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Inleiding
Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft, op initiatief van de Association of
Chartered Certified Accountants, de wens uitgedrukt om een actieve plaats in te
nemen inzake rapportering en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
ondernemingen.
Het Instituut der bedrijfsrevisoren organiseert voor de achtste keer de Belgische
Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen.
De Prijs die oorspronkelijk beoogde om het beste milieurapport te bekronen,
evolueerde en neemt eveneens de andere pijlers van duurzaam ondernemen in
aanmerking, met name de economische en sociale aspecten.

Doelstellingen
Elke organisatie die een verslag duurzaam ondernemen over haar activiteiten in
België opstelt, ongeacht de grootte of de sector, mag een rapport voorleggen.
De doelstellingen van dit initiatief zijn:
• organisaties te stimuleren om verslag uit te brengen over hun activiteiten inzake
duurzaam ondernemen en om deze informatie te publiceren;
• de beste praktijk daaromtrent te belonen en richtlijnen aan te reiken aan de
entiteiten die een duurzaam ondernemen rapport publiceren of wensen te
publiceren.
Het opstellen van een "Rapport Duurzaam Ondernemen", per definitie vollediger
dan een rapport dat enkel de milieudimensie in aanmerking neemt, wordt
aangemoedigd.
De jury heeft als Beste Rapport Duurzaam Ondernemen weerhouden:

Samenstelling van de jury
Vertegenwoordigers uit de academische wereld, de winnaar van de vorige editie, evenals bedrijfsrevisoren maakten deel uit van de jury van de editie 2006.
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Beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria, identiek voor alle Europese landen, zijn gebaseerd op de
Global Reporting Initiative (GRI) criteria.
Report Content

7 criteria

1. Senior Management statement

5%

2. Reporting and Accounting principles

5%

3. Profile of reporting organisation

5%

4. Executive summary and key indicators

5%
5%

5. Vision and strategy
6. Policies, organisation, management systems and stakeholder relationships

10%

7. Performance

15%
50%

Report Principles

8 criteria

Principle 1.

Relevance

5%

Principle 2

Reliability

5%

Principle 3

Clarity

5%

Principle 4

Comparability

5%

Principle 5

TImeliness

5%

Principle 6

Completeness

Principle 7

Verifiability

10%

Principle 8

Overall impression

10%

5%

50%

Trends
De jury stelt vast dat het aantal ingestuurde rapporten van hoge kwaliteit elk jaar
toeneemt en dat nieuwe organisaties zich geëngageerd hebben om een rapport inzake
duurzaam ondernemen op te stellen.
De jury stelt het op prijs dat meer en meer uit de rapporten blijkt dat duurzaam
ondernemen deel uitmaakt van de strategische visie van ondernemingen en
organisaties.
De jury verheugt zich over het feit dat niet alleen industriële ondernemingen, maar
ook ondernemingen actief in de financiële sector en kleine ondernemingen,
rapporten met betrekking tot hun activiteiten inzake duurzaam ondernemen
opstellen.
De jury drukt haar appreciatie uit over het feit dat steeds meer rapporten het
voorwerp uitmaken van een externe certificatie. De jury moedigt de organisaties aan
hun rapporten door externe onafhankelijke deskundigen, zoals bedrijfsrevisoren te
laten attesteren, waardoor de geloofwaardigheid van deze rapporten toeneemt.
De jury wenst eraan te herinneren dat het verslag betrekking moet hebben op
Belgische activiteiten.

Winnaar

De jury bekroont opnieuw de vennootschap UMICORE. UMICORE, winnaar van
de editie 2000 heeft haar inspanningen verder gezet en heeft een rapport van hoge
kwaliteit uitgebracht.
De globale indruk van de jury over alle aspecten van het verslag was bijzonder
positief.
De jury wijst met name op het feit dat het rapport:
• een gecombineerd rapport is met zowel het klassieke jaarverslag als het rapport
duurzaam ondernemen;
• verwijst naar de GRI criteria en een GRI Index bevat;
• een duidelijke missie en sterk engagement van het management bevat;
• zeer goed gedocumenteerde en in de tijd vergelijkbare prestatie indicatoren
vermeldt;
• doelstellingen vergelijkt met realisaties; ook doelstellingen die niet werden bereikt
worden vermeld;
• duidelijke doelstellingen voor de toekomst stelt (periode 2006-2010);
• het voorwerp was van verschillende certificaties.

Het UMICORE rapport zal voorgesteld worden aan de European Sustainability
Reporting Award dat als doel heeft de beste rapporten duurzaam ondernemen in
Europa te promoten.
Buiten het UMICORE rapport heeft de jury vastgesteld dat dit jaar meerdere
organisaties zeer kwalitatieve rapporten hebben opgesteld.
De rapporten van volgende vennootschappen zijn daarbij vermeldenswaardig: KBC,
FORTIS, INBEV, RANDSTAD door volgende sterke punten:
• het naleven van de GRI Richtlijnen en de vermelding van de GRI Index;
• de vergelijking met de vorige jaren;
• de vermelding van enkele zwakheden en uitdagingen voor de toekomst;
• de verificatie van het rapport duurzaam ondernemen;
• een strategische visie en een sterk engagement inzake duurzaam ondernemen.

Evoluties en besluit
De leden van de jury feliciteren de ondernemingen die een rapport hebben ingediend
en moedigt ze aan om te blijven volhouden in het opstellen van een kwalitatief
Rapport Duurzaam Ondernemen. Sommige ondernemingen hebben al een maturiteit
bereikt inzake het opstellen van rapporten duurzaam ondernemen, andere zijn in
volle evolutie.
De jury spreekt de hoop uit dat in de toekomst nog meer organisaties belang zullen
hechten aan duurzaam ondernemen en het initiatief zullen nemen om de
belanghebbenden ("stakeholders") met informatie omtrent milieu en duurzaamheid
in te lichten.
De jury moedigt de ondernemingen en organisaties, die momenteel niet aan het
initiatief van het Instituut der bedrijfsrevisoren deelnemen maar die toch een
"Rapport Duurzaam Ondernemen" opstellen, aan om hun rapport te toetsen met
andere entiteiten.
De jury verheugt zich dat ondernemingen en organisaties die een "Rapport
Duurzaam Ondernemen" opstellen zich aanpassen aan de standaarden voorgesteld
door het GRI. Dit bevordert de vergelijkbaarheid.
Alhoewel de jury vaststelt dat veel verslagen reeds van zeer goede kwaliteit zijn,
zowel naar inhoud als naar vorm, moedigt zij de deelnemende bedrijven aan verder
de kwaliteit van het "Rapport Duurzaam Ondernemen" te verbeteren.
De jury verheugt zich over het feit dat bedrijven die aan de vorige edities hebben
deelgenomen, dit jaar opnieuw positief op dit initiatief zijn ingegaan.
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