
(1)  Bijkomende details over de GRI-indicatoren zijn te vinden op de officiële website van het GRI: https://www.globalreporting.org.
(2)  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt 

nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Gezien dit beperkt nazicht voor de gegevens 2012 gebeurde, zou het volgende moeten plaatsvinden voor de gegevens 2014.

Bijlage VII : 
Index van de GRI-inhoud

ALGEMENE INFORMATIE-ELEMENTEN
Indica-
toren (1)

Jaarlijks Financieel Verslag 2013 | Pagina(‘s) Externe controle

STRATÉGIE ET ANALYSE
G4 - 1 6-7: Brief aan de aandeelhouders

74: CSR - Inleiding

Geen externe controle (2)G4 - 2 12-13: Identiteit en strategie 
143-145: Belangrijkste risico’s verbonden aan de vastgoedportefeuille 
148-150: Belangrijkste risico’s verbonden aan de regelgeving 
151: Belangrijkste operationele risico’s

ORGANISATIEPROFIEL
G4 - 3 220-221: Identificatie

139: Structuur en organisatie

Geen externe controle (2)

G4 - 4 12-13: Identiteit en strategie
20-33: Vastgoedportefeuille

G4 - 5 220-221: Identificatie
G4 - 6 12-13: Identiteit en strategie 

29-33: Geconsolideerde portefeuille: België en Luxemburg
G4 - 7 218-225: Algemene inlichtingen
G4 - 8 12-13: Identiteit en strategie

25: Samenvatting van de vastgoedgegevens van de portefeuille van Befimmo 
29-33: Geconsolideerde portefeuille: België en Luxemburg
23: Huurders

G4 - 9 93: CSR - Het team - Sociale indicatoren
25: Aanschaffingswaarde en verzekerde waarde van de gebouwen van de portefeuille van Befimmo
25: Samenvatting van de vastgoedgegevens van de portefeuille van Befimmo
155: Geconsolideerde balans

G4 - 10 93: CSR - Het team - Sociale indicatoren
97: CSR - Het team - Ethiek - Sociale indicatore

G4 - 11 93: CSR - Het team - Sociale indicatoren
G4 - 12 76: CSR - Materialiteitsoefening 
G4 - 13 107: CSR - Algemene informatie - Perimeter van de rapportering en wijzigingen sinds 1 januari 2013

14-19: Belangrijke gebeurtenisen van het boekjaar
G4 - 14 75: CSR - Evolutie van een milieubeleid naar een beleid “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid”
G4 - 15 106: CSR - Erkenning

108: Corporate-governanceverklaring - principes
G4 - 16 240-244: CSR - Bijlage III - Communicatie met de externe en interne betrokken partijen

GEÏDENTIFICEERDE RELEVANTE ASPECTEN EN PERIMETERS
G4 - 17 106: CSR - Interne organisatie | 139: Structuur en organisatie

Geen externe controle (2)

G4 - 18 75: CSR - Evolutie van een milieubeleid naar een beleid ‘Maatschappelijke Verantwoordelijkheid’
76: CSR -  Materialiteitsoefening

G4 - 19 78: CSR - Prioritaire thema’s
G4 - 20 78: CSR - Prioritaire thema’s

245: CSR - Bijlage IV - Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen
G4 - 21 78: CSR - Prioritaire thema’s

245: CSR - Bijlage IV - Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen 
G4 - 22 246-247: CSR - Bijlage V - Methode

107: CSR - Algemene informatie - Perimeter van de rapportering en wijzigingen sinds 1 januari 2013
G4 - 23 107: CSR - Algemene informatie - Perimeter van de rapportering en wijzigingen sinds 1 januari 2013

75: CSR - Evolutie van een milieubeleid naar een beleid ‘Maatschappelijke Verantwoordelijkheid’
76: CSR - Materialiteitsoefening 

BETROKKENHEID VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
G4 - 24 76: CSR - Materialiteitsoefening 

240-244: CSR - Bijlage III - Communicatie met de externe en interne betrokken partijen

Geen externe controle (2)

G4 - 25 76: CSR - Materialiteitsoefening
G4 - 26 76: CSR - Materialiteitsoefening

240-244: CSR - Bijlage III - Communicatie met de externe en interne betrokken partijen
103: CSR - Governance - Dialoog

G4 - 27 245: CSR - Bijlage IV- Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen
248-265: CSR - Bijlage VI - MVO-programma

PROFIEL VAN HET VERSLAG
G4 - 28 107: CSR - Algemene informatie  - Rapporteringsperiode

