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|	 Inleiding	
	 en	doelstellingen

Het	Instituut	van	de	Bedrijfsrevisoren	(IBR)	heeft	

zich	al	vele	jaren	erg	actief	getoond	rond	

rapportering	en	Maatschappelijk	Verantwoord	

Ondernemen	(“MVO”).

Voor	de	twaalfde	keer	reeds	organiseert	het	IBR	

de	Award	for	Best	Belgian	Sustainability	Report.	

Deze	editie	2010	betreft	de	MVO-verslagen	over	

het	jaar	2009.

Elke	organisatie	die	een	duurzaamheidsrapport	

over	haar	activiteiten	in	België	opstelt,	ongeacht	

de	grootte	of	de	sector,	mag	deelnemen.	Het	

rapport	dient	dus	betrekking	te	hebben	op	een	

Belgische	organisatie/entiteit	of	op	de	Belgische	

activiteiten	van	een	buitenlandse	entiteit.	In	dit	

rapport	brengt	de	organisatie	verslag	uit	over	zijn	

economische,	sociale	en	milieuactiviteiten.	

De doelstellingen van dit initiatief zijn:

	 organisaties	te	stimuleren	om	verslag	uit	te	

brengen	over	hun	activiteiten	in	duurzame	

ontwikkeling	en	om	deze	informatie	

	 te	publiceren;

	 goede	praktijken	in	duurzaamheid	te	belonen	

en	richtlijnen	aan	te	reiken	aan	organisaties	

die	een	duurzaamheidsrapport	publiceren	

	 of	wensen	te	publiceren;

	 de	attestatie	van	de	informatie	

	 in	het	duurzaamheidsverslag	door	een	

bedrijfsrevisor,	ingeschreven	op	het	IBR,	

	 te	stimuleren.

|	 2



12
5	 |

	 |	 	Sponsoring	en	samenstelling	van	de	Jury

	 De Award 2010 werd georganiseerd met de steun van de Programmatorische Federale 

Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (“POD DO”). De organisatoren wensen de 

vertegenwoordigers van de POD DO te bedanken voor hun medewerking aan dit initiatief. 

	 Vertegenwoordigers	uit	de	academische	en	economische	wereld	evenals	bedrijfsrevisoren	maakten	

	 deel	uit	van	de	Jury	voor	de	editie	2010.	

	 Voorzitter	(met	adviserende	stem)	

 De heer Harry Everaerts,	bedrijfsrevisor	bij	Ernst	&	young,	Bedrijfsrevisoren

	 Leden uit de academische en economische wereld

 Mevrouw Patricia Everaert en de heer Ignace De Beelde,	professoren	aan	de	Rijksuniversiteit	van	Gent

 Mevrouw Véronique Graham,	project	Manager	bij	Business	&	Society	Belgium

 De heer Paul Jacquet de Haveskercke,	secretaris	generaal	bij	Durabilis	en	bestuurder	bij	KAuRI

 De heer Thierry Bréchet,	professor	aan	de	Chair	lhoist	Berghmans	Entreprise,	Economie,

	 Environnement,	louvain	School	of	Management

 De heer Jordi Lesaffer,	Research	Manager	bij	Vigeo	Belgium	en	bestuurder	bij	KAuRI

 De heer Luc Van Liedekerke,	directeur	van	het	Center	for	Economics	and	Ethics

	 Leden bedrijfsrevisoren

 De heer Dirk Cleymans,	bedrijfsrevisor	bij	Deloitte,	Bedrijfsrevisoren

 De heer Alexis Palm,	bedrijfsrevisor	bij	KpMG,	Bedrijfsrevisoren

	 De Jury kon bovendien steunen op de expertise met raadgevende stem van:

 Mevrouw Stephanie Friebel,	Analyst	Corporate	Responsibility,	Delhaize	Group

|	 Historiek	van	de	Award

De	Award,	die	oorspronkelijk	beoogde	om	het	

beste	milieurapport	te	bekronen,	evolueerde	en	

neemt	vandaag	ook	de	twee	andere	pijlers	van	

duurzame	ontwikkeling	in	aanmerking,	namelijk	

de	economische	en	sociale	aspecten.

Oorspronkelijk	namen	enkel	grote	ondernemingen	

het	initiatief	om	te	communiceren	over	duurzaam-

heid.	Maar	recent	zijn	niet-gouvernementele	

organisaties	(NGO’s),	kleine	en	middelgrote	

ondernemingen	(KMO’s)	en	organisaties	uit	

de	publieke	sector	en	federaties	zich	bewust	van	

het	nut	van	deze	oefening.

In	de	voorbije	elf	jaar	tijd	werden	volgende	

organisaties	bekroond	voor	hun	inspanningen	

inzake	rapportering:

	 Arcelor

	 BIAC	(Brussels	Airport)

	 BNP Paribas Fortis

	 CBR	(Heidelberg	Cement)

	 Delhaize Group

	 Dexia

	 Electrabel	(tihange)

	 Indaver

	 KBC Group

	 Sidmar

	 Umicore

	 Volvo Cars

|	 4

Het	aantal	ingediende	rapporten	(44)	is	stabiel	in	vergelijking	met	de	vorige	editie	van	

de	Award	(43).	Overzicht	van	het	aantal	ingediende	rapporten	over	de	laatste	vijf	jaar:

 2006 2007 2008 2009 2010

 17 18 21 43 44
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|	 Deelnemende	organisaties

 De Jury wenst alle deelnemende 
entiteiten aan de editie 2010 van de 
Award for Best Belgian Sustainability 
Report 2009 te feliciteren. 

	 Alcatel-Lucent Bell
	 Alpro
	 Amnesty International Vlaanderen
	 Aquafi n
	 BASF
	 BECO
	 Belgacom
	 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
	 BTC-CTB
	 C&A
	 Coca-Cola (België-Luxemburg)
	 Cofi nimmo
	 De Duurzame Drukker
	 De Webfabriek
	 Delhaize Group
	 Dexia
	 Durabilis
	 Electrabel
	 Essencia
	 ExxonMobil
	 Henkel
	 Indaver
	 ISIS
	 Jobgepast
	 KBC Group
	 Mobiel
	 Opnieuw & C°
	 Oxfam Fairtrade
	 Oxfam Wereldwinkels
	 Politiezone Sint-Pieters-Leeuw
	 Protos
	 Randstad Belgium
	 Rezidor
	 Rosy Blue
	 Sappi
	 Toyota Motor Europe
	 Trias
	 Triodos Bank
	 UCB
	 Umicore
	 UPS
	 Vanheede
	 Vredeseilanden
	 Wereldmediahuis

