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Befimmo krijgt de prijs  
voor het Beste Duurzaamheidsrapport  

 

 
 
Op dinsdag 2 december, heeft Befimmo de prijs voor het beste Belgische duurzaamheidsrapport 
gekregen (Rapport dat deel uitmaakt van het Jaarlijks Financieel Verslag 2013).  
 
Deze prijs wordt uitgereikt door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en bekroont de grote 
organisaties, kleine en middelgrote ondernemingen, NGO’s en andere organisaties die transparant 
verslag uitbrengen over hun sociale, milieu- en gouvernancegegevens, naast hun financieel-
economische gegevens.  
 
Het IBR organiseert deze prijs al voor het 16de opeenvolgende jaar. Het Instituut speelt al vele jaren 
een actieve rol op het vlak van rapportering en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
De prijs was oorspronkelijk bedoeld om het beste milieurapport te bekronen, maar evolueerde 
intussen en neemt vandaag ook de twee andere pijlers van duurzame ontwikkeling – de economische 
en de sociale aspecten – in aanmerking.  
 
Een onafhankelijke jury van een dertigtal vertegenwoordigers uit de academische, de economische 
en de journalistieke wereld en de non-profitsector, evenals vertegenwoordigers van het IBR 
selecteerde Befimmo – in de categorie grote organisaties – uit 27 ondernemingen met naam.  
 
Deze mooie erkenning is des te waardevoller omdat de transparantie van de communicatie naar haar 
betrokken partijen deel uitmaakt van de strategische prioriteiten van Befimmo. Ze besteedt 
bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van het rapportageproces en ook aan de juistheid en 
de transparantie van de financiële en extra-financiële berichtgeving.  
 
Sinds enkele jaren sluit Befimmo zich aan bij de trend om de vergelijkbaarheid van de informatie met 
de standaardisering van de financiële verslaggeving te verbeteren, maar ook om beter te rapporteren 
over MVO. Met dat doel voor ogen past het bedrijf niet alleen de indicatoren van de EPRA1 toe, maar 
ook de richtlijnen van het GRI2 en van het CRI-CRESS voor de vastgoedsector. Befimmo wou zich 
doelbewust schikken naar de nieuwe versie van het GRI G4 voor haar hele Rapport 2013.  
 
Befimmo verbindt er zich toe om haar communicatie voortdurend te verbeteren, conform de goede 
werkwijzen en normen die momenteel gelden voorschrijven.  

                                                           
1
 European Public Real Estate Association (www.epra.com) 

2
 Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) 
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Befimmo is een “pure player” investeerder waarvan het vak erin bestaat om kwaliteitsvolle 
kantoorgebouwen ter beschikking te stellen die gelegen zijn in België, in de andere Belgische steden en in het 

Groothertogdom Luxemburg.  
 

Vandaag omvat haar portefeuille een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van meer 
dan 900.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (> 65%).  

De reële waarde van haar portefeuille werd op 30 september 2014 op 2.257,1 miljoen € geraamd.  
 

De Vennootschap streeft naar de opwaardering van haar huidige portefeuille en wil tegelijk elke  
investeringskans grijpen die waarde creëert voor haar aandeelhouders.  

 
Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels en sinds maart 2009  

opgenomen in de BEL 20. De Vennootschap hanteert een doordachte strategie die gericht is op de  
optimalisering van haar resultaten op de lange termijn.  

 
In haar strategische denkoefening houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame 
ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen altijd centraal.  
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Befimmo NV 
Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 

 

Emilie Delacroix – CSR Manager 
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