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GRI-TABEL : BEPALING vAN DE GERAPPORTEERDE PARAMETERS
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STRATEGIE EN ANALYSE

1.1 Verklaring van de CEO Volledig 6 : Brief aan de aandeelhouders

ORGANISATIEPROFIEL

2.1 Naam van de organisatie Volledig 95 : Structuur en Organisatie

2.2 Producten en/of diensten Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie
32-34 : De Portefeuille
36 : Huurders
40 : Portefeuille in detail

2.3 Operationele structuur Volledig 95 : Structuur en Organisatie

2.4 Maatschappelijke zetel Volledig Rug van dit Jaarlijks Financieel Verslag

2.5 Land van vestiging Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 
54-55 : Financiële structuur

2.7 Markten Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 

2.8 Bedrijfsomvang Volledig 26-27 : Identiteit en Strategie 

2.9  Significante wijzigingen betreffende  
de omvang, de structuur of het kapitaal in  
de loop van de verslagperiode

Volledig 15-16 : Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar
167 : Perimeter van de rapportering

2.10 Onderscheidingen Volledig 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen

VERSLAGPARAMETERS

3.1 Verslagperiode Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.2 Datum van het laatste gepubliceerde verslag Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.3 Verslaggevingcyclus Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.4 Contactpersoon Volledig 185-186 : Verslaglegging volgens het GRI

3.5  Proces inzake de bepaling van de inhoud  
van het verslag

Volledig 184-185 : Materialiteit 
185-186 : Verslaglegging volgens het GRI

3.6 Perimeter Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.7  Specifieke beperkingen van de perimeter  
van het verslag

Volledig 167 : Perimeter van de rapportering

3.8  Basis verslaglegging over de joint ventures, 
enz.

Volledig 167 : Perimeter van de rapportering
Er zijn geen materiële limieten betreffende de perimeter 
van de rapportering

3.10 Herformulering Volledig 167 : Perimeter van de rapportering
176 -177: Perimeter en methode van de rapportering 
Er is geen significante herformulering

3.11 Veranderingen in de verslagmethode Volledig 167 : Perimeter van de rapportering
176-177 : Perimeter en methode van de rapportering
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3.12  Tabel die de plaats van de vereiste 
informatiegegevens in het verslag aanduidt

Volledig 194 : GRI-tabel

BESTUUR, VERBINTENISSEN EN DIALOOG

4.1 Bestuursstructuur Volledig 76 : Corporate Governance

4.2  Is de voorzitter van de Raad van Bestuur ook 
een uitvoerend lid ?

Volledig 79 : Raad van Bestuur van de Statutaire Zaakvoerder 
Befimmo NV
85 : Bedrijfsleiders

4.3 Onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur Volledig 79-81 : Naam en statuut van de leden van de Raad  
van Bestuur

4.4  Mechanismen voor de aandeelhouders en de 
werknemers om aanbevelingen te doen

Volledig 166 : Communicatie met de betrokken partijen

4.14  Lijst van de betrokken partijen bij onze 
organisatie

Volledig 164-166 : Betrokken partijen

4.15  Basis van de identificatie en de selectie van 
de betrokken partijen

Volledig 164-166 : Betrokken partijen

PRESTATIE-INDICATOREN

ECONOMISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

EC1 Directe economische waarde Volledig 181 : Economische indicatoren

EC3  Dekking van de verplichtingen in verband 
met het niet-gepubliceerde beloningsplan

Gedeeltelijk 147 : Personeelsbeloningen

MILIEUPRESTATIE-INDICATOREN

EN1 Totaal verbruik van grondstoffen Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt niet 
gerapporteerd in dit stadium. Het is gepland om  
deze verder te ontwikkelen in de volgende boekjaren. 
Deze indicator staat in verband met grote renovaties. 

EN2 Gerecycleerde materialen Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt niet 
gerapporteerd in dit stadium. Het is gepland om  
deze verder te ontwikkelen in de volgende boekjaren.  
Deze indicator staat in verband met grote renovaties.

EN3 Direct energieverbruik Volledig 178 : Milieu-indicatoren

EN4 Indirect energieverbruik Volledig 178 : Milieu-indicatoren

EN6  (add) Initiatieven om het energierendement  
of het gebruik van hernieuwbare energie te 
verhogen, en bekomen verminderingen

Gedeeltelijk 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen 
171 : Meerjarige investeringsplanning
172 : Energie en water
De bekomen verminderingen werden nog niet becijferd. 

