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VOORBEELDROL 
- Onze betrokken partijen positief beïnvloeden - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 

Befimmo is een vastgoedoperator die gespecialiseerd is in kwalitatieve kantoorgebouwen. Met een vastgoedportefeuille van zowat 
900.000 m² kan Befimmo haar betrokken partijen meeloodsen in een verantwoordelijke aanpak.  
 
Befimmo heeft beslissingsmacht op tal van vastgoedprojecten die ze ontwikkelt. Zo kan ze de keuzes en beslissingen van haar partners 
positief beïnvloeden (architecten, onderaannemers, leveranciers, overheden, investeerders), om op deze manier te voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij. 
 
 
AANPAK EN VERWEZENLIJKINGEN 2019 
 
 Naar de investeerders toe  

» Het Uitvoerend Comité verbindt zich publiek tot de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van de onderneming.  
 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Woord van de voorzitter en de CEO” 

Befimmo heeft het voornemen om haar invloed 
positief aan te wenden om te voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij en algemener 
om positief bij te dragen tot de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties 
bepaalden. 

DOELSTELLING 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Voorbeeldrol

https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_jaarlijks_financieel_verslag_2019.pdf
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» Maatschappelijke Verantwoordelijkheid is ingebed in de strategie van de onderneming en 
in haar aanpak van innovatie.   

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Onze strategie” 

» Befimmo beantwoordt op systematische wijze de vragenlijsten van analisten zoals CDP, 
GRESB, EPRA, MSCI, Oekom of Vigeo Eiris. Hun beoordelingen stellen Befimmo dan weer 
in staat om de evolutie van haar prestatie jaar na jaar te meten en zich met haar 
sectorgenoten te vergelijken.  

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 
 

 Naar de leveranciers toe  

» De aanpak in innovatie van Befimmo staat open voor samenwerking met externe partners 
(leveranciers, onderaannemers, partners in onderzoek en ontwikkeling en academische 
wereld), zoals blijkt uit het “ZIN”-project. 

 Fiche “Integratie in de stad” 

» Befimmo heeft een collaboratieve tool voor de beoordeling van de leveranciers ingevoerd. 
Met deze tool kunnen alle medewerkers de leveranciers evalueren en opzoeken op basis van 
de kwaliteit van hun prestaties en hun aanpak in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, in 
een overzicht verrijkt met deze beoordelingen. In totaal werden 103 evaluaties verricht door 
het Befimmo-team sinds de oprichting van de tool in april 2018. 

» De milieu-impact is verwerkt in het geheel van de aankopen doorheen de kwaliteitsmatrix.  
 Fiche “Gebruik van de hulpbronnen – Verantwoordelijke aankopen” 

» De maintenancebedrijven worden gesensibiliseerd voor de impact van het beheer van de 
technische installaties op de kwaliteit en de milieu- en energieprestatie van de gebouwen 
van de portefeuille.  

 
 Binnen haar team  

» Alle medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het innovatieproces.  

Het is een heuse participatieve aanpak die mogelijk maakt om het team te betrekken bij de 
thema’s die centraal staan in de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Befimmo. Het 
team werd uitgenodigd om mee te doen aan de denkoefeningen op de “innovatiemuur” en 
om lid te worden van een werkgroep die ze na aan het hart lag, om zo in een benadering 
van collectieve intelligentie, innovatieprojecten uit te tekenen en concreet vorm te geven. 
Sinds de oprichting van het project in 2017, telt Befimmo al een vijftiental lopende projecten, 
waarvan enkele al gerealiseerd zijn. 

» Banden scheppen betekent het voorstellen van een inspirerende ervaring binnen een 
ecosysteem dat kansen creëert via een netwerk van digitale ruimtes en een efficiënte interne 
organisatie. Met dit doel voor ogen heeft Befimmo een reeks projecten inzake digitale 
transformatie gebundeld onder de naam “LynX-programma”. De beheermethode van het 
programma is wendbaar. De projectverantwoordelijken werken in korte cycli, wat hen aanzet 
om de relevantie van hun oplossingen snel te testen. Alle projecten volgen eveneens een 
gebruikersgerichte aanpak. 

» Als gebruiker van een gebouw uit haar eigen portefeuille benut Befimmo haar eigen 
werkruimtes om de innovatieve oplossingen te testen samen met haar medewerkers en ze 
vervolgens ook uit te voeren binnen haar portefeuille (vb.: diensten zoals de Bringme, 
gedeelde vergaderzalen, gedeelde fietsen, zelfs boringen, enz.). 

» De General Counsel & Secretary General (lid van het Uitvoerend Comité) zorgt voor de 
update en de naleving van de ethische code en van het governancecharter. Ze oefent ook de 
functie van Compliance Officer uit en ziet in deze hoedanigheid toe op de naleving van de 
interne regels en procedures om de risico’s van marktmisbruik te voorkomen.   

 Fiches “MVO-governance” en “Ethiek” 
 

 Naar de andere betrokken partijen toe 

» Befimmo communiceert altijd transparant en relevant, om in te gaan op de verwachtingen 
van de betrokken partijen.  

 Fiche “Dialoog” 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Voorbeeldrol

https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_reporting_reconnaissances_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_integration_dans_la_ville_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_utilisation_des_ressources_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/fiche_gouvernance_rse_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_dialogue_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/gbl_quicklinks/fiche_ethique_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_jaarlijks_financieel_verslag_2019.pdf
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» Omdat ze altijd openstaat voor dialoog met haar betrokken partijen, neemt Befimmo deel 
aan talrijke debatten om bij te leren, te getuigen en haar eigen ervaringen, uitdagingen en 
oplossingen te delen.   

