2018 te hebben.

Like-for-like tCO2e
Constante 
perimeter

Indirecte 
broeikasgasemissies

Absoluut tCO2e Bruto totaal

22%

Gebaseerd op 
het bovenstaande 

geëxtrapoleerde verbruik 
(brandstof en elektriciteit) 

om een volledig zicht op 
2018 te hebben.

Like-for-like tCO2e
Constante 
perimeter

Water
Absoluut m3 Bruto totaal 

water
11%

Extrapolatie naar een 
periode van 365 dagen.

Like-for-like m3 Constante 
perimeter

toegang tot de gegevens heeft vanwege zijn 
verantwoordelijkheid voor het doorfactureren 
van energiekosten aan klanten. Als dekking 
vertegenwoordigt dit tussen 18% en 19% van de 
totale vastgoedportefeuille. De gegevens voor het 
laatste kwartaal van het rapporteringsjaar waren 
bij publicatie van dit verslag niet voorhanden, 
waardoor een extrapolatie diende te worden 
gemaakt. Voor wat betreft de like-for-like-
analyse wordt 2016 beschouwd als basisjaar. 
Onderstaande indicatoren zijn herberekend op 
basis van de vierkante meters waarvoor WDP in 
dat basisjaar milieugegevens had.

3. EPRA-prestatie-
indicatoren 
Methodologie en assumpties

I. Methodologie betreffende de WDP-
vastgoedportefeuille

De gebouwen die deel uitmaken van de 
rapportering vertegenwoordigen een oppervlakte 
van ongeveer 725.000 m² en hebben betrekking 
op de panden waar  WDP een d i rec te 
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II. Methodologie betreffende de WDP-
corporate offices

Binnen de perimeter van deze rapportering 
zijn de corporate offices van WDP voor 100% 
ver tegenwoordigd. Gezien de gegevens 
met betrekking tot de laatste maanden van 
het rapporteringsjaar bij publicatie nog niet 

beschikbaar waren, werd verbruik in lijn met 
de metingen van de eerste maanden voor het 
volledige jaar weerhouden. Voor wat betreft 
de like-for-like-analyse is deze niet relevant, 
aangezien de kantoren – voornamelijk de 
hoofdzetel te Meise (Wolvertem) – gevoelig 
werden uitgebreid.

Indicator Prestatiemeting Meeteenheid Beschrijving Dekking Extrapolatie

Totale oppervlakte   m2   Wolvertem, 
Breda en 

Boekarest

n.b.

Elektriciteit
Absoluut MWh Bruto totaal

100%

België: extrapolatie 
maand december

Like-for-like MWh
Constante 
perimeter

n.r.

Brandstof

Absoluut bruto MWh Bruto totaal
100%

België: extrapolatie 
laatste twee maanden

Absoluut 
genormaliseerd

nMWh
Genormaliseerd 

graad/dag
Nederland: geen 

brandstofverbruik

Absoluut tCO2e Bruto totaal 100%

Gebaseerd op 
het bovenstaande 

geëxtrapoleerde verbruik 
(brandstof en elektriciteit) 

om een volledig zicht op 
2018 te hebben.

Indirecte 
broeikasgasemissies

Absoluut tCO2e Bruto totaal

100%

Gebaseerd op 
het bovenstaande 

geëxtrapoleerde verbruik 
(brandstof en elektriciteit) 

om een volledig zicht op 
2018 te hebben.

Like-for-like tCO2e
Constante 
perimeter

Water

Absoluut m3 Bruto totaal 
water

100%

België: de cijfers voor 
2018 zijn gebaseerd op 

consumptiedata van 
2017.

Like-for-like m3 Constante 
perimeter

Nederland: de cijfers 
voor 2018 zijn gebaseerd 

op data uit 2017 en 
geëxtrapoleerd volgens 

de evolutie van de 
oppervlakte.
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EPRA-Tabel

WDP hanteert voor zijn rapportage de standaarden voor niet-financiële verslaggeving zoals die in de Best 
Practices Recommendations on Sustainability Reporting van EPRA worden omschreven. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de gehanteerde EPRA-indicatoren en hun resultaten voor 2017 en 2018. 