EN7  (add) Initiatieven om het indirect 
energieverbruik te verminderen en bekomen 
verminderingen

Gedeeltelijk 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen
171 : Meerjarige investeringsplanning
172 : Energie en water

EN8 Totale wateronttrekking Volledig 179 : Milieu-indicatoren

EN11 Gronden in beschermd gebied Niet-materieel Befimmo hanteert een beleid van investeringen in 
kantoorgebouwen in stadscentra. 
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EN15  Aantal bedreigde soorten die op de Rode 
Lijst van de UICN staan

Niet-materieel In dit stadium werd in verband met de activiteiten van 
Befimmo geen enkele bedreigde soort geïdentificeerd. 

EN16  Totale directe en indirecte emissie van 
broeikasgassen 

Volledig 179 : Milieu-indicatoren

EN18  (add) Initiatieven om de emissie van 
broeikasgassen te verminderen

Volledig 169-170 : BREEAM-certificatie en andere prijzen
171 : Meerjarige investeringsplanning
172 : Energie en water
De bekomen verminderingen werden nog niet becijferd. 

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt in dit stadium niet 
gerapporteerd. Het is gepland om deze in de volgende 
boekjaren verder te ontwikkelen. 

EN21 Totale waterafvoer Onvolledig Deze indicator is materieel, maar wordt in dit stadium niet 
gerapporteerd. Het is gepland om deze in de volgende 
boekjaren verder te ontwikkelen. 

EN22  Totaalgewicht afval, per type en 
verwijderingsmethode

Gedeeltelijk 180 : Milieu-indicatoren

EN23 Totaal accidentele lozingen Volledig 184 : Incidenten, boeten

EN25  Identificatie van de biodiversiteit van de 
watervoorzieningsbronnen die significante 
gevolgen ondervinden van de waterafvoer 
van de organisatie. 

Niet-materieel Het afvoerwater wordt in de openbare riolering geloosd. 

EN27  Percentage producten dat is verkocht en 
van hun gerecycleerde verpakkingen. 

Niet-materieel Befimmo verkoopt geen producten.

EN30  (add) Totale monetaire waarde van  
de uitgaven

Gedeeltelijk 171 : Meerjarige planning 
Voor de grote renovaties kan 5 tot 10% meer worden 
vrijgemaakt om de milieuprestatie te verbeteren

SOCIALE PRESTATIE-INDICATOREN

Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk

LA1  Totaal personeelsbestand naar type werk, 
arbeidsovereenkomst en geografische zone 

Gedeeltelijk 173-174 : Sociale aspecten 
181 : Sociale indicatoren

LA2 Personeelsverloop Gedeeltelijk 173-174 : Sociale aspecten

LA3 Uitkeringen aan voltijdse vaste medewerkers Gedeeltelijk 173-174 : Sociale aspecten 
147 : Personeelsbeloningen

LA7  Percentage arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, uitvaldagen en verzuimcijfers

Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA10 Opleiding naar werknemerscategorie Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA11  Programma’s voor de ontwikkeling van  
de competenties en voor opleiding

Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA12  Werknemers die periodiek worden ingelicht 
over hun prestaties en loopbaanontwikkeling

Volledig 173-174 : Sociale aspecten

LA13  Verdeling mannen-vrouwen in  
de leiddinggevende instanties

Volledig 181 : Sociale indicatoren
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Mensenrechten

HR4 Gevallen van discriminatie Volledig 184 : Incidenten, boeten

HR6 Kinderarbeid Niet-materieel Dit aspect wordt als niet-materieel beschouwd voor  
de activiteiten van Befimmo. 

HR7 Gedwongen of verplichte arbeid Niet-materieel Dit aspect wordt als niet-materieel beschouwd voor  
de activiteiten van Befimmo. 

Maatschappelijk

SO7  Totaal aantal rechtszaken wegens 
concurrentiebelemmerend gedrag, 
anti-kartel en monopolistische praktijken

Volledig 184 : Incidenten, boeten

SO8 Monetaire waarde van de significante boetes Volledig 184 : Incidenten, boeten

Productverantwoordelijkheid

PR2  Aantal gevallen van niet-naleving betreffende 
de gevolgen voor de gezondheid/veiligheid 
van de diensten

Volledig 184 : Incidenten, boeten

PR7  Aantal gevallen van niet-naleving van de 
regelgeving betreffende de 
marketingcommunicatie

Volledig 184 : Incidenten, boeten

PR8  Aantal klachten wegens inbreuken op de 
privacy en verlies van klantgegevens

Volledig 184 : Incidenten, boeten
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