
Onze missie
Onze missie bestaat erin om vastgoedoplossingen aan te bieden aan onze klanten, onze 
teams te inspireren en duurzame waarde te creëren voor onze aandeelhouders. 

De gebouwen die wij kopen, renoveren, bouwen of verhuren zijn bedoeld om zeer lang 
mee te gaan. Onze strategie bestond er altijd al in om de wereld waarin we werken en 
leven te begrijpen en om in te spelen op de toekomstige veranderingen. Onze missie 
bestaat erin om elke dag opnieuw de partner van onze gebruikers te zijn in de nieuwe 
hybride werkwereld.

Onze missie is niet langer alleen kantoorruimtes aanbieden. Onze gebruikers kiezen een 
partner, niet enkel een gebouw. 

Wij beleven zomaar niet verandering. Wij veranderen belevingen. 

WIJ PROBEREN OP EEN ACTIEVE MANIER 
EEN POSITIEVE IMPACT TE HEBBEN OP DE 
WERKWERELD MET ONS ACTIEPLAN 2030 EN 
VIA ONZE DRIE VERBINTENISSEN: 
–  WERKRUIMTES AANBIEDEN EN HERTEKENEN
–  VERANTWOORDELIJK ZIJN
–  STEDEN OMVORMENSIlversquare Delta - Brussel gedecentraliseerd
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BELANG VOOR ONZE INTERNE STAKEHOLDERS

Context
Sinds 2017 is Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid een essentieel 
onderdeel van de globale strategie 
van Befimmo. Na een uitgebreide 
oefening, creëerden we zes strategi-
sche krachtlijnen en integreerden we 
15 van de 17 UN Sustainable Develop-
ment Goals (Doelstellingen inzake 
Duurzame Ontwikkeling van de Ver-
enig de Naties) in onze dagdagelijkse 
activiteiten.

In 2020 besloten we onze globale stra-
tegie in vraag te stellen en te verbete-
ren door een nieuwe analyse van de 
prioriteiten van onze externe stakehol-
ders, experts, mana ge ment en mede-
werkers en om de prioriteiten in onze 
materialiteitsmatrix te herbekijken.

Onze materialiteitsmatrix 
Dankzij de matrix kunnen we maatschappelijke thema’s en thema’s op het vlak van milieu en governance 
(ESG) identificeren en rangschikken volgens de verwachtingen van onze stakeholders. De y-as geeft het 
belang voor onze externe stakeholders weer en de x-as geeft het strategisch belang voor ons team en de 
Raad van Bestuur weer. Bovenaan rechts staan dan ook de prioriteiten op korte termijn die gedeeld worden 
door onze externe en interne stakeholders.   

WERKRUIMTES AANBIEDEN 
EN HERTEKENEN  

5   Veiligheid en gezondheid 
van gebruikers

23  Communicatie met huurders 
en gebruikers

6   Comfort en welzijn van 
gebruikers

36 Innovatie
1   Kwaliteit van de architectuur
9   Flexibiliteit/aanpasbaarheid 

van gebouwen

STEDEN OMVORMEN 

2  Mix van functies
4  Participatie van stakeholders 

tijdens het ontwikkelingspro-
ces van projecten

VERANTWOORDELIJK ZIJN 

13 Energieverbruik
12 Biodiversiteit
16 Circulaire economie
37  Integratie van ESG-

uitdagingen in het 
investerings-, beheer- en 
risicobeheersbeleid

28 Ethiek en transparantie
29  Dialoog tussen werknemer 

en werkgever
14 Waterverbruik

Negen van de SDG's houden rechtstreeks verband met vijftien prioriteiten die uit onze stakeholdersen-
quêtes naar voren zijn gekomen, en dus bijgevolg met onze drie verbintenissen. De andere zes SDG's 
houden verband met andere meer specifieke activiteiten van Befimmo en kunt u raadplegen via he t 
Duurzaamheidsverslag. 

Andere thema’s die op korte termijn minder prioritair zijn, zullen op middellange en/of lange termijn worden 
geanalyseerd en geïmplementeerd.

Op deze manier heeft Befimmo 15 prioriteiten op maatschappelijk vlak, op het vlak van milieu en 
governance geïdentificeerd en geprioriteerd en ze samengebracht onder drie ruime verbintenissen.
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Ons Actieplan 2030 
Ons Actieplan is opgebouwd uit vier lagen. 

Beginnend vanuit het centrum:

1.  Stakeholders

Onze externe en interne stakeholders zijn de drijvende kracht voor de verdere ontwikkeling en de activiteiten 

van Befimmo.

2. Verbintenissen
WERKRUIMTES AANBIEDEN 
EN HERTEKENEN

STEDEN  
OMVORMEN  

VERANTWOORDELIJK  
ZIJN

Befimmo moet zorgen voor kwaliteitsvolle 
activa voor haar huurders, en 
"communities" ontwikkelen door facilitaire 
diensten aan te bieden en het coworking-
netwerk uit te breiden.