Geen externe controle (2)

G4 - 29 107: CSR -  Algemene informatie  - Rapporteringsperiode
G4 - 30 107: CSR -  Algemene informatie  - Rapporteringsperiode
G4 - 31 107: CSR - Algemene informatie - Contactpersoon en bijkomende informatie

274: Contact
G4 - 32 266-271: CSR -  Bijlage VII - Index van de GRI-inhoud

107: CSR - Algemene informatie
103: CSR - Governance - Transparante communicatie

G4 - 33 107: CSR - Algemene informatie - Externe controle 
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ALGEMENE INFORMATIE-ELEMENTEN
Indica-
toren (1)

Jaarlijks Financieel Verslag 2013 | Pagina(‘s) Externe controle

GOUVERNANCE
G4  34 109139: Beheerstructuur

106: CSR  Interne organisatie

Geen externe controle (2)

G4  35 106: CSR  Interne organisatie
79, 92, 99, 102: CSR  Invoering van de 4 grote thema’s: Milieu, Team, Huurders en Governance 
117118: Activiteit van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2013

G4  36 106: CSR  Interne organisatie
G4  37 77: CSR  Materialiteitsoefening  Hiërarchisering van de thema's 
G4  38 108139: Corporategovernanceverklaring 
G4  39 108139: Corporategovernanceverklaring 

116: Verkiezing en rol van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
G4  40 116: Procedure voor de benoeming en de hernieuwing van de Bestuurders 
G4  41 131137: Regels ter preventie van belangenconflicten 

132133: Aanvullende regels bepaald in het corporate governancecharter van Befimmo
G4  42 106: CSR  Interne organisatie

117118: Activiteit van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2013
G4  43 76: CSR  Materialiteitsoefening

244: CSR  Bijlage III  Communicatie met de externe en interne betrokken partijen   
Zelfevaluatie en Management

G4  44 118: Zelfevaluatie 
106: CSR  Interne organisatie

G4  45 119120: Auditcomité  Werking en activiteit tijdens het boekjaar 2013
128130: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen 
76: CSR  Materialiteitsoefening

G4  46 119120: Auditcomité  Werking en activiteit tijdens het boekjaar 2013
128130: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen 
102: CSR  Governance  Inleiding

G4  47 128130: Verslag over de interne controle en de risicobeheersystemen 
G4  48 106: CSR  Interne organisatie
G4  49 106: CSR  Interne organisatie 
G4  50 248265: CSR  Bijlage VI   MVOprogramma 
G4  51 120121: Benoemings en remuneratiecomité 

123128: Remuneratieverslag 
G4  52 120121: Benoemings en remuneratiecomité 

123128: Remuneratieverslag 
G4  53 120121: Benoemings en remuneratiecomité 
G4  54 Niet gepubliceerd
G4  55 Niet gepubliceerd

ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4  56 3: Waarden

129: Ethiek
104: CSR  Governance  Ethiek
9496: CSR  Team  Welzijn 

Geen externe controle (2)

G4  57 102: CSR  Governance  Inleiding
104: CSR  Governance  Ethiek
131136:  Regels ter preventie van belangenconflicten                                                                                           
136: Rol van de Compliance Officer

G4  58 131136:  Regels ter preventie van belangenconflicten     
136: Rol van de Compliance Officer
151: Operationeel risico

BESCHRIJVING VAN DE MANAGERBENADERING
G4  DMA 79, 92, 99, 102: CSR  Invoering van de 4 grote thema’s: Milieu, Team, Huurders en Governance: Benadering, 

verwachtingen van de betrokken partijen, verbintenissen van  Befimmo
248265: CSR  Bijlage VI  MVOprogramma: uitvoering, impact, doelstellingen

Geen externe controle (2)
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SPECIFIEKE INFORMATIE-ELEMENTEN SPECIFIEKE INFORMATIE-ELEMENTEN
Relevante aspecten (idem G4-19) 
Grote thema’s | Prioriteiten van Befimmo DMA en indicatoren (1) Jaarlijks Financieel Verslag 2013 | Pagina(‘s)

Geen bekendmaking  
van informatie Externe controle

CATEGORIE ECONOMIE
Economische prestatie
Waardecreatie G4  EC1 Directe en verdeelde economische waarde 4345: Financiële resultaten 

154: Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat 
197200: Personeelsbeloningen Geen externe controle (1)

Team G4  EC3 Omvang van de dekking van de toegezegdepensioenregelingen 197200: Personeelsbeloningen 
CATEGORIE MILIEU
Energie
Milieu | Energie
Milieu | Vervuiling