EPRA Duurzaamheid 
Prestatiemeting

GRI Standards 
(CRESSD)-
indicatoren

Meeteenheid WDP-vastgoedportefeuille  WDP corporate offices  Scope 
commissaris2

 20171 2018 2017 2018

Duurzaamheid – Milieu-indicatoren          

Elec-Abs 302-1 jaarlijkse kWh 21.753.644 24.444.433 158.713 296.571 ✔

Elec-LfL 302-1 jaarlijkse kWh 17.049.091 18.372.132 139.813 n.r. ✔

DH&C-Abs (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh n.b. n.b. 26.636 39.666 ✔

DH&C-LfL (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh n.b. n.b. 12.124 n.r. ✔

Fuels-Abs (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh 25.657.365 25.420.448 267.056 319.045 ✔

Fuels-LfL (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh 20.829.444 19.472.272 267.056 n.r. ✔

Energy-Int 302-3, CRE1 kWh/m2 62 63 261 366 ✔

GHG-Dir-Abs 305-1 jaarlijkse tCO2e 4.924 4.736 60 68 ✔

GHG-Indir-Abs 305-2 jaarlijkse tCO2e 0 0 1,8 2,9 ✔

GHG-Dir-LfL 305-1 jaarlijkse tCO2e 3.977 3.590 60 n.r. ✔

GHG-Indir-LfL 305-2 jaarlijkse tCO2e 0 0 0,8 n.r. ✔

GHG-Int 305-4, CRE3 kgCO2e/m2 7,2 6,5 37,5 42,0 ✔

305-4, CRE3 tCO2e/FTE n.v.t. n.v.t. 0,9   ✔

Water-Abs 303-1 jaarlijkse m³ 37.145 46.340 1.438 1.197 ✔

Water-LfL 303-1 jaarlijkse m³ 23.715 22.338 1.216 n.r. ✔

Water-Int CRE2 m3/m2 0,11 0,08 0,9 31,5 ✔

Waste-Abs 306-2 jaarlijkse ton restafval n.b. n.b. 30 30 ✔

jaarlijkse ton PMD n.b. n.b. 0,3 0,3 ✔

jaarlijkse ton papier n.b. n.b. 45 47,2  ✔

jaarlijkse ton organisch materiaal n.b. n.b. 1,7 1,8  ✔

Cert-Tot CRE8 totaal aantal BREEAM-certificaten 12 13 - -  ✔

Duurzaamheid – Sociale indicatoren          

Diversity-Emp 405-1 Medewerker genderdiversiteit 
(%man/%vrouw)

 – WDP volledig bedrijf     58/42 55/45 ✔

 – WDP-management     100/0 100/0 ✔

Diversity-Pay 405-2 Loonkloofverhouding     0,58 0,56 ✔

Emp-Training 404-1 Opleiding en ontwikkeling van werknemers (gemiddeld aantal uren)     6,74 9,72 ✔

Emp-Dev 404-3 Personeelsevaluaties (%)     100% 100% ✔

Emp-New hires 401-1 Nieuwe medewerkers (abs/%)     14/21% 12/15% ✔

Emp-Turnover 401-1 Personeelsverloop (abs/%)     6/9,1% 4/5,5% ✔

H&S-Emp 403-2 Werkongevallen (aantal betrokken werknemers/totaal aantal uren)     0,002% 0,000% ✔

H&S-Emp 403-2 Arbeidsongeschiktheod (aantal dagen arbeidsongeschikt/totaal 
aantal uren)

    0,004% 0,000% ✔

H&S-Emp 403-2 Werkgerelateerde sterfgevallen     0 0 ✔

H&S-Asset 416-1 Percentage gezondheid en veiligheid evauaties     100% 100% ✔

H&S-Comp 416-2 Incidenten van niet-naleving van regelgeving met betrekking tot 
gezondheids- en veiligheidsimpacten

    0 0 ✔

Comty-Eng 413-1 Betrokkenheid bij de samenleving     Zie 9.5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen - 
Corporate social responsibility - People

Zie 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen –
Duurzaam werkgeverschap – Bedrijfscultuur 

✔

Gov-Board 102-22 Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan     Zie 6.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – De
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder 

De PauwNV – Mandaat van de bestuurder

 Zie 4.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – 
DeRaad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder De 

PauwNV – Mandaat van de bestuurder

✔

Gov-Selec 102-24 Procedure voor het nomineren en selecteren van het hoogste 
bestuursorgaan

    Zie 6.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – De
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder 