Report Content	 7 criteria

1	 Senior	management	statement	 5	%

2	 Reporting	and	accounting	policies		 5	%

3	 profi	le	of	reporting	organization		 5	%

4	 Executive	summary	and	key	indicators	 5	%

5	 Vision	and	strategy	 5	%

6	 policies,	organisation,	management	
	 systems	and	stakeholder	relationships	 5	%

7	 performance	 5	%

	 	 	 35 %

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	 5	%

principle	7	 Verifi	ability	 5	%

principle	8	 Overall	impression	 30	%

	 	 	 65 %
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|	 Trends	en	evoluties
	 inzake	duurzaamheids-

verslaggeving	

Het landschap van duurzaamheids-
verslaggeving in België en daarbuiten: 
een divers panorama

Het	huidige	landschap	van	duurzaamheids-

verslaggeving	in	België	is	–	hoe	kan	het	ook	anders	

–	zeer	gediversifi	eerd.	we	stellen	een	grote	

verscheidenheid	aan	duurzaamheidsrapporten	vast,	

zowel	op	het	vlak	van	type	entiteit	die	een	rapport	

opstelt,	vormelijke	aspecten	van	het	rapport,	

behandelde	thema’s	en	op	het	vlak	van	maturiteits-

graad	van	de	entiteiten	die	een	duurzaamheids-

rapport	opstellen:	sommige	entiteiten	brengen	voor	

de	eerste	keer	een	verslag	uit	terwijl	andere	

organisaties	al	decennia	lang	een	rapport	opmaken.	

terwijl	het	opstellen	van	duurzaamheidsrapporten	

enkele	jaren	geleden	bijna	exclusief	aan	grote	

ondernemingen	leek	voorbehouden,	is	dit	

vandaag	niet	meer	het	geval.	De	entiteiten	die	

een	duurzaamheidsrapport	opstellen	zijn	zeer	

gediversifi	eerd:	kleine	of	grote	entiteiten,	profi	t	en	

non-profi	tsector,	sociale	economie	en	overheden	

–	samen	vertegenwoordigen	ze	zeer	brede	

activiteitsdomeinen.

Een	toenemend	aantal	stakeholders	stimuleren	

bedrijven	en	organisaties	om	de	ontwikkeling	van	

hun	duurzaamheidsaanpak	in	hun	dagelijkse	

activiteiten	vast	te	leggen	en	te	verantwoorden,	

en	bijgevolg	te	streven	naar	winstgevende	en	

duurzame	modellen.	Dankzij	deze	groeiende	

aandacht	worden	organisaties	op	weg	gezet	om	

duurzaamheid	helemaal	in	hun	strategie	en	

cultuur	te	integreren.	Dit	heeft	echter	als	gevolg	

dat	de	directie	en	de	raad	van	bestuur	(of	

gelijkaardige	organen)	zich	genoodzaakt	zien	om	

enkele	gevoelige	en	moeilijke	beslissingen	te	

nemen,	namelijk	over	de	manier	waarop	de	

resultaten	en	voortgang	van	organisatie	beheerd	

en	gerapporteerd	moet	worden	(een	afzonderlijk	

duurzaamheidsrapport	of	een	geïntegreerd	

rapport,	samen	met	de	fi	nanciële	informatie	in	

het	jaarverslag).

Specifi	eke	nationale	bepalingen	die	duurzaam-

heidsverslaggeving	opleggen	alsook	de	vooruit-

gang	van	de	International	financial	Reporting	

Standards	(“IfRS”»)	rond	CO2-uitstoot,	betekent	

dat	bedrijven	het	verzamelen	van	gegevens	

hierover	en	rapporteringsbevoegdheden	moeten	

verbeteren.	In	verschillende	Eu	lidstaten	zijn	

bedrijven	verplicht	op	één	of	andere	manier	te	

rapporteren	over	hun	duurzaamheidsprestaties,	

zoals	in	frankrijk,	Zweden	en	Denemarken.	

Andere	lidstaten,	zoals	het	Verenigd	Koninkrijk	en	

Nederland,	hebben	richtlijnen	ontwikkeld	om	de	

rapportering	van	ondernemingen	aan	te	

moedigen.	De	International	Accounting	Standards	

Board	(“IASB”)	en	de	Amerikaanse	financial	

|	 Beoordelingscriteria

De	beoordelingscriteria,	identiek	voor	alle	

Europese	landen,	zijn	gebaseerd	op	de	Global	

Reporting	Initiative	(GRI)	criteria.	De	criteria	

worden	hieronder	opgesomd	met	vermelding	van	

het	aandeel	dat	zij	vertegenwoordigen	in	het	

selectie-	en	deliberatieproces	van	de	Jury.	
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Accounting	Standards	Board	(“fASB”)	zullen	in	

2011	samen	een	Exposure	Draft	(“ED”)	voor-

stellen	met	als	doel	richtlijnen	voor	emissions	

trading	schemes	te	ontwikkelen.	Hoewel	de	norm	

waarschijnlijk	ten	vroegste	in	2012	in	werking	zal	

treden,	zouden	de	directies	en	de	raden	van	

bestuur	toch	al	moeten	beginnen	nadenken	over	

de	manier	waarop	de	CO
2
	uitstootvergunningen	en	

CO
2
	credits	voor	hun	organisaties	geboekt	dienen	

te	worden.	Ze	moeten	zich	er	eveneens	van	

vergewissen	dat	de	directie	over	de	nodige	

besturingssystemen	beschikt	om	de	uitstoot-

gegevens	op	een	duidelijke	en	nauwkeurige	

manier	weer	te	geven	en	te	rapporteren.	

	

tot	slot	tonen	de	ervaring	en	vele	onderzoeken	

over	de	hele	wereld	aan	dat	een	aantal	factoren	

de	implementatie	van	duurzame	ontwikkeling	in	

een	organisatie	kunnen	bevorderen	en	de	

strategie	hieromtrent	kunnen	versterken:

	 Steun	van	het	operationeel	management	

winnen:	steun	van	de	business	units	en	

operationeel	management	krijgen	is	een	

belangrijke	stap	om	duurzame	ontwikkeling	uit	

te	rollen	over	de	hele	organisatie.	Dit	betekent	

dat	er	een	“business	case”	moet	worden	

opgesteld	en	dat	de	waarde	van	duurzame	

ontwikkeling	in	centen	moet	worden	

uitgedrukt,	alsook	duidelijk	aantonen	dat	het	

halen	van	Duurzaamheids	‘Key	performance	

Indicators’	(KpI’s)	operationele	managers	

toelaat	om	andere	dingen	te	doen.