G4  EN3 Energieverbruik in de organisatie 81: Energieverbruik Befimmo corporate in kWh per voltijdse equivalent 
82: Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh)
8283: Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
86: Productie van hernieuwbare energie | Zonnepanelen 
87: Productie van hernieuwbare energie | Warmtekrachtkoppeling

Geen externe controle (1)

Milieu | Energie G4  EN4 Energieverbruik buiten de organisatie 82: Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh)
8283: Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh)
8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²) 

Milieu | Energie G4  EN5 Energieintensiteit 81:  Energieverbruik Befimmo corporate in kWh per voltijdse equivalent 
8283: Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)  

Milieu | Energie G4  EN6 Vermindering van het energieverbruik 8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)  
85: Financiële besparingen door de energiebesparingen in het boekjaar 2013  

Milieu | Energie G4  EN7 Verminderingen van de energiebehoeften van de producten en diensten 8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)    
Water
Milieu | Energie G4  EN8 Totale wateronttrekking per bron 8586: Waterverbruik (m³) 

Geen externe controle (1)

Milieu | Energie G4  EN10 Percentage en totaal volume gerecycleerd en hergebruikt water 8586: Waterverbruik (m³) 
Uitstoot
Milieu | Vervuiling 
Milieu | Mobiliteit

G4  EN15 Totale directe emissie van broeikasgassen (scope 1) 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)
8990: CO₂eemissie verbonden aan het vervoer van Befimmo (ton CO₂e)   

Geen externe controle (1)

Milieu | Vervuiling G4  EN16 Indirecte emissie van broeikasgassen (scope 2) verbonden met de energie 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e) 
Milieu | Vervuiling G4  EN17 Andere indirecte emissie van broeikasgassen (scope 3) 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)

89: CO₂eemissie verbonden aan het gebruik van papier Befimmo corporate (ton CO₂e) 
Milieu | Vervuiling G4  EN18 Intensiteit van de broeikasgassen 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)
Milieu | Vervuiling G4  EN19 Vermindering van de broeikasgassen 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)
Afvalwater en afval 
Milieu | Vervuiling G4  EN23 Totaal gewicht van afval, per type en per verwerkingswijze 87: Totaal afval (ton) per type

88: Afvalverwerking    
Geen externe controle (1)Milieu | Vervuiling G4  EN24 Aantal en totaal volume van de substantiële stortingen 101: Veiligheid en gezondheid  Incidenten

Milieu | Vervuiling G4  EN26 Identificatie, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van de waterpartijen en van hun 
ecosysteem die erg geraakt worden door de lozing en de afvoer van het water van de organisatie 

Het afvoerwater wordt in de openbare riolen geloosd. 

Producten en diensten 
Huurders | Dialoog
Governance | Ethiek

G4  EN27 Reikwijdte van de maatregelen om de milieuimpact van de producten en diensten te verkleinen 100: Terbeschikkingstelling van een overeenkomst milieusamenwerking 
100: Terbeschikkingstelling van een Building User Guide (BUG)
100: Terbeschikkingstelling van een helpdesk
101: Aanmaak en terbeschikkingstelling van een extranet
104: Governance  Sensibilisering van de maintenancebedrijven          

Geen externe controle (1)

Conformiteit
Governance | Conformiteit G4  EN29 Bedrag van de grote boetes en totaal aantal van nietgeldelijke sancties wegens nietnaleving van de 

milieuwetgeving en regelgeving 
105: Energieprestatiecertificaten (EPB)

Geen externe controle (1)

Vervoer 
Milieu | Mobiliteit G4  EN30 Grote milieuimpact van het vervoer van producten, andere goederen en materialen die door de orga

nisatie worden gebruikt in het kader van haar activiteit en de verplaatsingen van haar personeelsleden 
8890: CO₂eemissie verbonden aan het vervoer van Befimmo corporate (ton CO₂e)  De indicator is momenteel  

beperkt tot de verplaatsing van  
de teamleden. 