De Pauw NV – Mandaat van de bestuurder

 Zie 4.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – De 
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder De 

Pauw NV – Mandaat van de bestuurder

✔

Gov-Col 102-25 Procedure voor het beheer van belangenconflicten     Zie 6.7.9. Beheerverslag – Corporate governance
– Belangenconflicten

Zie 4.7.9. Beheerverslag – Corporate governance
– Belangenconflicten 

✔

1 Bij publicatie van dit verslag, waren niet alle gegevens voor de berekening van de indicatoren van het meest recente rapporteringsjaar beschikbaar. 
Bijgevolg werd in dit geval gebruikgemaakt van extrapolatie. De gegevens van het vergelijkende rapporteringsjaar zijn intussen wel beschikbaar. Voor 
dat rapporteringsjaar wordt dus wel rekening gehouden met het reële verbruik van de gebouwen.

2 Alle EPRA-indicatoren aangeduid met een ✔ werden nagekeken door Deloitte Bedrijfsrevisoren in het kader van een beperkte assurance, dit voor 
wat betreft de WDP-vastgoedportefeuille en de WDP-corporate offices in scope voor 2018.
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EPRA-Tabel

WDP hanteert voor zijn rapportage de standaarden voor niet-financiële verslaggeving zoals die in de Best 
Practices Recommendations on Sustainability Reporting van EPRA worden omschreven. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de gehanteerde EPRA-indicatoren en hun resultaten voor 2017 en 2018. 

EPRA Duurzaamheid 
Prestatiemeting

GRI Standards 
(CRESSD)-
indicatoren

Meeteenheid WDP-vastgoedportefeuille  WDP corporate offices  Scope 
commissaris2

 20171 2018 2017 2018

Duurzaamheid – Milieu-indicatoren          

Elec-Abs 302-1 jaarlijkse kWh 21.753.644 24.444.433 158.713 296.571 ✔

Elec-LfL 302-1 jaarlijkse kWh 17.049.091 18.372.132 139.813 n.r. ✔

DH&C-Abs (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh n.b. n.b. 26.636 39.666 ✔

DH&C-LfL (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh n.b. n.b. 12.124 n.r. ✔

Fuels-Abs (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh 25.657.365 25.420.448 267.056 319.045 ✔

Fuels-LfL (genormaliseerd) 302-1 jaarlijkse kWh 20.829.444 19.472.272 267.056 n.r. ✔

Energy-Int 302-3, CRE1 kWh/m2 62 63 261 366 ✔

GHG-Dir-Abs 305-1 jaarlijkse tCO2e 4.924 4.736 60 68 ✔

GHG-Indir-Abs 305-2 jaarlijkse tCO2e 0 0 1,8 2,9 ✔

GHG-Dir-LfL 305-1 jaarlijkse tCO2e 3.977 3.590 60 n.r. ✔

GHG-Indir-LfL 305-2 jaarlijkse tCO2e 0 0 0,8 n.r. ✔

GHG-Int 305-4, CRE3 kgCO2e/m2 7,2 6,5 37,5 42,0 ✔

305-4, CRE3 tCO2e/FTE n.v.t. n.v.t. 0,9   ✔

Water-Abs 303-1 jaarlijkse m³ 37.145 46.340 1.438 1.197 ✔

Water-LfL 303-1 jaarlijkse m³ 23.715 22.338 1.216 n.r. ✔

Water-Int CRE2 m3/m2 0,11 0,08 0,9 31,5 ✔

Waste-Abs 306-2 jaarlijkse ton restafval n.b. n.b. 30 30 ✔

jaarlijkse ton PMD n.b. n.b. 0,3 0,3 ✔

jaarlijkse ton papier n.b. n.b. 45 47,2  ✔

jaarlijkse ton organisch materiaal n.b. n.b. 1,7 1,8  ✔

Cert-Tot CRE8 totaal aantal BREEAM-certificaten 12 13 - -  ✔

Duurzaamheid – Sociale indicatoren          

Diversity-Emp 405-1 Medewerker genderdiversiteit 
(%man/%vrouw)

 – WDP volledig bedrijf     58/42 55/45 ✔

 – WDP-management     100/0 100/0 ✔

Diversity-Pay 405-2 Loonkloofverhouding     0,58 0,56 ✔

Emp-Training 404-1 Opleiding en ontwikkeling van werknemers (gemiddeld aantal uren)     6,74 9,72 ✔

