
Bijlage VII: Index van de GRI-inhoud1 

GRI-NORM PRINCIPE 
PAGINA, URL  

OF COMMENTAAR 

EXTERN 

NAZICHT2 
DOD 

GRI 101: Basis-

principes 2016 
    

GRI 102: 

Algemene 

principes 2016  

1. Organisatieprofiel      

102-1   Naam van de organisatie 210   

102-2   Activiteiten, merken, producten en diensten 4,30   

102-3   Ligging van het hoofdkantoor 210   

102-4   Ligging van de operationele vestigingen 30,33,51,54,60   

102-5   Eigendomsstructuur en rechtsvorm 210   

102-6   Afzetmarkten 4,30,33,51,54,60   

102-7   Omvang van de organisatie 52,53,60,112,153 3  

102-8   Information over medewerkers en andere werknemers 112,113,114  8 

102-9   Bevoorradingsketen 
32,65 

Dialoog 
  

102-10   Beduidende veranderingen binnen de organisatie en haar bevoorradingsketen 40,56,57,58,218   

102-11   Voorzorgsprincipe of -aanpak 
65 

MVO-beleid 
  

102-12   Externe initiatieven 
39 

Dialoog 
  

102-13   Lidmaatschap bij verenigingen Dialoog  

  

2. Strategie    

102-14   Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 23   

102-15   Voornaamste impact, risico’s en kansen 7,30,31,32   

3. Ethiek en integriteit    

102-16   Waarden, principes, normen en gedragsregels 29,111,141  16 

102-17   Mechanismen voor raadgeving en beheer van bezorgdheden inzake ethiek 

inzake ethiek 
21,141,142,145,147  16 

4. Governance    

102-18   Governancestructuur 121,141   

102-19   Delegatie van bevoegdheden 
32,128,141 

Strategische krachtlijnen 
  

102-20   Verantwoordelijkheid van het management inzake economische, milieu- en 

maatschappelijke aspecten 
141   

102-21   Raadpleging van de betrokken partijen over economische, milieu- en sociale 

aspecten 
30,31,32  16 

102-22   Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en zijn comités 95,120  5,16 

102-23   Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan 120,127  16 

102-24   Benoeming en selectie van het hoogste bestuursorgaan 127  5,16 

102-25   Belangenconflicten 145  16 

102-26   Rol van het hoogste bestuursorgaan in het definiëren van het 

ondernemingsdoel, de waarden en de strategie 
127,141   

102-27   Gedeelde kennis van het hoogste bestuursorgaan 114,141  4 

102-28   Evaluatie van de prestatie van het hoogste bestuursorgaan 127,128,141   

102-29   Identificatie en beheer van de economische, milieu- en maatschappelijke impact 31,32,65,129,141  16 

102-30   Efficiëntie van risicobeheerprocessen 129,142   

102-31   Controle van economische, milieu- en maatschappelijke aspecten 141   

102-32   Rol van het hoogste bestuursorgaan in de duurzaamheidsrapportering 141   

102-33   Communicatie van de essentiële bezorgdheden 112,115,117,141,147   

102-35   Remuneratiebeleid 130,134   

102-36   Proces voor de vaststelling van het remuneratiebeleid 130,134   

102-37   Betrokkenheid van de betrokken partijen in de remuneratie 130  16 

5. Engagement van de betrokken partijen    

102-40  Lijst van de groepen van betrokken partijen 
Betrokken partijen 

Dialoog 
  

102-41   Collectieve arbeidsovereenkomsten 112  8 

102-42   Identificatie en selectie van de betrokken partijen 
Betrokken partijen 

Dialoog 
  

102-43   Aanpak van het engagement van de betrokken partijen 
Betrokken partijen 

Dialoog 
  

102-44   Belangrijke onderwerpen en vraagstukken die werden aangehaald 

117 

Betrokken partijen 

Dialoog 

  

 

 

1  Voor meer informatie inzake de GRI Standards, gelieve de officiële website van de GRI te raadplegen: 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. Het verslag bevindt zich op pagina 248 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019.  

3  Externe controle enkel voor de “Geconsolideerd overzicht van de financiële staat” (Jaarlijks Financieel Verslag 2019, Verslag van de Commissaris pagina 201).  
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GRI-NORM PRINCIPE 
PAGINA, URL  

OF COMMENTAAR 

EXTERN 

NAZICHT1 
DOD 

GRI 102: Algemene 

principes 2016  

6. Rapporteringspraktijk 

   

102-45   Entiteiten die in de geconsolideerde jaarrekeningen opgenomen zijn 

149 

Alle entiteiten werden 

opgenomen. 