Geen externe controle (1)

Algemeen 
Milieu | Energie G4  EN31 Totale uitgaven en investeringen op het gebied van milieubescherming, per type 8081: Meerjarig investeringsplan Geen externe controle (1)

Milieu-evaluatie van de leveranciers 
Governance | Ethiek G4  EN32 Percentage nieuwe leveranciers, gecontroleerd met behulp van milieucriteria 104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)Governance | Ethiek G4  EN33 Reële en potentiële grote negatieve impact op het milieu in de bevoorradingsketen en genomen 
maatregelen 

104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

(1)  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt 
nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Gezien dit beperkt nazicht voor de gegevens 2012 gebeurde, zou het volgende moeten plaatsvinden voor de gegevens 2014.
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SPECIFIEKE INFORMATIE-ELEMENTEN SPECIFIEKE INFORMATIE-ELEMENTEN
Relevante aspecten (idem G4-19) 
Grote thema’s | Prioriteiten van Befimmo DMA en indicatoren (1) Jaarlijks Financieel Verslag 2013 | Pagina(‘s)

Geen bekendmaking  
van informatie Externe controle

CATEGORIE ECONOMIE
Economische prestatie
Waardecreatie G4  EC1 Directe en verdeelde economische waarde 4345: Financiële resultaten 

154: Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat 
197200: Personeelsbeloningen Geen externe controle (1)

Team G4  EC3 Omvang van de dekking van de toegezegdepensioenregelingen 197200: Personeelsbeloningen 
CATEGORIE MILIEU
Energie
Milieu | Energie
Milieu | Vervuiling

G4  EN3 Energieverbruik in de organisatie 81: Energieverbruik Befimmo corporate in kWh per voltijdse equivalent 
82: Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh)
8283: Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
86: Productie van hernieuwbare energie | Zonnepanelen 
87: Productie van hernieuwbare energie | Warmtekrachtkoppeling

Geen externe controle (1)

Milieu | Energie G4  EN4 Energieverbruik buiten de organisatie 82: Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh)
8283: Energie verbonden aan de verwarming en de elektriciteit (in GWh)
8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²) 

Milieu | Energie G4  EN5 Energieintensiteit 81:  Energieverbruik Befimmo corporate in kWh per voltijdse equivalent 
8283: Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)
8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)  

Milieu | Energie G4  EN6 Vermindering van het energieverbruik 8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)  
85: Financiële besparingen door de energiebesparingen in het boekjaar 2013  

Milieu | Energie G4  EN7 Verminderingen van de energiebehoeften van de producten en diensten 8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)    
Water
Milieu | Energie G4  EN8 Totale wateronttrekking per bron 8586: Waterverbruik (m³) 

Geen externe controle (1)

Milieu | Energie G4  EN10 Percentage en totaal volume gerecycleerd en hergebruikt water 8586: Waterverbruik (m³) 
Uitstoot
Milieu | Vervuiling 
Milieu | Mobiliteit

G4  EN15 Totale directe emissie van broeikasgassen (scope 1) 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)
8990: CO₂eemissie verbonden aan het vervoer van Befimmo (ton CO₂e)   

Geen externe controle (1)

Milieu | Vervuiling G4  EN16 Indirecte emissie van broeikasgassen (scope 2) verbonden met de energie 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e) 
Milieu | Vervuiling G4  EN17 Andere indirecte emissie van broeikasgassen (scope 3) 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)

89: CO₂eemissie verbonden aan het gebruik van papier Befimmo corporate (ton CO₂e) 
Milieu | Vervuiling G4  EN18 Intensiteit van de broeikasgassen 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)
Milieu | Vervuiling G4  EN19 Vermindering van de broeikasgassen 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO₂e)
Afvalwater en afval 
Milieu | Vervuiling G4  EN23 Totaal gewicht van afval, per type en per verwerkingswijze 87: Totaal afval (ton) per type

88: Afvalverwerking    
Geen externe controle (1)Milieu | Vervuiling G4  EN24 Aantal en totaal volume van de substantiële stortingen 101: Veiligheid en gezondheid  Incidenten

Milieu | Vervuiling G4  EN26 Identificatie, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van de waterpartijen en van hun 
ecosysteem die erg geraakt worden door de lozing en de afvoer van het water van de organisatie 

Het afvoerwater wordt in de openbare riolen geloosd. 

Producten en diensten 
Huurders | Dialoog
Governance | Ethiek

G4  EN27 Reikwijdte van de maatregelen om de milieuimpact van de producten en diensten te verkleinen 100: Terbeschikkingstelling van een overeenkomst milieusamenwerking 
100: Terbeschikkingstelling van een Building User Guide (BUG)
100: Terbeschikkingstelling van een helpdesk
101: Aanmaak en terbeschikkingstelling van een extranet
104: Governance  Sensibilisering van de maintenancebedrijven          

Geen externe controle (1)

Conformiteit
Governance | Conformiteit G4  EN29 Bedrag van de grote boetes en totaal aantal van nietgeldelijke sancties wegens nietnaleving van de 

milieuwetgeving en regelgeving 
105: Energieprestatiecertificaten (EPB)

Geen externe controle (1)

Vervoer 
Milieu | Mobiliteit G4  EN30 Grote milieuimpact van het vervoer van producten, andere goederen en materialen die door de orga

nisatie worden gebruikt in het kader van haar activiteit en de verplaatsingen van haar personeelsleden 
8890: CO₂eemissie verbonden aan het vervoer van Befimmo corporate (ton CO₂e)  De indicator is momenteel  

beperkt tot de verplaatsing van  
de teamleden. 