Emp-Dev 404-3 Personeelsevaluaties (%)     100% 100% ✔

Emp-New hires 401-1 Nieuwe medewerkers (abs/%)     14/21% 12/15% ✔

Emp-Turnover 401-1 Personeelsverloop (abs/%)     6/9,1% 4/5,5% ✔

H&S-Emp 403-2 Werkongevallen (aantal betrokken werknemers/totaal aantal uren)     0,002% 0,000% ✔

H&S-Emp 403-2 Arbeidsongeschiktheod (aantal dagen arbeidsongeschikt/totaal 
aantal uren)

    0,004% 0,000% ✔

H&S-Emp 403-2 Werkgerelateerde sterfgevallen     0 0 ✔

H&S-Asset 416-1 Percentage gezondheid en veiligheid evauaties     100% 100% ✔

H&S-Comp 416-2 Incidenten van niet-naleving van regelgeving met betrekking tot 
gezondheids- en veiligheidsimpacten

    0 0 ✔

Comty-Eng 413-1 Betrokkenheid bij de samenleving     Zie 9.5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen - 
Corporate social responsibility - People

Zie 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen –
Duurzaam werkgeverschap – Bedrijfscultuur 

✔

Gov-Board 102-22 Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan     Zie 6.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – De
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder 

De PauwNV – Mandaat van de bestuurder

 Zie 4.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – 
DeRaad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder De 

PauwNV – Mandaat van de bestuurder

✔

Gov-Selec 102-24 Procedure voor het nomineren en selecteren van het hoogste 
bestuursorgaan

    Zie 6.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – De
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder 

De Pauw NV – Mandaat van de bestuurder

 Zie 4.7.4 Beheerverslag – Corporate governance – De 
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder De 

Pauw NV – Mandaat van de bestuurder

✔

Gov-Col 102-25 Procedure voor het beheer van belangenconflicten     Zie 6.7.9. Beheerverslag – Corporate governance
– Belangenconflicten

Zie 4.7.9. Beheerverslag – Corporate governance
– Belangenconflicten 

✔

1 Bij publicatie van dit verslag, waren niet alle gegevens voor de berekening van de indicatoren van het meest recente rapporteringsjaar beschikbaar. 
Bijgevolg werd in dit geval gebruikgemaakt van extrapolatie. De gegevens van het vergelijkende rapporteringsjaar zijn intussen wel beschikbaar. Voor 
dat rapporteringsjaar wordt dus wel rekening gehouden met het reële verbruik van de gebouwen.

2 Alle EPRA-indicatoren aangeduid met een ✔ werden nagekeken door Deloitte Bedrijfsrevisoren in het kader van een beperkte assurance, dit voor 
wat betreft de WDP-vastgoedportefeuille en de WDP-corporate offices in scope voor 2018.
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6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het beperkte nazicht werd uitgevoerd op basis 
van de gegevens verzameld en vervat in de 
draagwijdte van de rapportering door Warehouses 
De Pauw Comm. VA. Onze conclusie is bijgevolg 
enkel van toepassing op deze MVO-gegevens 
en niet op alle informatie opgenomen in het 
Document.

Verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur

De Raad van Bestuur van Warehouses De 
Pauw Comm. VA is verantwoordelijk voor de 
MVO-gegevens en de referenties naar die 
gegevens die worden gepresenteerd in het 
Document, alsook voor de verklaring dat de 
rapportering in overeenstemming is met de 
vereisten van de EPRA BPR on sustainability 
reporting.

Deze verantwoordelijkheid omvat het kiezen 
en toepassen van gepaste methoden ter 
voorbereiding van de MVO-gegevens, voor de 
betrouwbaarheid van de onderliggende informatie 
en voor het gebruik van assumpties en redelijke 
schattingen. Bovendien is de Raad van Bestuur 
ook verantwoordelijk voor het ontwerpen, 
implementeren en in stand houden van een intern 
beheersingssysteem en procedures relevant voor 
het opmaken van de MVO-gegevens.

Aard en omvang van de opdracht

Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het 
uitdrukken van een onafhankelijk oordeel 
over de MVO-gegevens op basis van ons 
beperkte nazicht. Ons verslag is opgesteld 
in overeenstemming met de voorwaarden 
opgenomen in de opdrachtbrief.