	 Effi	ciënte	coördinatie	binnen	de	organisatie:	

omdat	er	in	elke	organisatie	getalenteerde	

mensen	werken	met	creatieve	ideeën	en	een	

grote	passie	tonen	rond	duurzaamheid,	is	het	

aanduiden	van	een	senior	management	

verantwoordelijke	met	een	brede	achtergrond	

erg	geschikt	om	deze	mensen	verder	te	

stimuleren	en	hun	ideeën	en	motivatie	binnen	

de	gehele	organisatie	te	verspreiden	d.m.v.	

een	sterke	en	gezonde	ondernemingsstrategie.	

In	sommige	organisaties	bestaat	deze	

doeltreffende	coördinatie	erin	een	“MVO-

verantwoordelijke”	(soms	ook	‘Chief	

Sustainability	Offi	cer’	of	‘CSO’	genoemd)	te	

benoemen.	

	 Openheid	ten	opzichte	van	externe	inputs.

Verantwoordelijkheid van NGO’s: een 
nieuw sector supplement van de GRI 

De	ontwikkeling	van	een	specifi	ek	NGO	sector	

supplement	bij	de	GRI,	dat	vanaf	2011	van	kracht	

zal	zijn,	beoogt	voornamelijk	een	verbetering	van	

de	traceerbaarheid	in	het	identifi	catieproces	van	

de	stakeholders.	Dit	specifi	eke	kenmerk	biedt	

meerdere	voordelen	voor	de	verschillende	

stakeholdergroepen	ten	opzichte	van	dit	soort	

organisaties.	Eén	van	de	sleutelelementen	voor	

de	NGO’s	is	in	feite	het	op	een	gepaste	manier	

kunnen	identifi	ceren	van	alle	stakeholders	

tegenover	wie	ze	verantwoording	moeten	

afl	eggen	voor	hun	activiteiten.	

De	GRI	duurzaamheidsrichtlijnen	bieden	de	nodige	

steun	om	de	verantwoordelijkheidsniveaus	van	

deze	organisaties	te	verbeteren,	die	zich	eigenlijk	

al	te	lang	legitimeren	aan	alleen	maar	de	

positieve	bijklank	van	hun	missie	–	waarmee	ze	

voorbijgaan	aan	de	evaluatie	van	waarom	het	

belangrijk	is	om	verantwoording	af	te	leggen	

en	transparant	te	zijn.	De	voornaamste	verant-

woordelijkheid	van	de	NGO’s	is	de	kwaliteit	van	

hun	hulpacties	te	verzekeren.	

tot	nog	toe	bestond	de	aanpak	op	dat	vlak	er	

voornamelijk	in	ervoor	te	zorgen	dat	de	

rekeningen	op	een	relatief	“sec”	manier	aan	de	

fi	nancierders/investeerders	bezorgd	werden.	

Echter,	het	systematisch	toepassen	van	de	GRI	

rapporteringsrichtlijnen	zal	net	de	kwaliteit	

van	de	informatie	verhogen,	zodat	programma’s	

beter	gemonitord	kunnen	worden	en	de	nadruk	

specifi	ek	komt	te	liggen	op	effectieve	

ontwikkelingshulp.	Dit	element	werpt	ook	

een	licht	op	de	dialoog	tussen	de	organisatie	

en	haar	begunstigden,	en	stelt	tegelijk	ook	de	

fi	nancierders/investeerders	en	de	stakeholders	

in	staat	om	de	impact	van	de	programma’s	van	

de	NGO	beter	te	kunnen	begrijpen.	

Zo’n	holistische	aanpak	legt	meer	de	nadruk	op	

de	stakeholders	–	waartoe	ook	de	begunstigden	

behoren	–	maar	ook	“die	personen,	

gemeenschappen	of	doelen	die	opzettelijk	of	

onopzettelijk	op	een	positieve	of	een	negatieve	

manier	geïmpacteerd	kunnen	worden	door	het	

werk	van	de	organisatie	en	tegenover	wie	

specifi	eke	plichten	ontstaan”.	

De toegevoegde waarde van 
de bedrijfsrevisor 

De	fi	nanciële	crisis	heeft	duidelijk	gemaakt	dat	

een	transparante	communicatie	over	milieu	en	

sociale	impact	en	de	prestaties	van	de	bedrijven	

en	organisaties	tegenover	de	gemeenschap	en	de	

stakeholders,	een	sleutelelement	was	–	en	is	–	om	

het	vertrouwen	te	herstellen.

Niet	enkel	de	communicatie,	maar	ook	het	nazicht	

van	de	milieu	en	sociale	gegevens	en	de	
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informatie	wordt	een	steeds	belangrijkere	

oefening	in	het	opbouwen	van	een	

geloofwaardige	reputatie,	gebaseerd	op	juiste	

informatie	en	effectieve	inspanningen	die	door	

bedrijven,	organisaties	en	hun	stakeholders	

geleverd	worden.	

Een	onafhankelijke	“assurance”	opinie	over	

duurzaamheidsinformatie	biedt	niet	alleen	extern	

maar	ook	intern	verschillende	voordelen:	zo	biedt	

ze	aan	de	raad	van	bestuur	de	garantie	dat	de	

duurzaamheidsinformatie	robuust	is	en	aan	

externe	uitdagingen	kan	weerstaan.

	

De	bedrijfsrevisor,	dankzij	zijn	jarenlange	ervaring	

in	de	certificering	van	zowel	financiële	informatie	

als	interne	controlesystemen	en	procedures,	is	

goed	geplaatst	om	ook	de	rol	van	“duurzaam-

heidsauditor”	te	vervullen.	Hij	baseert	zich	op	

een	“assurance”	referentiekader	voor	alle	

werkzaamheden	rond	duurzaamheidsverificatie.	

Echter,	we	kunnen	niet	ontkennen	dat	het	net	zo	

belangrijk	is	om	ook	over	een	flinke	dosis	

duurzaamheidsexpertise	en	soft	skills	te	bezitten	

wanneer	sociale	en	milieu	informatie	geverififeerd	

wordt.	De	bedrijfsrevisor,	die	zijn	opdrachten	

onder	het	toezicht	van	het	IBR	uitvoert,	houdt	zich	

aan	strenge	beroeps-	en	ethische	normen	op	

nationaal	en	internationaal	niveau.