Geen externe controle (1)

Algemeen 
Milieu | Energie G4  EN31 Totale uitgaven en investeringen op het gebied van milieubescherming, per type 8081: Meerjarig investeringsplan Geen externe controle (1)

Milieu-evaluatie van de leveranciers 
Governance | Ethiek G4  EN32 Percentage nieuwe leveranciers, gecontroleerd met behulp van milieucriteria 104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)Governance | Ethiek G4  EN33 Reële en potentiële grote negatieve impact op het milieu in de bevoorradingsketen en genomen 
maatregelen 

104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015
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CATEGORIE SOCIAAL  
SUBCATEGORIE: WERKWIJZEN INZAKE TEWERKSTELLING EN WAARDIG WERK 
Tewerkstelling
Team G4  LA1 Totaal aantal en percentage nieuw aangeworven werknemers en rotatiepercentage van het personeel per 

leeftijdsgroep, geslacht en geografische zone
93: Het team  Sociale indicatoren Geen segmentering per genre noch 

per regio
Geen externe controle (1)

Team G4  LA2 Sociale voordelen die aan de voltijdse werknemers worden aangeboden en niet aan de uitzendkrachten, 
noch aan de deeltijdse werknemers, per belangrijkste bedrijfssite 

93: Het team  Sociale indicatoren 

Gezondheid en veiligheid op het werk
Team | Welzijn G4  LA6 Percentage en types arbeidsongevallen, beroepsziektes, verzuim, verhouding verloren werkdagen en 

totaal aantal overlijdens verbonden aan het werk, per geografische zone en per geslacht 
93: Het team  Sociale indicatoren 

Geen externe controle (1)

Opleiding 
Team | Evaluatie en opleiding G4  LA9 Aantal uren opleiding per jaar, verdeeld per werknemer, per geslacht en per beroepscategorie 9697: Het team  Evaluatie en opleiding 

Geen externe controle (1)

Team | Evaluatie en opleiding G4  LA10 Programma’s voor de ontwikkeling van de competentie en levenslang leren met het oog op de inzet
baarheid van de werknemers en om ze te helpen om het einde van hun loopbaan in goede banen te 
leiden 

9697: Het team  Evaluatie en opleiding

Team | Evaluatie en opleiding G4  LA11 Percentage werknemers die periodieke gesprekken hebben voor de evalutie en de loopbaanevoluatie, 
per geslacht en per beroepscategorie 

97: Het team  Ethiek 

Diversité et égalité des chances
Équipe | Éthique G4  LA12 Samenstelling van de bestuursorganenn en verdeling van de werknemers per beroepscategorie, op 

basis van geslacht, leeftijdsgroep, het toebehoren tot een minderheid en andere diversiteitsindicatoren 
97: Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de werknemers per 
geslacht (op 31 december 2013)
97: Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de werknemers per leef
tijd  (op 31 december 2013)   

Geen externe controle (1)

Evaluatie van de werkwijzen inzake tewerkstelling bij de leveranciers 
Governance | Ethiek G4  LA14 Percentage nieuwe leveranciers, gecontroleerd met behulp van criteria inzake de werkwijzen op het 

vlak van tewerkstelling 
104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)

Governance | Ethiek G4  LA15 Grote negatieve, reële en potentiële impact op de werkwijzen inzake werkgelegenheid in de bevoor
radingsketen en genomen maatregelen 

104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Mécanismes de règlement des griefs relatifs aux pratiques en matière d’emploi
Équipe | Éthique G4  LA16 Aantal ingediende, onderzochte en behandelde bezwaren betreffende de werkwijzen inzake werkgele

genheid en officiële mechanismen om de bezwaren te behandelen 
97: Het team  Ethiek

Geen externe controle (1)

SUBCATEGORIE: RECHTEN VAN DE MENS 
Non-discriminatie 
Governance | Ethiek G4  HR3 Totaal aantal incidenten van discriminatie en ingevoerde corrigerende maatregelen Er was geen enkel geval van discriminatie tijdens het voorbije boekjaar Geen externe controle (1)