Zorgen voor kwaliteitsvolle activa 

–  Flexibele en aanpasbare gebouwen 
bouwen

–  Comfort, veiligheid en beveiliging
verbeteren

–  Innovatieve projecten creëren

– Certificering van gebouwen

"Communities" ontwikkelen en animeren 

– Diensten creëren en verbeteren

–  Het coworkingnetwerk en 
vergaderoplossingen uitbreiden

Wij spelen een belangrijke rol in 
hoe steden evolueren en veranderen, 
door de integratie van open 
diensten voor gemeenschappen 
in onze gebouwen en investeringen 
in oplossingen voor een betere 
toegankelijkheid.

Het gebouw integreren in de stad

Gebouwen aanbieden die 
gemakkelijk toegankelijk zijn   

Befimmo moet een voorbeeld zijn voor anderen 
en verantwoordelijk handelen inzake milieu, 
maatschappelijke en governance kwesties.    

Milieucriteria 

–  De strijd aangaan tegen de 
klimaatverandering en de impact ervan

–  Circulair bouwen

–  Rationeel gebruik maken van water

–  De druk op biodiversiteit verlichten

–  Duurzame aankooppraktijken bevorderen

–  De milieu-impact van het team verlagen

Maatschappelijke criteria 

–  Zorg dragen voor ons team en de 
gemeenschappen waarin we actief zijn

Governance-criteria

– Ethisch gedrag

– Transparante communicatie

3. Middelen
Gedurende het hele proces wordt er rekening gehouden met digitalisatie en innovatie.

4. Externe trends en drijfveren
Er zijn vele krachten die een impact hebben op wat wij doen bij Befimmo. 

Wij zijn het resultaat van elk van die krachten. 

ALLE AANDACHTSGEBIEDEN ZIJN 
GELINKT AAN DE DOELSTELLINGEN 
INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING 
DIE ZIJN VASTGELEGD DOOR DE 
VERENIGDE NATIES.

LEES MEER OP P. 27

STEDEN  
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Onze kernprestatie-indicatoren en onze doelstellingen 1

Werkruimtes aanbieden en hertekenen

ESG VOORNAAMSTE 
DOD

AMBITIE ACTIE RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2020 DOELSTELLING TERMIJN

S (Huurders) "communities" 
onwtikkelen en animeren

Het coworking-netwerk uitbreiden en meer 
ontmoetingsmomenten creëren

16 800 m² 28 000 m² 51 800 m²
coworkingruimte in de Befimmo-portefeuille

2023

E,S Kwalitatieve activa aanbieden Flexibele en aanpasbare gebouwen bouwen 49% 50% 100% 
aanpasbare projecten2

2030

Comfort, zekerheid en veiligheid verbeteren 1 1 0 
incidenten met mensen

Doorlopend

92% 81% 100% 
van uitgevoerde controles op brand, liften, elektriciteit en 
verwarming

Doorlopend

Innovatieve projecten creëren 75% 78% 100%  
innoverende projecten2

2025

Gebouwcertificeringen verkrijgen 97% 100% 100% 
gecertifieerde projecten2

2030

Steden omvormen

ESG VOORNAAMSTE 
DOD

AMBITIE ACTIE RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2020 DOELSTELLING TERMIJN

S Het gebouw in de stad 
integreren

In dialoog zijn met de verschillende stakeholders 94% 97% 100% 
van de projecten2 uitgevoerd in dialoog met de betrokken partijen

2021

Gebouwen openstellen voor de stad en hun gemeenschap 94% 97% 100%
van de projecten2 opengesteld voor de stad

2030

E Gebouwen aanbieden die 
gemakkelijk toegankelijk zijn

Investeren in de buurt van openbaarvervoersknooppunten, 
Investeren in mobiliteitshubs als er geen 
openbaarvervoersysteem beschikbaar is

62% 67% 100% 
van de portefeuille die echte mobiliteitsoplossingen biedt

2030

1. Raadpleeg voor meer informatie het Duurzaamheidsverslag op de website van Befimmo, beschikbaar vanaf 9 april 2021.
2. Projecten: lopende (her)ontwikkelingsprojecten aangegaan.
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Verantwoordelijk zijn

ESG VOORNAAMSTE 
DOD

AMBITIE ACTIE RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2020 DOELSTELLING TERMIJN

E De strijd aangaan tegen de 
klimaatverandering en de 
impact ervan

De CO2 e-uitstoot die verband houdt met het energieverbruik 
van de gebouwen verminderen

25,8 kg CO2 e/m² 24,1 kg CO2 e/m² 19,91 Kg CO2 e/m² 2030

E De principes van 
kringloopeconomie toepassen

Bestaande elementen behouden en het materiaal 
hergebruiken

96% 100% 100% 
van de projecten zijn onderworpen aan een inventaris 
van materialen 

Doorlopend

E,S,G Duurzame aankooppraktijken 
bevorderen

Leveranciers beoordelen en helpen bij hun inspanningen om 
te voldoen aan de vereisten voor verantwoord inkopen

6% 100% 100% 
van de leveranciers zijn beoordeeld op hun ESG-aspecten

2022

Een concrete actieplan ontwikkelen om onze leveranciers uit 
te dagen op ESG-niveau

