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Minister reikt Awards voor beste Belgische
duurzaamheidsrapporten uit : nominatie voor Harzé J.-Van
Est Herentals
Minister Marghem reikte Awards 2015 voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan
Solvay, Cap Conseil en ProNatura. Nominaties waren er voor Harzé J.-Van Est uit Herentals,
JSR Micro, FEVIA en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Maandag werden tijdens een netwerkevent op de KBC-hoofdzetel de jaarlijkse Awards for Best
Belgian Sustainability Reports uitgereikt. De Awards zijn een initiatief van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. De prijs stimuleert en bekroont ondernemingen en organisaties die op
transparante en innovatieve wijze communiceren omtrent hun economische, sociale en
milieuambities en resultaten.
De jury, samengesteld uit 26 vertegenwoordigers uit de publieke, academische, economische
(waaronder ook bedrijfsrevisoren) en socialprofitsector, onder het voorzitterschap van
bedrijfsrevisor Marc Daelman, beoordeelde dit jaar 58 ingediende rapporten, drie meer dan in
2014 en bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2008.
Criteria: Volledig G4 gebaseerd
Voor de editie 2015 werden de selectieprocedure en de beoordelingscriteria voor het eerst volledig
gebaseerd op de GRI G4-Guidelines. Deze internationaal aanvaarde richtlijnen, die in mei 2013
door de GRI werden aangenomen, boden voor de jury een sterke en duidelijke basis om te
delibereren.
De criteria werden onderverdeeld in drie delen: inhoud (55%), kwaliteit (30%) en algemene
indruk (15%) van het rapport.
Laureaten 2015
Zoals in 2013 en 2014 werd bij de toekenning van de prijs ook dit jaar een onderscheid gemaakt
tussen vier
verschillende categorieën:
• Grote organisaties;
• Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) ;
• Niet-gouvernementele organisaties (NGO's);
• Andere organisaties (zoals universiteiten, scholen, socio-economische organisaties en
overheidsinstellingen).
De winnaars van de Awards 2015 zijn: Solvay in de 'grote organisaties', Cap Conseil in de
categorie 'KMO's' en ProNatura in de categorie 'NGO's'. In de categorie 'andere organisaties'
eindigden FEVIA en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ex aequo als finalisten.
Andere finalisten met een bijzondere nominatie waren KMO's Harzé J.-Van Est uit Herentals,
JSR Micro en Spadel (als grote organisatie).
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Hilde Hanselaer Harzé J.-Van Est : 'In de categorie KMO's werden twee bijkomende
finalisten genomineerd die voor het eerst een duurzaamheidsrapport hadden ingediend. De
rapporten van enerzijds Harzé J.-Van Est, en anderzijds JSR Micro werden door de jury
genomineerd omdat ze heel helder, goed gestructureerd, evenwichtig en eenvoudig te lezen
zijn. De rapporten hebben een aantrekkelijke vormgeving en geven blijk van een
uitzonderlijke evolutie van dergelijke kleine ondernemingen.
De jury waardeerde eveneens de informatie over de vooruitgang van de doelstellingen, de
prima stakeholder matrix, de structuur die voorzien is voor elke prioriteit, alsook de
vermelding van de problemen van een bedrijf op haar weg naar duurzaamheid.'
Marc Daelman, voorzitter van de jury, is erg opgetogen met de blijvende interesse in de Award en
het stijgende aantal ingediende rapporten. Dit bewijst dat duurzame ontwikkeling nadrukkelijker
deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie van organisaties. De jury moedigt de deelnemende
organisaties aan om te blijven inzetten op kwaliteitsvolle en geïntegreerde
duurzaamheidsrapportering.
De laureaten van de Awards 2015 kregen hun prijs uit handen van Marie-Christine Marghem,
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, die zich positief uitliet over "de
vaststelling dat de kwaliteit van de rapporten er elk jaar op vooruitgaat. Dit duidt er nog maar eens
op dat deze organisaties, of ze nu een commercieel doel hebben of niet, betrouwbare en
geëngageerde partners zijn in de ontwikkeling naar een meer duurzame maatschappij.
Het is precies deze vertrouwensrelatie die aan de basis ligt van de innovatieve partnerships die
onze veranderende maatschappij nodig heeft."
Oude Metalen Harzé Van Est NV
VOKA
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