Evaluatie van de naleving van de mensenrechten bij de leveranciers 
Governance | Ethiek G4  HR10 Percentage nieuwe leveranciers, gecontroleerd met behulp van criteria in verband met de mensenrechten 104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)

Governance | Ethiek G4  HR11 Grote, reële en potentiële impact op de mensenrechten in de bevoorradingsketen en genomen maatregelen 104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015
SUBCATEGORIE: MAATSCHAPPIJ 
Strijd tegen corruptie 
Governance | Ethiek G4  SO4 Communicatie en opleiding inzake het beleid en de procedures op het vlak van de strijd tegen cor

ruptie 
104: Ethische code, dealing code en governancecharter  Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)

Governance | Ethiek G4  SO5 Vastgestelde gevallen van corruptie en genomen maatregelen Er was tijdens het voorbije boekjaar geen enkel incident van corruptie 
Anticoncurrerend gedrag 
Governance | Ethiek G4  SO7 Totaal aantal rechtsvorderingen wegens anticoncurrernd gedrag, antitrustpraktijken en hun afloop Er waren in het voorbije boekjaar geen rechtsvorderingen wegens anticoncurrerend 

gedrag, inbreuken op de antitrustwetten en monopolistische werkwijzen
Geen externe controle (1)

Conformiteit
Governance | Conformiteit G4  SO8 Bedrag van de grote boetes en totaal aantal nietgeldelijke sancties wegens nietnaleving van de 

wetgeving en regelgeving
Er waren geen boetes tijdens het voorbije boekjaar 

Geen externe controle (1)

Evaluatie van de impact van de leveranciers op de maatschappij 
Governance | Beleid van duurzame  
aankopen 

G4  SO10 Grote reële en potentiële impact op de maatschappij in de bevoorradingsketen en genomen maatre
gelen

104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015
Geen externe controle (1)

Mechanismen voor de behandeling van bezwaren inzake de impact op de maatschappij 
Governance | Ethiek G4  SO11 Aantal ingediende, onderzochte en afgehandelde bezwaren betreffende de impact op de maatschappij 

via officiële mechanismen voor de afhandeling van de bezwaren 
Er was in het voorbije boekjaar geen enkele rechtsvordering verbonden  
met de maatschappelijke impact

Geen externe controle (1)

SUBCATEGORIE: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID  
Gezondheid en veiligheid van de consumenten 
Huurders | Veiligheid en gezondheid G4  PR2 Totaal aantal incidenten van nietnaleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende de impact 

op de gezondheid en de veiligheid van de producten en diensten tijdens hun levenscyclus, per type 
resultaat 

101: Veiligheid en gezondheid  Incidenten
Geen externe controle (1)

Etikettering van producten en diensten 
Milieu | Certificatie G4  PR3 Type informatie over de producten en diensten en hun etikettering door de procedures van de orga

nisatie en percentage van de belangrijke categorieën van producten en diensten die onderworpen zijn 
aan informatievereisten

78: MMS ISO 14001 gecertificeerd 
90: Milieumanagementsysteem, ISO 14001 gecertificeerd
90: BREEAM Design van Befimmo en Fedimmo
91: BREEAM InUse van Befimmo  Geen externe controle (1)

Huurders | Dialoog
Governance | Dialoog en communicatie 

G4  PR5 Resultaten van de klanttevredenheidsenquêtes 241242: MVO  Bijlage III  Communicatie met de interne en externe betrokken partijen 
245: MVO  Bijlage IV  Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen 

Onetoone gesprekken met een 
beperkt aantal huurders 

Marketingcommunicatie 
Governance | Dialoog en  communicatie
Milieu | Certificatie

G4  PR7 Totaal aantal incidenten van nietnaleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketing
communicatie, met inbegrip van de reclame, promotie en de peterschappen, naar  type resultaat 

103: Transparante communicatie 
Er waren in het voorbije boekjaar geen incidenten van nietovereenstemming met de 
regelgeving betreffende marketingcommunicatie 

Geen externe controle (1)

Conformiteit
Huurders | Veiligheid en gezondheid G4  PR9 Bedrag van de grote gekregen boetes wegens nietnaleving van de wetten en regelgeving betref

fende de levering en het gebruik van producten en diensten
101: Veiligheid en gezondheid  Incidenten

Geen externe controle (1)

SECTORSPECIFIEK 
Construction & Real Estate Sector Supplement (CRESS)
Milieu | Energie CRE 1 Energetische intensiteit 8283: Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)