De	combinatie	van	deze	elementen,	zowel	de	

expertise	rond	financiële	en	niet-financiële	

“assurance”,	als	het	in	staat	zijn	om	het	verband	

tussen	de	sociale,	milieu	en	economische	

prestaties	te	kunnen	optimaliseren,	maakt	van	de	

bedrijfsrevisor	een	bekwaam	beroepsbeoefenaar	

in	de	toekomstige	ontwikkeling	van	geïntegreerde	

financiële	en	niet-financiële	rapporterings-

systemen,	die	aandacht	hebben	voor	winst	op	

lange	termijn	–	voor	de	organisatie	en	haar	

belang	hebbenden.	

Geïntegreerde rapportering: een nieuwe 

uitdaging 

Onderzoeken	over	de	hele	wereld	tonen	aan	dat	

geïntegreerde	rapportering	de	rapporterings-

methode	van	de	toekomst	is.	De	vraag	is	dus	niet	

langer	of	de	bedrijven	hun	rapporten	moeten	

integreren,	maar	eerder	wanneer	ze	dit	zullen	

doen.	De	globale	trend	naar	een	integratie	van	

het	duurzaamheidsrapport	in	het	jaarverslag	op	

internationaal	niveau	is	een	realiteit.	Zo	zijn	sinds	

juni	2010	bijvoorbeeld	de	beursgenoteerde	

vennootschappen	op	de	beurs	van	Johannesburg	

(ten	gevolge	van	een	reglementaire	verplichting),	

begonnen	met	de	integratie	van	hun	duurzaam-

heidsrapporten	in	hun	jaarverslagen.	

Er	bestaan	ruimere	initiatieven	om	financiële	

normen	op	dat	gebied	te	ontwikkelen,	zoals	het	

International	Integrated	Reporting	Committee	

(“IIRC”)	.	Dit	comité	heeft	als	doel	heeft	om	een	

algemeen	erkend	duurzaamheidsraamwerk	te	

ontwikkelen	die	financiële,	milieu,	sociale	en	

governance	informatie	samen	brengt.	Het	IIRC	is	

samengesteld	uit	vertegenwoordigers	van	het	

maatschappelijk	middenveld,	bedrijven,	financiële	

experten,	regulerende	instanties,	NGO’s,	

internationale	gouvernementele	organisaties	en	

organen	die	standaarden	lanceren.	Zoals	vermeld	

in	haar	doelstellingen,	streeft	het	IIRC	naar	een	

kwaliteitsverbetering	van	de	informatie	die	

investeerders	vragen,	voornamelijk	door	het	

aantonen	van	de	bredere	en	langere	termijn	

gevolgen	van	beslissingsprocessen.	Het	IIRC	toont	

net	dat	interessante	verband	tussen	duurzaam-

heidsinformatie	(milieu,	sociale	en	governance	

informatie)	en	financiële	informatie	bij	het	

bepalen	van	hoe	prestaties	op	lange	termijn	

geëvalueerd	worden.	Bedrijven	dienen	inzicht	te	

verwerven	in	het	verband	tussen	niet-financiële	

informatie	en	de	drijfveren	van	financiële	

waardencreatie,	en	het	een	strategisch	inzicht	dat	

hierbij	komt	kijken.

Echter,	er	bestaan	een	paar	belangrijke	praktische	

uitdagingen	in	het	ontwikkelen	van	geïntegreerde	

rapporten	op	hetzelfde	tijdstip.	Dit	zou	kunnen	

betekenen	dat	duurzaamheidsrapporten	meer	

kwantitatieve	metingen	moeten	gaan	bevatten,	in	

plaats	van	de	gebruikelijk	kwalitatieve	gegevens	

zoals	bijvoobeeld	bij	mensenrechten	en	

werkprestaties.	

Enkel	één	systeem	zou	moeten	worden	gebruikt	om	

alle	informatie	te	beheren,	verzamelen	en	

rapporteren,	om	zo	voordeel	te	halen	uit	een	

verbeterde	doeltreffendheid	die	tot	een	grotere	

geloofwaardigheid	van	het	management	zou	leiden.	

Het	spreekt	voor	zich	dat	de	integratie	van	

duurzame	ontwikkeling	in	de	kernstrategie	en	de	

cultuur	jaren	vergt.	Hieronder	vindt	u	enkele	van	de	

kenmerken	voor	een	volledige	en	duuzame	

integratie:	

	 Sterk	engagement	van	de	CEO	en	het	top	

management:	éénmaal	de	CEO	achter	het	

concept	van	duurzame	ontwikkeling	staat,	

wordt	dit	thema	uitgebreider	in	de	kern	van	

het	beslissingsproces	geïntegreerd.

	 De	duurzaamheidsdoelstellingen	zijn	

onlosmakelijk	verbonden	aan	de	strategische	

doelstellingen.

	 De	leden	van	de	Raad	van	bestuur	engageren	

zich	volledig:	om	te	blijven	bestaan,	moet	

duurzame	ontwikkeling	een	prioriteit	van	de	

Raad	van	Bestuur	zijn.	Hun	rol	gaat	verder	dan	

enkel	het	goedkeuren	van	een	bedrijfsstrategie	

gelinkt	aan	duurzame	ontwikkeling:	duurzame	

ontwikkeling	moet	als	een	routine-onderdeel	

van	het	beslissingsproces	beschouwd	worden.

	 Ambitieuze	doelstellingen	moeten	worden	

vastgelegd	met	een	duidelijke	verantwoording.
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verschillende	groepen	van	stakeholders.	

transparante	en	“to	the	point”	verslaggeving	over	

de	cruciale	gebieden	voor	de	financiële	sector,	

verbonden	aan	financieringsprojecten	en	de	

financiering	van	gevoelige	sectoren	zoals	de	

wapenindustrie.	Een	aandachtspunt	is	echter	de	

verbetering	van	het	management	engagement	

dat	meer	op	de	strategie	en	de	sleuteldomeinen	

gericht	zou	moeten	zijn.		

|	 Electrabel:	Dit	verslag	geeft	een	duidelijke	

weergave	van	het	engagement	van	de	stakehol-

ders.	Niettemin	raden	we	aan	om	aandacht	te	

besteden	aan	dilemma	rapportering	en	om	meer	

nadruk	te	leggen	op	de	kwantitatieve	indicatoren	

van	de	verschillende	verplichtingen	van	de	

venootschap.	

|	 Essencia:	Binnen	de	stakeholders’	engage-

ment	strategie	toont	Essencia	een	goed	voorbeeld	

van	samenwerking	met	de	hoofdrolspelers	van	de	

chemische	industrie,	wat	resulteert	in	een	

vernieuwende	aanpak	en	goede	resultaten.	Naar	

de	toekomst	toe	dient	echter	aandacht	besteed	te	

worden	aan	de	reportingmethodologie	en	de	

duurzaamheidsmatrix,	die	niet	zo	duidelijk	zijn	

voor	de	lezer.