 Fiche “Dialoog” 
 

 Naar de lokale gemeenschap toe  

» In het kader van de vereniging Up4North stelde Befimmo ruimtes ter beschikking in het 
gebouw WTC 1 (nu geïnstalleerd in het CCN-gebouw) om ontmoetingen en samenwerking 
tussen verschillende betrokken partijen uit de buurt te bevorderen.  

 Fiche “Integratie in de stad” 

» Deelname aan sociale acties in de buurtgemeenschap via Be.Face. Be.face is een beweging 
van verantwoordelijke bedrijven die tot doel heeft om bruggen te slaan tussen de 
behoeften van de verenigingswereld en de middelen van de bedrijfswereld. Deze kunnen 
bestaan uit tijd, uit activiteiten of materiaal. Via Be.face kwam Befimmo in contact met het 
OCMW van haar gemeente en besliste om het budget dat gewoonlijk aan het 
Sinterklaasfeest voor het team besteed wordt, te gebruiken voor Sinterklaaspakjes voor 
een feest dat het OCMW organiseerde voor de kansarme kinderen en senioren van de 
gemeente.  

» Het Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief van het personeel en met steun van het 
Uitvoerend Comité. Het zette sindsdien verder acties op voor de organisatie van 
activiteiten voor het team. In 2019 werd het Comité B+ ook in twee groepen gesplist: één 
groep heeft zich over de sportieve, culturele, familiale en feestelijke activiteiten ontfermd, 
terwijl een andere groep de sociale en liefdadigheidsactiviteiten op zich heeft genomen. 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

 
 
                                                 
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

BEOORDELING 
 

 Externe erkenningen door neutrale organismen zoals CDP, GRESB, EPRA, MSCI, Oekom en 
Vigeo Eiris. 

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 

 Beoordeling van de kwaliteit van de relaties met de leveranciers: Het systeem voor de 
beoordeling van de leveranciers voorziet in de mogelijkheid om de gegevens op te halen die 
moeten leiden tot conclusies over de kwaliteit van de relatie met de leveranciers. Deze 
conclusies worden voorgelegd aan de MVO-Cel, die in voorkomend geval de dialoog 
aanknoopt met de betrokken leverancier, met het oog op bijsturingsacties.  

 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Voorbeeldrol invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  

 

 

 

 

 

 

1.2:  Opwaardering van de leveranciers met een MVO-aanpak 
 
4.7:  Opleiding in en sensibilisering voor MVO 
 Sensibilisering van de leveranciers 
 
11.a:  Deelname aan de planningen voor de stedelijke ontwikkeling 
 
16.5:  Deelname aan het participatief beslissingsproces 

 

 

KERNINDICATOREN 
 

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan de strategische krachtlijn “Voorbeeldrol”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar volgende 
pagina van de Befimmo-website te gaan: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 
2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 

& EPRA sBPR 
Certificaties De bestaande certificaties behouden (ISO en biodiversiteitslabel) 100% 100% Doorlopend - 

Aandeel van innovatieve projecten 

Een project wordt beschouwd als innovatief indien, op het ogenblik van diens 
ontwerp of uitvoering, het een innovatie heeft omvat ten opzichte van de 
Befimmo-standaarden (cfr. kwaliteitsmatrix) op minimum 2 van de strategische 
krachlijnen: 
 gebruik van de hulpbronnen; 
 mobiliteit;  
 Integratie in de stad; 
 werkwereld; 
 dialoog van de betrokken partijen. 

42% 100% 2025 EPRA Environmental measures 
GRI 301 - 306 

Externe communicatie Actieve deelname aan debatten, evenementen, wedstrijden, enz. om extern te 
communiceren in het kader van onze voorbeeldrol.  

Niet berekend 100% Doorlopend - 

Green financings Goedkeuring en verwezenlijking van financieringen die onder de green 
financing framework vallen 

0% 10% 2030 - 

 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Voorbeeldrol

https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_dialogue_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_axe_integration_dans_la_ville_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/fiche_reporting_reconnaissances_nl_final.pdf
https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_jaarlijks_financieel_verslag_2019.pdf
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KERNINDICATOREN 
 

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan de strategische krachtlijn “Voorbeeldrol”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar volgende 
pagina van de Befimmo-website te gaan: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 
2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 

& EPRA sBPR 
Certificaties De bestaande certificaties behouden (ISO en biodiversiteitslabel) 100% 100% Doorlopend - 

Aandeel van innovatieve projecten 

Een project wordt beschouwd als innovatief indien, op het ogenblik van diens 
ontwerp of uitvoering, het een innovatie heeft omvat ten opzichte van de 
Befimmo-standaarden (cfr. kwaliteitsmatrix) op minimum 2 van de strategische 
krachlijnen: 
 gebruik van de hulpbronnen; 
 mobiliteit;  
 Integratie in de stad; 
 werkwereld; 
 dialoog van de betrokken partijen. 

42% 100% 2025 EPRA Environmental measures 
GRI 301 - 306 

Externe communicatie Actieve deelname aan debatten, evenementen, wedstrijden, enz. om extern te 
communiceren in het kader van onze voorbeeldrol.  

Niet berekend 100% Doorlopend - 

Green financings Goedkeuring en verwezenlijking van financieringen die onder de green 
financing framework vallen 

0% 10% 2030 - 

 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Voorbeeldrol
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