8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²) 
Geen externe controle (1)Milieu | Energie CRE 2 8586: Waterverbruik (m³) 

Milieu | Vervuiling CRE 3 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO2e) 

(1)  Externe controle: In het kader van de GRI-rapportering van haar indicatoren voor duurzame ontwikkeling, doet Befimmo om het jaar een beroep op een externe consultant om een opdracht van beperkt 
nazicht van de niet-financiële gegevens uit te voeren. Gezien dit beperkt nazicht voor de gegevens 2012 gebeurde, zou het volgende moeten plaatsvinden voor de gegevens 2014.
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CATEGORIE SOCIAAL  
SUBCATEGORIE: WERKWIJZEN INZAKE TEWERKSTELLING EN WAARDIG WERK 
Tewerkstelling
Team G4  LA1 Totaal aantal en percentage nieuw aangeworven werknemers en rotatiepercentage van het personeel per 

leeftijdsgroep, geslacht en geografische zone
93: Het team  Sociale indicatoren Geen segmentering per genre noch 

per regio
Geen externe controle (1)

Team G4  LA2 Sociale voordelen die aan de voltijdse werknemers worden aangeboden en niet aan de uitzendkrachten, 
noch aan de deeltijdse werknemers, per belangrijkste bedrijfssite 

93: Het team  Sociale indicatoren 

Gezondheid en veiligheid op het werk
Team | Welzijn G4  LA6 Percentage en types arbeidsongevallen, beroepsziektes, verzuim, verhouding verloren werkdagen en 

totaal aantal overlijdens verbonden aan het werk, per geografische zone en per geslacht 
93: Het team  Sociale indicatoren 

Geen externe controle (1)

Opleiding 
Team | Evaluatie en opleiding G4  LA9 Aantal uren opleiding per jaar, verdeeld per werknemer, per geslacht en per beroepscategorie 9697: Het team  Evaluatie en opleiding 

Geen externe controle (1)

Team | Evaluatie en opleiding G4  LA10 Programma’s voor de ontwikkeling van de competentie en levenslang leren met het oog op de inzet
baarheid van de werknemers en om ze te helpen om het einde van hun loopbaan in goede banen te 
leiden 

9697: Het team  Evaluatie en opleiding

Team | Evaluatie en opleiding G4  LA11 Percentage werknemers die periodieke gesprekken hebben voor de evalutie en de loopbaanevoluatie, 
per geslacht en per beroepscategorie 

97: Het team  Ethiek 

Diversité et égalité des chances
Équipe | Éthique G4  LA12 Samenstelling van de bestuursorganenn en verdeling van de werknemers per beroepscategorie, op 

basis van geslacht, leeftijdsgroep, het toebehoren tot een minderheid en andere diversiteitsindicatoren 
97: Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de werknemers per 
geslacht (op 31 december 2013)
97: Samenstelling van de bestuursorganen en verdeling van de werknemers per leef
tijd  (op 31 december 2013)   

Geen externe controle (1)

Evaluatie van de werkwijzen inzake tewerkstelling bij de leveranciers 
Governance | Ethiek G4  LA14 Percentage nieuwe leveranciers, gecontroleerd met behulp van criteria inzake de werkwijzen op het 

vlak van tewerkstelling 
104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)

Governance | Ethiek G4  LA15 Grote negatieve, reële en potentiële impact op de werkwijzen inzake werkgelegenheid in de bevoor
radingsketen en genomen maatregelen 

104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Mécanismes de règlement des griefs relatifs aux pratiques en matière d’emploi
Équipe | Éthique G4  LA16 Aantal ingediende, onderzochte en behandelde bezwaren betreffende de werkwijzen inzake werkgele

genheid en officiële mechanismen om de bezwaren te behandelen 
97: Het team  Ethiek

Geen externe controle (1)

SUBCATEGORIE: RECHTEN VAN DE MENS 
Non-discriminatie 
Governance | Ethiek G4  HR3 Totaal aantal incidenten van discriminatie en ingevoerde corrigerende maatregelen Er was geen enkel geval van discriminatie tijdens het voorbije boekjaar Geen externe controle (1)

Evaluatie van de naleving van de mensenrechten bij de leveranciers 
Governance | Ethiek G4  HR10 Percentage nieuwe leveranciers, gecontroleerd met behulp van criteria in verband met de mensenrechten 104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)