|	 Indaver:	Voor	deze	organisatie	die	al	sinds	

lange	tijd	een	verslag	uitbrengt	over	haar	

activiteiten,	onderstreept	de	Jury	als	sterke	punten	

voornamelijk	de	ontwikkeling	van	een	samen-

werking	met	de	lokale	gemeenschappen	en	de	

standvastigheid	in	de	duurzaamheidsmanagement-

aanpak,	met	het	oog	op	een	voortdurende	

verbetering	door	de	toepassing	van	het	“plan-	

Do-Check-Act”	model.

|	 KBC:	Enerzijds	worden	de	meest	relevante	KpI’s	

geïdentificeerd	en	op	een	behoorlijke	manier	

vermeld	en	op	transparante	wijze	gecommuniceerd	

door	een	“to	the	point	indicators”	matrix	die	voor	

alle	belangrijke	en	voornaamste	domeinen	wordt	

weergegeven	en	die	de	vooruitgang	van	de	

objectieven	bepaalt.	Anderzijds	worden	de	

kwalitatieve	metingindicatoren	van	projecten	niet	

altijd	meegedeeld.	Een	bijkomend	aandachtspunt	is	

het	voorzien	van	een	onafhankelijke	“assurance”	

van	het	rapport.

|	 Politiezone Sint-Pieters-Leeuw:	

Dit	verslag	wordt	bekroond	met	een	bijzondere	

vermelding	voor	het	duurzaamheidsverslag	van	een	

publieke	overheid	dit	jaar.	Het	is	een	eerste	en	zeer	

goed	voorbeeld	van	een	verslag	met	aandacht	voor	

de	toepassing	van	de	GRI,	mede	door	de	toepassing	

van	het	sectorieel	supplement	voor	de	overheden.	

Een	ander	sterk	punt	van	dit	verslag	dat	ten	zeerste	

door	de	Jury	werd	gewaardeerd,	is	de	betrokkenheid	

van	de	stakeholders,	waardoor	de	burger	in	de	kern	

van	haar	activiteiten	wordt	geplaatst:	het	verslag	

vermeldt	de	resultaten	van	een	tevredenheidsonder-

zoek	evenals	verbeterpunten	op	dit	vlak.	Een	

externe	en	onafhankelijke	“assurance”	zou	de	

geloofwaardigheid	van	de	opgegeven	informatie	

nog	kunnen	versterken.

|	 Specifieke	commentaren	
	 van	de	Jury	over	enkele	
	 van	de	ingediende	rapporten	

Een selectie van ingediende rapporten

|	 BECO:	De	Jury	heeft	de	manier	waarop	BECO	

in	haar	allereerste	verslag	de	stakeholders	heeft	

betrokken	bij	de	eerste	fasen	van	de	rapportering	

(door	vergaderingen	met	de	stakeholders	te	

organiseren)	gewaardeerd.	De	duidelijke	structuur	

en	de	ontwikkeling	van	de	te	ondernemen	acties	

die	BECO	voorstelt,	zijn	vernieuwend	en	een	

toegevoegde	waarde	aan	de	duidelijke	structuur	

van	het	verslag.	Een	aandachtspunt	is	echter	het	

bekomen	van	een	externe	onafhankelijke	

“assurance”	van	het	verslag.

|	 BTC-CTB :	Het	verslag	van	deze	publieke	

sector	entiteit	biedt	een	zeer	goed	overzicht	van	

het	engagement	en	van	de	projecten	die	met	de	

verschillende	stakeholders	ontwikkeld	werden.	

Een	beroep	doen	op	externe	onafhankelijke	

“assurance”	diensten	zou	een	stap	vooruit	

kunnen	betekenen	richting	een	grotere	geloof-

waardigheid	van	de	specifieke	engagementen.

|	 Bond Beter Leefmilieu:	Zowel	de	aspecten	

van	een	geïntegreerd	rapport	als	de	aandacht	

voor	vergelijking	(met	gelijkaardige	organisaties)	

en	het	rapporteren	over	de	gemaakte	en	de	te	

maken	vooruitgang	werden	als	sterke	punten	

beschouwd	van	het	verslag	van	de	Bond	Beter	

leefmilieu.	Een	aandachtspunt	is	echter	het	

verkrijgen	van	een	externe	onafhankelijke	

“assurance”	van	het	verslag.

|	 Delhaize Group:	Delhaize	Group	diende	vorig	

jaar	het	winnende	rapport	in.	De	Jury	heeft	dit	jaar	

een	duidelijke	evolutie	in	het	verslag	vastgesteld,	

vooral	rond	de	rapportering,	zoals	de	materialiteits-

oefening	in	het	verslag	(die	aan	de	lezer	een	

duidelijk	overzicht	van	de	Key	performance	Indicators	

weergeeft)	of	de	vermelding	van	elementen	die	de	

kwaliteit	van	de	informatie	in	het	verslag	borgen,	

evenals	de	evolutie	over	het	aantal	ondernomen	

acties	om	de	milieuimpact	van	de	activiteiten	te	

verminderen.

|	 De Duurzame Drukker:	Het	tweede	

MVO-rapport	van	deze	KMO	wordt	bekroond	met	

een	bijzondere	vermelding	voor	zijn	sterke	punten	

inzake	een	“to	the	point”	reporting.	we	waarderen	

de	inspanningen	die	werden	geleverd	om	duidelijk	

de	voordelen	van	duurzame	ontwikkeling	op	de	

activiteiten	van	deze	KMO	voor	de	gemeenschap	te	

onderstrepen	en	de	nadruk	te	leggen	op	een	

duurzame	return	on	investment.

|	 DEXIA:	De	heldere	verslaggeving	over	de	

relevante	objectieven	van	de	groepsactiviteiten	en	

de	rapportering	over	de	stand	van	zaken	van	elke	

KpI	werden	als	zeer	positief	beschouwd.	Andere	

positieve	elementen	zijn:	succesvolle	omzetting	van	

de	duurzaamheidsdoelstellingen	verbonden	aan	de	

bedrijfsstrategie,	naar	de	communicatie	met	de	
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Bijzondere vermeldingen

De	Jury	is	trots	om,	voor	de	categorie	rapporten	die	

een	bijzondere	vermelding	verdienen,	volgende	

organisaties	te	selecteren:	Alpro,	Durabilis,	

Opnieuw & Co	en	UCB.	De	voornaamste	kenmerken	

van	de	rapporten	van	deze	entiteiten	zijn	volgens	

de	Jury:	een	duidelijke	en	volledige	visie	gebaseerd	

op	concrete	strategieën.	

|	 Alpro:	Het	eerste	MVO-	rapport	van	deze	

vennootschap	toont	een	gedegen	begrip	van	de	

duurzaamheidsonderwerpen	in	verhouding	tot	hun	

activiteiten	aan.	In	het	verslag	wordt	er	nagedacht	

over	de	materialiteitsmatrix	met	interessante	

inzichten	rond	de	impact	van	de	activiteiten.	Een	

goede	en	transparante	aanpak	van	de	stakeholders	

met	een	identifi	catie	van	de	voornaamste	actoren	

en	een	goed	overzicht	rond	samenwerking.	

