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ENVIRONMENT
Bijdragen tot de beperking van klimaatverandering
Bijdragen tot de aanpassing aan klimaatverandering
Bijdragen tot het duurzame gebruik en de bescherming van water
Bijdragen tot de transitie naar een circulaire economie

Befimmo wil in de eerste plaats geïntegreerde hybride,
duurzame werk- en leefoplossingen aanbieden,
die beantwoorden aan de grote trends die vandaag al
de wereld van morgen bepalen. In die context liggen de
aspecten Environment, Social en Governance (ESG) in het
natuurlijke verlengde van de bedrijfsstrategie van Befimmo,
die gericht is op waardecreatie voor al haar betrokken
partijen, zowel nu als op lange termijn.
De manier waarop de Vennootschap haar ESG-doelstellingen
en bijbehorende verbintenissen definieert, vertaalt deze
ambitie. Alle ESG-doelstellingen zijn gegroepeerd in een
globaal Actieplan 2030 dat jaarlijks herzien en gepubliceerd
wordt, met regelmatige updates en met het oog op
voortdurende verbetering.
De Vennootschap engageert zich om op een verantwoorde
en duurzame manier te werken, in overeenstemming met
haar waarden, en ten aanzien van al haar externe en interne
partijen. Befimmo zal erop toezien dat haar ESG-strategie
in de hele waardeketen wordt toegepast.

Bijdragen tot de preventie en bestrijding van verontreiniging
Bijdragen tot de bescherming en het herstel van de biodiversiteit
Certificeringssystemen gebruiken om duurzame activa te leveren
Innovatieve en duurzame gebouwen creëren
Gebouwen aanbieden die toegankelijk zijn via duurzame vervoersystemen
De milieu-impact van het team verminderen

De ESG-strategie wordt verder ondersteund door een reeks beleidslijnen van de Vennootschap
die op de corporate website gepubliceerd worden.

SOCIAL
Zorg dragen voor het team en de gemeenschap
Gemeenschappen ontwikkelen en animeren
Comfort, zekerheid en veiligheid verbeteren
Gebouwen in steden integreren

GOVERNANCE
Zich ethisch gedragen

De ESG-strategie waarop
dit beleid gebaseerd is,
ziet er als volgt uit:

Om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de informatie te verbeteren, stemde Befimmo
haar niet-financiële rapportering af op de Tien Principes van het UN Global Compact en de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

ESG-regelgeving gebruiken om de overgang naar duurzaamheid te versnellen

Specifieke kerngegevens over de prestaties worden elk jaar door een derde partij gecontroleerd.
Het Jaarlijks Financieel Verslag is het referentiedocument voor alle bovenvermelde informatie.
Het toezicht op de ESG-aspecten en de KPI’s wordt verzorgd door de ESG-Cel. De Raad
van Bestuur heeft het uiteindelijke overzicht over de ESG-risico’s en -opportuniteiten op
strategisch niveau, de afstemming op de bedrijfsstrategie en de vooruitgang ten opzichte van
de belangrijkste ESG-verbintenissen. De afdelingen Environmental Management, Transformation
& Impact, Human Resources en Legal Corporate hebben een strategische en operationele
rol in de dagelijkse uitvoering van de ESG-aspecten.

Een due diligence-strategie ontwikkelen
Groene investeringsopportuniteiten bevorderen
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