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RAPPORTERING & ERKENNINGEN 
- In dialoog blijven met de personen en entiteiten die beïnvloed worden door de activiteiten van de Vennootschap en transparant communiceren  

over de opzet en de opvolgging van de initiatieven - 

 
 
 
 

TRANSPARANTE COMMUNICATIE 
 

Befimmo besteedt bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en aan de nauwgezetheid, de juistheid en de 
transparantie van de financiële en niet-financiële mededelingen.  
 
Sinds enkele jaren volgt Befimmo de tendens om niet alleen de financiële verslaggeving te standaardiseren, maar ook de rapportering inzake 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Daarom sloot ze zich aan bij de indicatoren die de EPRA publiceert en volgt ze eveneens de richtlijnen van 
de GRI Standards (“Core”) en van de vastgoedsector GRI-CRESS via de Index van de GRI-inhoud (bijlage van het Jaarlijks Financieel Verslag). 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Het doel is om de communicatie voort te zetten 
en voortdurend te verbeteren, in aansluiting met 
de vigerende referentienormen. 

DOELSTELLING 

 

 

ERKENNINGEN 
 

Op het vlak van verslaggeving werden in het boekjaar 2019 onder meer volgende erkenningen en 
prijzen behaald:  
 
 Befimmo kreeg de “EPRA Gold Award Financial Reporting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 

2018 en de “EPRA Gold Award Sustainability Report” voor haar MVO-Verslag;  

 Befimmo behaalde bij de GRESB een score van 83%, wat overeenkomt met het “Green Star” 
statuut van de GRESB;  

 Befimmo kreeg het statuut “C Awareness” voor de CDP-vragenlijst 2019. 

Het doel is om de communicatie voort te zetten en voortdurend te verbeteren, in aansluiting met 
de vigerende referentienormen.  

Hieronder een overzicht van de scores die Befimmo in de loop der jaren toegekend kreeg: 
 

1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Gold & Most Improved Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold 
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1  Vrijwillige deelname van Befimmo. 
2  Nieuw scoresysteem (van A tot D-) sinds 2016. 

1

1

1

1

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

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

& erkenningen
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ERKENNINGEN 
 

Op het vlak van verslaggeving werden in het boekjaar 2019 onder meer volgende erkenningen en 
prijzen behaald:  
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2018 en de “EPRA Gold Award Sustainability Report” voor haar MVO-Verslag;  

 Befimmo behaalde bij de GRESB een score van 83%, wat overeenkomt met het “Green Star” 
statuut van de GRESB;  

 Befimmo kreeg het statuut “C Awareness” voor de CDP-vragenlijst 2019. 

Het doel is om de communicatie voort te zetten en voortdurend te verbeteren, in aansluiting met 
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Hieronder een overzicht van de scores die Befimmo in de loop der jaren toegekend kreeg: 
 

1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Gold & Most Improved Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

 
- Silver Silver Bronze Gold Gold Gold Gold Gold 

 - - - 83B 95C A- 
Leadership2 

B 
Management 

A- 
Leadership 

C 
Awareness 

 
- 56% 59% 70% 83% 

Green Star 
82% 

Green Star 
86% 

Green Star 
81% 

Green Star 
83% 

Green Star 

 - - - - Prime C - - Prime C+ - 

 - - - - A BBB A A A 

 - - - - EE- EE- EE- EE- - 

 - - - - - - - 64/100 56/100 

 

                                                 
1  Vrijwillige deelname van Befimmo. 
2  Nieuw scoresysteem (van A tot D-) sinds 2016. 

1

1

1

1

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Rapportering  
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KERNINDICATOREN 
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Certificaten De bestaande certificaten behouden (ISO en 
biodiversiteitslabel) 

100% 100% Voortdurend - 

Deelname aan externe 
erkenningsinitiatieven  

Investeerdersvragenlijsten GRESB, CDP, 
MSCI, Oekom, Vigeo Eiris 

100% 100% Voortdurend GRI 102-12 

 
 

 

 

ETHIEK 
- Ethische werkwijzen in het team en in het bestuur van Befimmo - 

 
 
 

BESCHRIJVING 
 
Befimmo is als vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, en als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap 
(“GVV”), onderworpen aan een geheel van regels die bedoeld zijn om belangenconflicten te vermijden en beleggers en 
controleorganismen te informeren. Befimmo sluit zich ook aan bij de principes van corporate governance, vastgelegd in de Belgische 
Corporate Governance Code. 
 
Naast deze governanceprincipes past Befimmo ethische werkwijzen toe in het beheer van haar human resources en de aanwerving, en 
met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie: 

 Diversiteit: zichtbare en onzichtbare kenmerken van elk individu; 

 Inclusie: het proces van de verschillende kenmerken samen te bundelen om zo een gemeenschappelijk doel te behalen.  
 

Deze werkwijzen zijn te vinden in volgende documenten, die op de website van de Vennootschap gepubliceerd zijn. 
 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Governance” 
 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

Het doel is om inbreuken te voorkomen en zo 
veel mogelijk te beperken en onberispelijk te zijn 
op het vlak van interne ethiek.  

Befimmo verbindt er zich toe om (i) procedures in 
te voeren en maatregelen te nemen om de ethiek 
te waarborgen op alle niveaus bij Befimmo, (ii) de 
risico’s van corruptie, concurrerentie-vervalsend 
gedrag, belangen-conflicten, enz. te voorkomen. 

DOELSTELLING 

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

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

& erkenningen
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