Mogelijke	verbeterpunten	zijn	een	duidelijke	

defi	nitie	van	het	rapporteringsraamwerk	en	het	

bekomen	van	een	externe	“assurance”	van	het	

verslag.	

|	 Durabilis:	Het	verslag	van	deze	NGO	toont	

een	evenwichtige	aanpak	tussen	de	doelstellingen	

en	de	visie	van	het	management.	Het	innovatieve	

gebruik	van	een	KpI-	tabel	toont	telkens	de	

realisaties	en	de	performantie-indicatoren	ten	

opzichte	van	de	doelstellingen	voor.	Duidelijke	

reporting	ten	opzichte	van	de	millenniumdoel-

stellingen	waarrond	de	activiteiten	draaien.

|	 Opnieuw & Co:	Hoewel	dit	het	eerste	echte	

MVO-rapport	van	deze	organisatie	betreft,	heeft	de	

Jury	oprecht	bewondering	voor	de	volledigheid	van	

dit	verslag,	in	de	mate	dat	het	beantwoordt	aan	

een	brede	waaier	van	criteria	inzake	duurzaamheids-

	v	erslaggeving	en	de	aanpak	van	het	management.	

Van	de	integratie	van	duurzame	ontwikkeling	in	de	

kern	van	haar	activiteiten,	over	het	hergebruik	van	

materialen	en	de	betrokkenheid	van	verscheidene	

lokale	stakeholders,	tot	de	rapporteringsaanpak	die	

tevens	een	sociale	audit	en	informatie	over	de	

resultaten	en	follow-up	bevatten:	dit	rapport	staat	

er.	Het	bekomen	van	een	externe	“assurance”	zou	

de	geloofwaardigheid	rond	de	indicatoren	nog	

verbeteren.	

|	 UCB:	Dit	eerste	evenwichtig	en	duidelijk	

gestructureerd	rapport,	gebaseerd	op	de	vier	pijlers	

(“patient”,“people”,	“ethics”	en	“planet”),	in	

combinatie	met	relevante	informatie,	met	inbegrip	

van	rapportering	rond	gevoelige	onderwerpen	zoals	

testing	op	laboratoriumdieren,	wordt	door	de	

Juryleden	als	zeer	positief	beschouwd.

Finalisten

De	Jury	is	trots	om,	rekening	houdend	met	de	

geleverde	inspanningen	voor	het	opstellen	van	hun	

CSR	rapport,	volgende	bedrijven	te	nomineren	als	

fi	nalisten	:	Belgacom	en	Umicore.	Deze	twee	

vennootschappen	hebben	een	duidelijk	standpunt	

ingenomen	door	de	CSR	strategie	aan	de	top	van	
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|	 Protos:	Dit	rapport	stelt	een	vernieuwende	

structuur	voor	waarin	de	manier	waarop	de	

materialiteitsniveaus	en	de	defi	nities	worden	

bepaald,	als	voorbeeld	kunnen	dienen.	Er	wordt	

een	interessant	overzicht	weergegeven	van	de	

verschillende	projecten	die	in	samenwerking	met	

de	stakeholders	ontwikkeld	zijn,	met	een	goed	

inzicht	per	project.	De	vergelijkingsgraad	van	de	

resultaten	en	van	de	verwezenlijkingen	is	een	

aandachtspunt	voor	verdere	vooruitgang.	

|	 Randstad Belgium:	De	Jury	heeft	

voornamelijk	de	algemene	positieve	aanpak	via	

een	open	en	eerlijke	communicatie	doorheen	het	

hele	rapport	gewaardeerd.	wat	de	vorm	van	het	

verslag	betreft,	vindt	de	Jury	het	positief	dat	enkel	

de	samenvatting	in	geprinte	versie	bestaat	terwijl	

het	volledige	rapport	in	elektronische	versie	

beschikbaar	is.	Een	aandachtspunt	is	dat	het	

verslag	nog	niet	over	een	externe	en	onafhanke-

lijke	“assurance”	beschikt.	

|	 Rezidor:	uit	dit	verslag	blijkt	duidelijk	dat	

deze	organisatie	zich	engageert	in	de	ontwikke-

ling	van	strategische	samenwerkingsverbanden	

met	verschillende	niveaus	van	stakeholders.	Er	

wordt	een	zeer	gedetailleerde	beschrijving	

gegeven	van	de	projecten	die	met	de	partners	

ontwikkeld	zijn.	De	nadruk	wordt	gelegd	op	de	

verwezenlijkingen	en	op	de	vooruitgangen	

binnen	de	gerealiseerde	projecten	ten	opzichte	van	

de	doelstellingen.	Het	verslag	is	een	goed	

voorbeeld	van	een	eerlijk	engagement	gestoeld	op	

verschillende	“beste	praktijk”-voorbeelden	in	

verschillende	operationele	activiteitsdomeinen	

(beloning	voor	verantwoorde	onderneming).

|	 Rosy Blue:	Één	van	de	sterke	elementen	van	

dit	verslag	is	de	betrokkenheid	van	de	stakeholders	

en	de	ontwikkeling	van	initiatieven	binnen	de	

supply	chain.	Een	aanbevelingspunt	om	vooruitgang	

te	kunnen	boeken,	is	het	bekomen	van	een	externe	

“assurance”.

|	 Triodos:	De	verslaggeving	over	de	relaties	en	

verwezenlijkingen	met	de	stakeholders	is	in	het	

algemeen	goed.	Verdere	aandacht	kan	besteed	

worden	aan	een	verbeterde	transparentie	van	

de	resultaten	en	een	betere	defi	nitie	van	de	

stakeholdermatrix.	