Governance | Ethiek G4  HR11 Grote, reële en potentiële impact op de mensenrechten in de bevoorradingsketen en genomen maatregelen 104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015
SUBCATEGORIE: MAATSCHAPPIJ 
Strijd tegen corruptie 
Governance | Ethiek G4  SO4 Communicatie en opleiding inzake het beleid en de procedures op het vlak van de strijd tegen cor

ruptie 
104: Ethische code, dealing code en governancecharter  Doelstelling 2015

Geen externe controle (1)

Governance | Ethiek G4  SO5 Vastgestelde gevallen van corruptie en genomen maatregelen Er was tijdens het voorbije boekjaar geen enkel incident van corruptie 
Anticoncurrerend gedrag 
Governance | Ethiek G4  SO7 Totaal aantal rechtsvorderingen wegens anticoncurrernd gedrag, antitrustpraktijken en hun afloop Er waren in het voorbije boekjaar geen rechtsvorderingen wegens anticoncurrerend 

gedrag, inbreuken op de antitrustwetten en monopolistische werkwijzen
Geen externe controle (1)

Conformiteit
Governance | Conformiteit G4  SO8 Bedrag van de grote boetes en totaal aantal nietgeldelijke sancties wegens nietnaleving van de 

wetgeving en regelgeving
Er waren geen boetes tijdens het voorbije boekjaar 

Geen externe controle (1)

Evaluatie van de impact van de leveranciers op de maatschappij 
Governance | Beleid van duurzame  
aankopen 

G4  SO10 Grote reële en potentiële impact op de maatschappij in de bevoorradingsketen en genomen maatre
gelen

104: Beleid van duurzame aankopen Doelstelling 2015
Geen externe controle (1)

Mechanismen voor de behandeling van bezwaren inzake de impact op de maatschappij 
Governance | Ethiek G4  SO11 Aantal ingediende, onderzochte en afgehandelde bezwaren betreffende de impact op de maatschappij 

via officiële mechanismen voor de afhandeling van de bezwaren 
Er was in het voorbije boekjaar geen enkele rechtsvordering verbonden  
met de maatschappelijke impact

Geen externe controle (1)

SUBCATEGORIE: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID  
Gezondheid en veiligheid van de consumenten 
Huurders | Veiligheid en gezondheid G4  PR2 Totaal aantal incidenten van nietnaleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende de impact 

op de gezondheid en de veiligheid van de producten en diensten tijdens hun levenscyclus, per type 
resultaat 

101: Veiligheid en gezondheid  Incidenten
Geen externe controle (1)

Etikettering van producten en diensten 
Milieu | Certificatie G4  PR3 Type informatie over de producten en diensten en hun etikettering door de procedures van de orga

nisatie en percentage van de belangrijke categorieën van producten en diensten die onderworpen zijn 
aan informatievereisten

78: MMS ISO 14001 gecertificeerd 
90: Milieumanagementsysteem, ISO 14001 gecertificeerd
90: BREEAM Design van Befimmo en Fedimmo
91: BREEAM InUse van Befimmo  Geen externe controle (1)

Huurders | Dialoog
Governance | Dialoog en communicatie 

G4  PR5 Resultaten van de klanttevredenheidsenquêtes 241242: MVO  Bijlage III  Communicatie met de interne en externe betrokken partijen 
245: MVO  Bijlage IV  Analyse van de verwachtingen van de betrokken partijen 

Onetoone gesprekken met een 
beperkt aantal huurders 

Marketingcommunicatie 
Governance | Dialoog en  communicatie
Milieu | Certificatie

G4  PR7 Totaal aantal incidenten van nietnaleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketing
communicatie, met inbegrip van de reclame, promotie en de peterschappen, naar  type resultaat 

103: Transparante communicatie 
Er waren in het voorbije boekjaar geen incidenten van nietovereenstemming met de 
regelgeving betreffende marketingcommunicatie 

Geen externe controle (1)

Conformiteit
Huurders | Veiligheid en gezondheid G4  PR9 Bedrag van de grote gekregen boetes wegens nietnaleving van de wetten en regelgeving betref

fende de levering en het gebruik van producten en diensten
101: Veiligheid en gezondheid  Incidenten

Geen externe controle (1)

SECTORSPECIFIEK 
Construction & Real Estate Sector Supplement (CRESS)
Milieu | Energie CRE 1 Energetische intensiteit 8283: Gasverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²)

8485: Elektriciteitsverbruik (totaal verbruik in GWh en specifiek verbruik in kWh/m²) 
Geen externe controle (1)Milieu | Energie CRE 2 8586: Waterverbruik (m³) 

Milieu | Vervuiling CRE 3 8889: Emissie van broeikasgassen (BKG) verbonden aan de energie (ton CO2e) 
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