O n z e  w e r k z a a m h e d e n  z i j n  v e r r i c h t 
overeenkomstig de internationale norm 
ISAE (International Standard on Assurance 
Engagements) 3000 (Revised)1.

Gebruikmakend van deze standaard, zijn onze 
procedures erop gericht op het verkrijgen van 
een beperkte mate van zekerheid over het feit dat 
de MVO-data geen materiële afwijkingen bevat. 

1 ISAE 3000 (Revised) – Assurance engagements other than audits or 
reviews of historical information

4. Externe verificatie van 
de rapportage
Verslag van de commissaris inzake het 
beperkte nazicht van een selectie milieu, 
sociale en bestuurlijke prestatie-indicatoren 
gepubliceerd in het document Jaarlijkse 
financieel verslag van Warehouses De Pauw 
Comm. VA voor het jaar afgesloten op 31 
december 2018

Aan de Raad van Bestuur

In onze hoedanigheid van commissar is 
v a n  d e  v e n n o o t s c h a p ,  h e b b e n  w i j 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd gericht 
op het verkrijgen van een beperkte mate van 
zekerheid met betrekking tot een selectie milieu-, 
sociale en bestuurlijke prestatie-indicatoren 
gepubliceerd in het document Jaarlijkse financieel 
verslag van Warehouses De Pauw Comm. 
VA voor het jaar afgesloten op 31 december 
2018 (het Document). Deze MVO-gegevens 
zijn gedefinieerd volgens de Best Practices 
Recommendations van de European Public 
Real Estate Association (EPRA) met betrekking tot 
rapportering over duurzame ontwikkeling (EPRA 
BPR on Sustainability Reporting, 3rd version). 
Deze MVO-gegevens zijn geïdentificeerd met het 
symbool ✔ in het Document:

De draagwijdte van onze werkzaamheden is 
beperkt tot de MVO-gegevens met betrekking tot 
het jaar 2018 en omvat enkel de milieuprestatie-
indicatoren van de gebouwen en de de sociale 
en bestuurlijke prestatieindicatoren vervat in 
de rapporteringsreikwijdte gedefinieerd door 
Warehouses De Pauw Comm. VA.

Zoals weergegeven in het jaarlijkse rapport 
(6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen), 
beslaat de reikwijdte van de rapportering met 
betrekking tot milieuprestatie-indicatoren slechts 
725 000 m² of 18% van Warehouses De Pauw 
Comm. VA’s eigendomsportfolio. De draagwijdte 
van de rapportering met betrekking tot de sociale 
en bestuurlijke prestatieindicatoren beslaat de 
volledige organisatie Warehouses De Pauw 
Comm. VA.
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Deze werkzaamheden zijn minder in diepgang 
dan bij een beoordelingsopdracht gericht op het 
uitdrukken van een redelijke mate van zekerheid.

De scope van ons werk omvat onder meer de 
volgende werkzaamheden:

3	Het evalueren en testen van de opzet en de 
operationele effectiviteit van de systemen 
en methoden gebruikt voor het verzamelen, 
verwerken, classificeren, consolideren en 
valideren van de gegevens, en de methodes 
gebruikt voor het berekenen en inschatten 
van de 2018 MVO-gegevens geïdentificeerd 
met het symbool ✔ in de tabel zoals vermeld 
in het Document;

3	H e t  a f n e m e n  v a n  i n t e r v i e w s  m e t 
verantwoordelijke personen;

3	Het onderzoeken op steekproefbasis van 
interne en externe informatiebronnen en het 
uitvoeren van consistentiecontroles op de 
consolidatie van deze MVO-gegevens.

Verklaring

Op basis van ons beperkte nazicht, zoals 
beschreven in dit rapport, kwamen er geen 
elementen of feiten aan het licht welke ons doen 
geloven dat de MVO-gegevens met betrekking tot 
Warehouses De Pauw Comm. VA geïdentificeerd 
met het symbool ✔ in het Document, in alle 
van materieel belang zijnde opzichten, niet zijn 
opgesteld in overeenstemming met de EPRA Best 
Practices Recommendations on Sustainability 
Reporting (3rd version).