|	 Vredeseilanden:	De	meeste	Juryleden	waren	

van	mening	dat	dit	beknopt	en	“to	the	point”	

verslag	een	goed	evenwicht	biedt	tussen	de	

kwantitatieve	en	kwalitatieve	informatie.	Een	

aandachtspunt	is	een	duidelijkere	communicatie	

over	de	voortgang	ten	opzichte	van	de	doel-

stellingen	en	een	grotere	feedback	over	de	

stakeholders.	
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Het	verslag	biedt	een	duidelijk	zicht	op	de	

belangrijkste	sleutelonderwerpen	geïdentifi	ceerd	

door	de	stakeholders.	Deze	onderneming	heeft	

met	succes	ethische	vraagstukken	en	

duurzaamheid	gelinkt	aan	haar	operationele	

activiteiten	door	hen	relevant	en	concreet	te	

maken.	De	geslaagde	implementatie	van	de	

relevante	activiteiten	wordt	bij	de	Compliance	

service	van	het	bedrijf	en	bij	de	supply	chain	

gerapporteerd;	dit	laatste	punt	werd	in	het	

bijzonder	gewaardeerd	door	alle	Juryleden.	Een	

goede	verslaggeving	over	de	stakeholders	met	

duidelijke	voorbeelden	van	sectoriële	

implementatie,	hoewel	ook	wat	verbeterpunten	

mogelijk	zijn	op	dit	vlak.	tot	slot	wordt	er	

aanbevolen	om	een	externe	“assurance”	van	

het	verslag	te	voorzien.	
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De	Jury	is	van	mening	dat	zowel	de	management-

verklaring	als	het	KpI-beheer	in	functie	van	continue	

verbetering	de	sterkste	punten	van	dit	verslag	zijn.	

Het	rapport	getuigt	van	een	sterk	engagement	van	het	

management,	benadrukt	door	de	uitdagingen	en	

doelstellingen	in	het	verslag.	De	doelstellingen	zijn	

duidelijk	geformuleerd,	goed	neergezet	en	in	de	visie	

van	de	onderneming	geïntegreerd.	Hoewel	het	rapport	

nagekeken	werd	door	een	derde	partij/stakeholder,	

zou	het	bekomen	van	een	externe	“assurance”	de	

kwaliteit	en	de	geloofwaardigheid	ervan	nog	

verbeteren.

De	rapporten	van	C&A	en	Toyota Motor Europe	

zullen	worden	voorgesteld	aan	de	European	

Sustainability	Reporting	Association	(ESRA)	die	

als	doel	heeft	de	beste	rapporten	duurzame	

ontwikkeling	in	Europa	te	promoten.

Het	verslag	bevat	een	beknopt	overzicht	van	

de	toekomstige	verwezenlijkingen	maar	

er	zou	ook	informatie	verschaft	moeten	worden	

over	de	kwantitatieve	gegevens	om	de	kwaliteit	

van	het	rapport	nog	te	verbeteren.	Bovendien	zou	

er	meer	nadruk	gelegd	moeten	worden	op	

de	communicatie	van	informatie	betreffende	

de	relaties	met	de	stakeholders	en	op	de	

doelstellingen.	

|	 De	winnaars

Tot slot heeft de Jury de volgende rapporten 

als winnaars van de editie 2010 van de 

Award for Best Belgian Sustainability Report 

verkozen: 

De	Jury	heeft	C&A	en	Toyota Motor Europe	

verkozen	als	“ex	aequo”	winnnaars	van	de	

Award.	Deze	twee	bedrijven	hebben	een	rapport	

van	hoog	niveau	opgesteld	waarvan	een	reeks	

zeer	positieve	elementen	door	alle	Juryleden	

werden	beklemtoond.	

hun	bedrijfsmodel	te	plaatsen	en	ze	hebben	voor	

de	geïntegreerde	aanpak	gekozen	als	meest	

geschikte	manier	om	hun	verantwoordelijke	visie	

op	hun	activiteiten	voor	te	stellen.	

|	 Umicore:	Als	één	van	de	toonaangevende	

bedrijven	in	België	betreffende	duurzame	

ontwikkeling,	wil	de	Jury	haar	grote	waardering	

benadrukken	voor	de	voortdurende	inspanningen	

die	umicore	sinds	meerdere	jaren	levert	om	haar	

strategie	inzake	duurzame	ontwikkeling	en	haar	

acties	te	verbeteren.	Volgens	de	Jury	resulteren	

deze	sterke	inspanningen	in	een	hoge	graad	van	

transparantie	in	dit	geïntegreerd	verslag	en	een	

engagement	over	heel	het	bedrijf	inzake	

duurzaam	ondernemen,	wat	resulteert	in	een	

duidelijke	jaarlijkse	follow-up	van	de	KpI’s	over	de	

gerealiseerde	vooruitgangen.	Er	zou	echter	wel	

aandacht	moeten	worden	besteed	aan	het	topic	

betreffende	de	supply	chain,	wat	een	zeer	

belangrijk	onderwerp	is	binnen	de	sector.

	

|	 Belgacom:	Dit	goede	voorbeeld	van	een	

geïntegreerd	rapport	stelt	een	duidelijke	

materialiteitsmatrix	voor	met	een	overzicht	van	de	

vastgelegde	prioriteiten	en	een	evaluatie	van	de	

engagementen.	Goede	vermelding	en	evaluatie	

van	vergelijkbare	resultaten	over	de	jaren	heenen	

volgens	de	doelstellingen	die	een	transparente	

en	éénzijdige	identifi	catie	toelaten.	
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|	 Evoluties
	 en	besluiten	

De	44	deelnemers	die	hun	rapport	aan	de	Jury	

van	de	Award	for	Best	Belgian	Sustainability	

Report	hebben	voorgesteld	zijn	het	levende	

bewijs	dat	de	economie	niet	stilgezeten	heeft	en	

dat	er	achter	de	fi	nanciële	crisis	een	wereld	

schuilt	die	zowel	op	nationaal	als	op	

internationaal	niveau	is	blijven	presteren.	Elke	

deelnemer	aan	de	Award	getuigt	van	het	

verlangen	om	vooruit	te	gaan	en	deel	uit	te	

maken	van	de	basis	van	een	gezonde	economie	

in	België.	De	Jury	wil	van	deze	gelegenheid	

gebruik	maken	om	de	organisaties	die	aan	de	

editie	van	dit	jaar	hebben	deelgenomen,	aan	te	

moedigen	om	te	blijven	deelnemen	aan	de	

Award.	Dit	zou	resulteren	in	een	voortdurende	

inspanning	inzake	de	praktijk	van	rapportering	en	

laat	de	organisaties	toe	om	van	de	onafhankelijke	

en	objectieve	beoordeling	van	de	Jury	te	kunnen	

genieten.