- Lopend Ja 2023

E Rationeel gebruik maken van 
water

Waterverbruik verminderen 266 l/m² 213 l/m² 226,5 l/m² 2030

E Vermindering van de druk op de 
biodiversiteit

Het biodiversiteitsbeheer op verschillende sites bestuderen 
en de biodiversiteit van de bedrijfssite beheren

Lopend Lopend 100% 
van de aanbevolen acties uitgevoerd

2020

E,S,G De duurzame ontwikkeling van 
Befimmo bevorderen dankzij 
investeerders die zich 
aansluiten bij onze strategie en 
onze ESG-waarden

Financieringen valideren en uitvoeren die binnen de green 
financial framework vallen

Neen Neen Ja 2030

G Corruptie en omkoping in al hun 
vormen aanzienlijk 
terugdringen

Een beleid ontwikkelen en het proces invoeren in het kader 
van de bestrijding van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, op een proactieve basis

Neen Ja Ja 2021

S Zorg dragen voor ons team en 
de gemeenschappen waarin we 
actief zijn

Bevordering van de deelname aan transversale werkgroepen 
(innovatie, Comité B+, Lynx)

27% 56% 75% 
 van het team neemt deel aan aan een transversale groep

2030

1.  De wijziging van de doelstelling (19,9 kg CO2 e/m²) ten opzichte van de in het persbericht van 18 februari 2020 vermelde waarde (18,1 kg CO2 e/m²) houdt verband met een wijziging van de methodologie die na de publicatie van het persbericht is uitgevoerd. De perimeters voor de berekening van het specifieke energieverbruik
(kWh/m²) en de daarmee samenhangende CO2 e-emissie-intensiteit (kgCO2 e/m²) werden op elkaar afgestemd. De berekeningen worden nu uitgevoerd op basis van een identieke perimeter met uitsluiting van gebouwen die (tijdens het jaar) werden verworven/overgedragen, in aanbouw waren, een andere bestemming hadden
dan kantoren, een bezettingsgraad < 50% hadden, onvolledige verbruiksgegevens hadden. De aanpassing van de methodologie is met terugwerkende kracht uitgevoerd, ook voor het referentiejaar 2016. Bij een ongewijzigde doelstelling (33% vermindering van CO2 e/m² tegen 2030 ten opzichte van 2016) heeft de wijziging in het
referentiescenario van 2016 geleid tot een wijziging van de tegen 2030 te bereiken doelstelling (van 18,1 kg CO2 e/m² naar 19,9 kg CO2 e/m²).

WE HEBBEN 
ONS IN 2020 
 AANGESLOTEN BIJ 
DE "BELGIAN ALLIANCE 
FOR CLIMATE ACTION 
(BACA)". BACA IS 
EEN ALLIANTIE VAN 
 ORGANISATIES 
DIE HUN KLIMAAT-
AMBITIES ERNSTIG 
NEMEN EN  KIEZEN 
VOOR “SCIENCE- 
BASED TARGETS”. 
ONS DOEL IS OM 
DE CO2e-UITSTOOT 
GEKOPPELD AAN 
HET ENERGIE-
VERBRUIK VAN ONZE 
GEBOUWEN TOT 
19,9 KG CO2e/M² TE 
 VERLAGEN TEGEN 2030 
(-33% VERGELEKEN 
MET HET REFERENTIE-
JAAR 2016).
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ESG VOORNAAMSTE 
DOD

AMBITIE ACTIE RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2020 DOELSTELLING TERMIJN

E De milieu-impact van het team 
verminderen

Papiergebruik verminderen 83% 88% 100%  
elektronische facturen

2022

24% 91% 100%  
elektronische uitgaande facturen

2022

Afvalproductie verminderen  26 kg/VTE 10 kg/VTE 0 kg  
afval/VTE

2030

Flexibele en duurzame mobiliteit bevorderen
Implementeren van:
- Homeworking charter
- Mobiliteitsbudget voor alternatieve vervoersoplossingen
- Gebundelde mobiliteitsoplossingen

10% 14% 40% 
van het team heeft zijn mobiliteit aangepast

2025

G Persoonlijke data beschermen Kwesties in verband met het beheer van persoonsgegevens 
analyseren, superviseren en oplossen, met het oog op een 
proactief beheer van de bescherming en integriteit van deze 
gegevens (in voorkomend geval met inbegrip van ethische 
aspecten) 

75% 100% 100% 
projecten met elementen over persoonsgegevens

Doorlopend

E,S,G Transparent communiceren Communicatie voeren en voortdurend verbeteren, 
overeenkomstig de geldende referentienormen

- 2 vrijwillige 
beoordelingen: 

GRESB, CDP
- 1 extra 

beoordeling:  
MSCI - Gold Award 

voor EPRA SBPR

- 2 vrijwillige 
beoordelingen: 

GRESB, CDP
- 1 extra 

beoordeling:  
MSCI - Gold Award 

voor EPRA SBPR

- Min. 2 vrijwillige beoordelingen
- Gold Award voor EPRA SBPR

Doorlopend

G Een digitale handtekening 
ontwikkelen

De tool ontwikkelen Neen Ja Ja 2020
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