  

102-46   Bepaling van de inhoud van het verslag en afbakening van de 

onderwerpen 

30,31,32 

Betrokken partijen  

en MVO-beleid 

  

102-47   Lijst van materiële onderwerpen 30,31,32   

102-48   Herformulering van informatie 218,241   

102-49   Wijzigingen in de rapportering 

31,32,218 

Betrokken partijen  

en MVO-beleid 

  

102-50   Rapporteringsperiode 218   

102-51   Datum van het meest recente verslag 218   

102-52   Rapporteringscyclus 218   

102-53   Contactpersonen voor vragen over het verslag 218, cover   

102-54   Rapporteringseisen in overeenstemming met de GRI Standards 

5,218 

Dit verslag werd opgesteld 

in overeenstemming met de 

GRI Standards, optie Core. 

GRI-rapportering 

  

102-55   Index van de GRI-inhoud 
244 

GRI-rapportering 
  

102-56   Extern nazicht 218   

GRI 103: 

Management-

aanpak 2016 

103-1   Toelichting van het materiële onderwerp en afbakening ervan 

30,31,32 

Strategische krachtlijnen 

  

6 krachtlijnen: 

Integratie in de stad 

Werkwereld 

Voorbeeldrol 

Mobiliteit 

Dialoog 

Gebruik van hulpbronnen 

103-2   De managementaanpak en zijn componenten 

30,31,32 

 1,5,8,16 

Strategische krachtlijnen 

6 krachtlijnen: 

Integratie in de stad 

Werkwereld 

Voorbeeldrol 

Mobiliteit 

Dialoog 

Gebruik van hulpbronnen 

103-3   Evaluatie van de managementaanpak 

30,31,32 

  

Strategische krachtlijnen 

6 krachtlijnen: 

Integratie in de stad 

Werkwereld 

Voorbeeldrol 

Mobiliteit 

Dialoog 

Gebruik van hulpbronnen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. Het verslag bevindt zich op pagina 248 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019.  
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GRI-NORM PRINCIPE 
PAGINA, URL  

OF COMMENTAAR 

EXTERN 

NAZICHT2 
DOD 

SPECIFIEKE NORMEN VERBONDEN AAN EEN UITDAGING (MATERIËLE UITDAGINGEN) 

GRI 200: ECONOMISCHE UITDAGINGEN  

GRI 201: 

Economische 

prestatie 2016 

201-1   Gegenereerde en uitgekeerde directe economische waarde 76,152 2 5,7,8,9 

201-2   Financiële betrokkenheid en andere risico’s en kansen ten 

gevolge van de klimaatverandering 
188 2 13 

201-3   Verplichtingen verbonden aan het plan met vaste prestaties en 

andere pensioenplannen 
189,190 2  

GRI 205: 

Anticorruptie 2016 

205-2   Communication en opleiding over anticorruptiebeleiden en  

-procedures 
100%  16 

205-3   Bevestigde incidenten van corruptie en genomen maatregelen 

Er was tijdens het voorbije 

boekjaar geen enkel incident van 

corruptie. 

 16 

GRI 206: 

Anticoncurrerend 

gedrag 2016 

206-1  Wettelijke acties voor anticoncurrerend gedrag, antitrust en 

monopolistische praktijken 

Er waren in het voorbije boekjaar 

geen rechtsvorderingen wegens 

anticoncurrerend gedrag, 

inbreuken op de antitrustwetten 

en monopolistische praktijken. 

 16 

GRI 300: MILIEU-UITDAGINGEN  
  

GRI 302:  

Energie 2016 

302-1   Energieverbruik binnen de organisatie 
67,95,118 

Gebruik van hulpbronnen 
 7,8,12,13 

302-2   Energieverbruik buiten de organisatie 
67,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 7,8,12,13 

302-3   Energie-intensiteit 
67,95,118 

Gebruik van hulpbronnen 
 7,8,12,13 

302-4  Vermindering van het energieverbruik 
67,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 7,8,12,13 

302-5   Verlaging van de energie-eisen van producten en diensten 
67,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 7,8,12,13 

GRI 303:  

Water 2016 

303-1   Wateronttrekking per bevoorradingsbron 
60,88 

Gebruik van hulpbronnen 
 6 

303-3   Gerecycleerd en hergebruikt water 
68,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 6,8,12 

GRI 305:  

Uitstoot 2016 

305-1   Rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen  

 (Scope 1) 

66,95,118,119 

Gebruik van hulpbronnen 
 3,12,13,15 

305-2   Onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen  

 (Scope 2) 

66,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 3,12,13,15 

305-3   Andere onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen (Scope 3) 
66,95,118 

Gebruik van hulpbronnen 
 3,12,13,15 

305-4   Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen 
66,95,241 

Gebruik van hulpbronnen 
 13,15 

305-5   Vermindering van de broeikasgassen 
66,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 13,15 

GRI 306:  

Afvalwater en afval 

2016 

306-2   Afval per verwerkingskanaal 
69,70,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 3,6,12 