De	Jury	heeft	in	het	bijzonder	de	blijvende	

inspanning	gewaardeerd	van	de	niet-	

gouvernementele	organisaties	(NGO’s)	die	dit	jaar	

meerdere	redenen	hebben	gevonden	om	deel	te	

nemen	en	voordeel	te	halen	uit	de	specifi	eke	

normen	die	meer	beantwoorden	aan	hun	noden.	

In	dit	verband	bendadrukt	de	Jury	de	kwaliteit	van	

de	rapporten	van	Durabilis,	Bond Beter 

Leefmilieu	en	Vredeseilanden.

transparante	en	volledige	informatie	zijn	de	

bouwstenen	van	een	vertrouwensband	tussen	de	

organisatie	en	haar	stakeholders.	Het	zijn	diezelfde	

principes	die	leiden	tot	het	correct	opstellen	van	

een	triple	Bottom	line	verslag.

De	Award	heeft	tijdens	deze	editie	een	groei	en	

bijkomende	ontwikkelingen	gekend,	terwijl	

verslaggevende	entiteiten	op	zoek	zijn	naar	een	

echte	toegevoegde	waarde	via	een	verantwoorde	

manier	van	ondernemen.	Dit	om	zich	in	de	nasleep	

van	de	crisis	te	kunnen	(her)positionneren.

Deze	editie	was	de	gelegenheid	bij	uitstek	om	het	

groeiende	belang	van	geïntegreerde	verslaggeving	

te	onderstrepen	en	om	de	appreciatie	voor	dit	type	

rapporten	te	uiten.

De	leden	van	de	Jury	feliciteren	de	organisaties	die	

voor	de	eerste	keer	aan	de	Award	hebben	

deelgenomen.	Ze	moedigen	hen	aan	om	te	blijven	

volhouden	in	het	opstellen	van	een	kwaliteitsvol	

duurzaamheidsrapport.	Een	aantal	organisaties	

hebben	al	een	bepaalde	maturiteit	bereikt	in	

duurzaamheidsverslaggeving,	terwijl	andere	

duidelijke	groeiende	inspanningen	leveren	om	hun	

prestaties	inzake	duurzaamheidsverslaggeving	te	

verbeteren.	

De	Jury	hoopt	dat	er	in	de	toekomst	nog	meer	

organisaties	belang	zullen	hechten	aan	het	

evenement	en	aldus	het	initiatief	zullen	nemen	om	

de	stakeholders	op	verschillende	niveau’s	er	meer	

bij	te	betrekken	en	te	communiceren	over	gepaste	

informatie.

De	Jury	moedigt	de	organisaties	die	al	een	

duurzaamheidsrapport	uitbrengen	maar	die	nog	

niet	aan	het	initiatief	van	de	Award	for	Best	

Belgian	Sustainability	Report	deelnemen,	aan	om	

van	de	gelegenheid	gebruik	te	maken	om	hun	

rapport	te	toetsen	met	het	rapport	van	andere	

organisaties.	

De	Jury	verheugt	zich	erover	dat	entiteiten	die	

een	duurzaamheidsrapport	opstellen,	de	door	het	

GRI	(Global	Reporting	Initiative)	voorgestelde	

standaarden	volgen.	Dit	bevordert	de	

vergelijkbaarheid	binnen	dezelfde	sector.

Hoewel	de	Jury	vaststelt	dat	veel	rapporten,	voor	

een	meerderheid	van	de	entiteiten,	al	van	een	

hoge	kwaliteit	zijn	–	zowel	naar	inhoud	als	naar	

vorm	–	moedigt	zij	de	deelnemende	organisaties	

toch	aan	om	de	kwaliteit	van	hun	

duurzaamheidsrapporten	te	blijven	verbeteren.

De	Jury	nodigt	de	organisaties	uit	om	vollediger	te	

zijn	in	al	de	duurzaamheidsdimensies	om	de	

transparantie	te	vergroten	(bijvoorbeeld	rekening	

houden	met	de	stakeholders,	impact	van	de	

activiteiten	bij	de	leveranciers,	investerings-

politiek,	enz.).	

De	organisatoren	van	de	Award	hechten	veel	

belang	aan	de	rol	van	de	stakeholders.	Ze	
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moedigen	bijgevolg	de	entiteiten	aan	om	de	dialoog	

met	de	stakeholders	aan	te	gaan	of	te	verdiepen.	

Het	deelnemen	aan	stakeholders	panels	is	

bijvoorbeeld	een	goede	manier	om	met	de	

stakeholders	rekening	te	houden.	

De	Jury	moedigt	de	entiteiten	aan	om	op	

elektronisch	formaat	te	rapporteren	en	bijzondere	

aandacht	te	besteden	aan	de	leesbaarheid	van	het	

document	in	elektronische	versie	(bijvoorbeeld	door	

gebruik	te	maken	van	bookmarks	in	plaats	van	

enkel	een	pdf	document	op	hun	website	ter	

beschikking	te	stellen).

De	Jury	zou	het	op	prijs	stellen	dat	de	rapporten	het	

voorwerp	zouden	uitmaken	van	een	externe	

verifi	catie	door	een	lid	van	het	IBR,	overeenkomstig	

de	algemeen	erkende	normen	inzake	reporting.

tenslotte	verheugt	de	Jury	zich	over	het	feit	dat	een	

aantal	nieuwe	organisaties	dit	jaar	voor	de	eerste	

maal	hebben	deelgenomen	aan	het	initiatief,	in	het	

bijzonder	Alpro	en	Opnieuw & C°.



C O N T A C T P E R S O O N

Olivier Costa
Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel

Tel. 02 512 51 36

Fax 02 512 78 86

bestbelgiansustainabilityreport@ibr-ire.be

www.ibr-ire.be

P A R T N E R S

Business & Society Belgium
Véronique Graham

www.businessandsociety.be

KAURI
Peter Wollaert

www.kauri.be

Université catholique de Louvain
Louvain School of Management

Thierry Bréchet

www.uclouvain.be

O N - L I N E  I N F O R M A T I E
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GRI-Global Reporting Standard Initiative 
www.globalreporting.org

AccountAbility – AA 1000 
www.accountability.org

Duurzaamheidsverslaggeving
http://duurzaamheidsverslaggeving.be

The European Sustainability Reporting Association 
http://www.sustainabilityreporting.eu/

International Integrated Reporting Committee 
http://www.integratedreporting.org/
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