Zaventem,

DE COMMISSARIS
DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd  
door Kathleen De Brabander
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GRI Standards Tabel1

GRI 102: Algemene informatie Pagina Jaarlijks 
financieel verslag 

2018

102-1 Naam van de organisatie 264

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten 12-20, 38-46

102-3 Ligging van de hoofdzetel van de organisatie 264

102-4 Operationele vestigingen 20

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 157, 264

102-6 Afzetmarkten 19, 12-20, 99-116

102-7 Omvang van de organisatie 99-116, 157, 174-183, 
231

102-8 Informatie over bedienden en
andere werknemers

130, 148-149, 231

102-9 Toeleveringsketen 17-18

102-10 Wijzigingen binnen de organisatie en haar
toeleveringsketen

38-46

102-11 Voorzorgsprincipe of -aanpak 120

102-12 Externe initiatieven 121

102-13 Lidmaatschap van verenigingen 125

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 118 

102-15 Voornaamste impact, risico’s en opportuniteiten 12-20, 119, 120-123, 
160-170, 

102-16 Waarden, principes, normen en gedragsregels 12-20, 93-96, 119, 
123

102-17 Mechanismen voor advies en bekommernissen 
omtrent ethiek

91-95

102-18 Governancestructuur 70-84, 124

102-19 Delegerende autoriteit 124

102-20 Uitvoerende verantwoordelijke inzake economische, 
milieu- en sociale factoren

73, 83, 124

102-21 Raadpleging van de stakeholders over economische, 
ecologische en sociale aspecten

12-20, 120-121

102-22 Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en zijn 
comités

70-84

102-23 Voorzitter van het hoogste governance orgaan 70, 78

102-24 Benoemings- en selectieproces van het hoogste 
bestuursorgaan

79

102-25 Belangenconflicten 91-93

102-26 Rol van het hoogste bestuursorgaan in het uitzetten 
van het doel, waarden en strategie

74, 124

102-27 Gezamenlijke kennis van het bestuursorgaan 74-77, 124

102-28 Evaluatie van het hoogste bestuursorgaan 79

102-29 Identificeren en beheren van de economische, milieu 
en sociale impact

93-96, 117-125

102-30 Doeltreffendheid van het proces van risicobeheer 74, 93-96

102-31 Nazicht van de economische, milieu en sociale topics 93-96

102-32 Rol van het hoogste bestuursorgaan in rapportering 
omtrent duurzaamheid

124

102-33 Communicatie ‘critical concerns’ 91-93, 95, 124-125

102-35 Remuneratie policies 87-91

102-36 Proces voor bepalen van remuneratie 87-91

102-37 Betrokkenheid van shareholders bij remuneratie 87-91

1  Meer informatie omtrent de GRI-standaarden is online beschikbaar.

https://www.globalreporting.org/standards
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GRI 102: Algemene informatie Pagina Jaarlijks 
financieel verslag 

2018

102-40 Lijst van de stakeholdergroepen 12-20, 121, 125

102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten 130

102-42 Identificatie en selectie van de stakeholders 12-20, 121, 125

102-43 Aanpak van het engagement van de stakeholders 12-20, 125

102-44 Belangrijke onderwerpen en vraagstukken die werden 
aangehaald

122-123

102-45 Enititeiten die in de geconsolideerde jaarrekening zijn 
opgenomen 

30-37

102-46 Bepaling van de inhoud en afbakening van de 
onderwerpen van het verslag

120-122, 145

102-47 Overzicht van de materiële onderwerpen 123

102-48 Herformulering van informatie 148-149

102-49 Wijziging in verslaggeving 120, 123

102-50 Verslagperiode 144 Boekjaar van 01.01.2018 tot 
en met 31.01.2018

102-51 Datum van het meest recente verslag Dit verslag belicht de 
activiteiten tijdens het 

boekjaar 2018. Het volgt op 
het Jaarlijks financieel verslag 

2017 dat werd gepubliceerd 
op 23 maart 2018.

102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

102-53 Contactpersonen voor vragen over het verslag 2

102-54 Rapporteringseisen in overeenstemming met de GRI 
Standards

Dit verslag werd opgesteld 
overeenkomstig de GRI-

standaarden – Optie: Core.