306-5   Watermassa’s beïnvloed door lozingen en/of afvoer 
Het afvoerwater wordt in de 

openbare riolen geloosd. 
 6,15 

GRI 307: 

Conformiteit met 

milieu-eisen 2016 

307-1   Het niet naleven van milieuwetten -regelgevingen 
Er waren in het voorbije boekjaar 

geen sancties voor niet-naleving. 
 16 

GRI 308:  

Milieu-evaluatie van 

de leveranciers 2016 

308-1   Nieuwe leveranciers dat geanalyseerd werden door middel van 

milieucriteria 

6% 

Gebruik van hulpbronnen 

    

308-2   Negatieve milieu-impact in de bevoorradingsketen en 

genomen maatregelen 

65 

Gebruik van hulpbronnen 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. Het verslag bevindt zich op pagina 248 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019.  

2  Deze cijfers werden geauditeerd door de Commissaris (Jaarlijks Financieel Verslag 2019, Verslag van de Commissaris pagina 201). 
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GRI-NORM PRINCIPE 
PAGINA, URL  

OF COMMENTAAR 

EXTERN 

NAZICHT2 
DOD 

GRI 400: MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN  

GRI 401:  

Tewerkstelling 2016 

401-1   Nieuw aangeworven medewerkers en rotatiegraad van het 

personeel 
95,112  5,8 

401-2   Voordelen aan voltijdse medewerkers die niet gelden voor tijdelijke 

of deeltijdse medewerkers 
95,112,113,114  8 

GRI 403: Gezondheid 

en veiligheid op het 

werk 2016 

403-2   Aantal en types arbeidsongevallen, beroepsziekten, verloren 

werkdagen, verzuim en werkgerelateerd overlijden 
95,115  3,8 

GRI 404: Opleiding 

en onderwijs 2016 

404-1   Gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar per medewerker 95,112  4,5,8 

404-2   Programma’s voor de opwaardering van de vaardigheden van de 

medewerkers en programma’s voor overgangsbijstand 
112,115  8 

404-3   Percentage medewerkers dat periodieke evaluatiegesprekken en 

loopbaanontwikkeling geniet 

100% 

95 
 5,8 

GRI 405: Diversiteit 

en insluiting 2016 

405-1   Diversiteit van de bestuursinstanties en de medewerkers 95,114  5,8 

405-2   Genderbezoldigingsverhouding 95,112  5,8,9 

GRI 406: Niet-

discriminatie 2016 
406-1   Discriminatie-incidenten en genomen corrigerende maatregelen 

Er was geen enkel geval van 

discriminatie tijdens het voorbije 

boekjaar. 

 5,8,16 

GRI 413: Lokale 

gemeenschappen 

2016 

413-1   Operaties die de lokale gemeenschappen omvatten, effectenstudies 

en ontwikkelingsprogramma’s 

37,117 

Integratie in de stad 
  

GRI 414: 

Maatschappelijke 

evaluatie van de 

leveranciers 2016 

414-1   Nieuwe leveranciers die gecontroleerd werden op het gebruik van 

maatschappelijke criteria 

6% 

Dialoog 
 5,8,16 

414-2  Negatieve maatschappelijke impact op de bevoorradingsketen en 

genomen maatregelen 
Dialoog  

 5,8,16 

GRI 416: Gezondheid 

en veiligheid van de 

klanten 2016 

416-1   Evaluaties van de gezondheid en veiligheid van de producten- 

en dienstencategorieën 
37   

416-2  Incidenten van niet-conformiteit inzake de impact van 

producten en diensten op de gezondheid en de veiligheid  
37  16 

GRI 417: Marketing 

en etikettering 2016 

417-1   Vereisten voor informatie inzake producten en diensten evenals 

etikettering 
71  12 

417-3   Incidenten van niet-conformiteit inzake marketingcommunicatie 
0 

Voorbeeldrol 
 16 

GRI 419: Socio-

economische 

conformiteit 2016 

419-1  Het niet naleven van maatschappelijke en economische wetten 

en regelgevingen 

Er waren geen boetes tijdens 

het voorbije boekjaar. 
 16 

Environment       

CRE1:   Energie-intensiteit van de gebouwen 2016 
67,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 7,8,12,13 

CRE2:   Waterintensiteit van de gebouwen 2016 
68,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 6,8,12 

CRE3:   Intensiteit van de broeikasgassen van de gebouwen 2016 
66,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 13,15 

Productverantwoordelijkheid     

CRE8:   Type en aantal certificaties, ratings en labels voor nieuwe constructies, management, 

bezetting en herontwikkeling 2016 

71,95 

Gebruik van hulpbronnen 
 

4,6,7,8,10, 

11,12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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. Het verslag bevindt zich op pagina 248 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019.  
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