102-55 GRI-referentietabel 280-285

102-56 Externe verificatie 68-69, 150-151, 
235-241

Deloitte Bedrijfsrevisoren 
brengt verslag uit over de 

prognose van de EPRA-
winst, de geconsolideerde 

jaarrekening en een selectie 
van milieu-, sociale en 

bestuurlijke indicatoren zoals 
gepubliceerd in dit jaarlijks 

financieel verslag.

Materialiteit GRI Standard Pagina Jaarlijks 
financieel verslag 

2018

Omissie

Bedrijfscultuur

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

127-128, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

127-128

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks 
financieel verslag over het 

boekjaar 2019. 

GRI 102 Algemene 
informatie 2018 

102-16 Waarden, principes, normen en 
gedragsregels

12-20, 93-96, 119, 
123
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Materialiteit GRI Standard Pagina Jaarlijks 
financieel verslag 

2018

Omissie

Aantrekken en behouden van talent

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

128-130, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

128-130

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks  
financieel verslag over het 

boekjaar 2019. 

GRI 401  
Tewerkstelling

401-1 Gemiddeld aantal opleidingsuren per 
jaar, per werknemer

148-149

GRI 405 Diversiteit en 
gelijke kansen

405-1 Diversiteit van de bestuursinstanties 
en de werknemers

84-86, 148-149

405-2 Genderbezoldigingsverhouding 148-149

Digitalisering

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

135, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

135

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks  
financieel verslag over het 

boekjaar 2019. 

GRI 203 Indirecte 
economische impact

203-1 Investeringen in infrastructuur en 
onderstaande services

135

Ontwikkeling van medewerkers

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

132-133, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

132-133

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks  
financieel verslag over het 

boekjaar 2019. 

GRI 404 Opleiding en 
onderwijs

404-1 Gemiddeld aantal opleidingsuren per 
jaar, per werknemer

148-149

404-3 Percentage medewerkers dat 
periodieke evaluatiegesprekken en 
loopbaanontwikkeling geniet

148-149
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Materialiteit GRI Standard Pagina Jaarlijks 
financieel verslag 

2018

Omissie

Energie-efficiëntie

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

135-142, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

135-142

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks  
financieel verslag over het 

boekjaar 2019.

GRI 302 Energie 302-1 Energieverbruik in de organisatie 148-149

302-2 Energieverbruik buiten de organisatie 148-149

302-3 Energie-intensiteit 148-149

302-4 Vermindering van het energieverbruik 148-149

302-5 Vermindering van vereiste energie van 
producten en diensten 

148-149

Gezondheid en veiligheid 

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

130-131, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

130-131

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks  
financieel verslag over het 

boekjaar 2019.

GRI 403 Gezondheid 
en veiligheid op het 
werk

403-2 Aantal en types arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, verloren werkdagen, verzuim 
en werkgerelateerd overlijden.

148-149

GRI 416 Gezondheid 
en veiligheid van 
klanten

416-1 Evaluaties van de gezondheid 
en veiligheid van de producten- en 
dienstencategorieën

148-149

416-2 Incidenten met niet-conformiteit van 
de impact van producten en diensten op de 
gezondheid en de veiligheid

148-149
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Materialiteit GRI Standard Pagina Jaarlijks 
financieel verslag 

2018

Omissie

Deugdelijk bestuur

GRI 103 Management 
aanpak

103-1 Toelichting van het onderwerp 
opgenomen in de materialiteitsmatrix en de 
perimeter ervan

142-143, 145

103-2 Beschrijving van de 
managementaanpak

142-143

103-3 Evaluation of the management 
approach 

WDP definieert en formuleert 
dit momenteel in het kader 

van de uitwerking van 
zijn meerjarige roadmap 

(zie blz. 118 en 120). WDP 
verwacht hierover te kunnen 

rapporteren in het jaarlijks  
financieel verslag over het 

boekjaar 2019.

GRI 102 Algemene 
informatie

102-22 Samenstelling van het hoogste 
bestuursorgaan en zijn comités

71-84

102-24 Benoemings- en selectieproces van 
het hoogste bestuursorgaan

71-84

102-25 Belangenconflicten 91-93

GRI 307 Naleving van 
de milieuwetgeving

307-1 Niet-naleving van de milieuwetten en 
-regelgevingen

142-143, 170

GRI 419 Naleving 
van de socio-
economische 
wetgeving

419-1 Niet-naleving van de wetten en 
regelgevingen op sociaal en economisch vlak 

142-143, 170




