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 |  Samenstelling van de jury

 Vertegenwoordigers uit de academische en economische wereld, de winnaar van de vorige editie, 

evenals bedrijfsrevisoren maakten deel uit van de jury van de editie 2007.

 Voorzitter (met adviserende stem) 

 Mevrouw Rosita Van Maele, bedrijfsrevisor bij Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren

 Leden uit de academische en economische wereld

 De heer Ignace De Beelde, professor aan de Universiteit Gent

 Mevrouw Brigitte Hudlot, Programma Coordinator bij Business & Society Belgium

 De heer Alain Maes, Ichec Entreprises

 Lid die de winnaar van de vorige editie vertegenwoordigt

 De heer Tim Weekes, Investors Relations, Umicore

 Leden bedrijfsrevisoren

 De heer Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor bij Deloitte, Bedrijfsrevisoren

 De heer Alexis Palm, bedrijfsrevisor bij KPMG, Bedrijfsrevisoren
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De jury heeft als beste rapport duurzaam 

ondernemen weerhouden:

| 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 organisaties 

die een duurzaam ondernemen rapport 

publiceren of wensen te publiceren;

 stimuleren van de verifi catie door een 

bedrijfsrevisor van de informatie die door 

 de organisatie in haar rapport duurzaam 

ondernemen wordt opgenomen. 

Bij het opstellen van een duurzaam ondernemen 

rapport, brengt de organisatie verantwoording

uit over haar economische, sociale 

en milieuactiviteiten.

| Inleiding

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft,

op initiatief van de Association of Chartered

Certifi ed Accountants, een actieve plaats ingenomen 

inzake rapportering en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de ondernemingen.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren organiseert 

voor de negende maal 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.



| Deelnemende bedrijven

 Cera

 Coca-Cola Enterprises Belgium

 Cofi nimmo

 Credal

 Degussa Antwerpen NV

 Dexia

 Electrabel

 Electrabel Tihange

 Fortis

 Indaver

 Janssen Pharmaceutica

 KBC Group

 Nationale Loterij

 Randstad

 Programmatorische federale

 overheidsdienst 

 Duurzame Ontwikkeling

 Sita

 Société wallonne des eaux

 Sodexho

| 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 Policies  5 %

3 Profi le of reporting organisation  5 %

4 Executive summary and key indicators 5 %

5 Vision and Strategy 5 %

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 5 %

Principle 7 Verifi ability 10 %

Principle 8 Overall impression 10 %

   50 %

| Trends

De jury stelt vast dat het aantal ingestuurde 

rapporten van hoge kwaliteit elk jaar toeneemt en 

dat steeds meer nieuwe organisaties zich engageren 

om een rapport inzake duurzaam ondernemen op te 

stellen. Niet alleen ondernemingen, maar ook andere 

entiteiten nemen het waardevol initiatief om

een rapport duurzaam ondernemen uit te brengen.

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 stelt vast dat ondernemingen actief in 

de fi nanciële sector rapporten van hoge kwaliteit 

uitbrengen. Uit de beoordeling door de jury blijkt dat 

deze ondernemingen zeer goede resultaten behalen.

Ook ondernemingen die voor de eerste maal 

deelnemen behalen goede scores.

De jury drukt haar appreciatie uit over het feit

dat steeds meer rapporten het voorwerp uitmaken 

van een externe certifi catie. 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, om aan het 

initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 

(IBR) deel te nemen, het verslag betrekking moet 

hebben op Belgische activiteiten en een echt 

duurzaam ondernemen rapport dient te zijn, dat zich 

niet beperkt tot een oppervlakkige verklaring over 

een aantal aspecten van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.

Winnaar:

| 4 5 |

JURYVERSLAG VOOR HET BESTE RAPPORT DUURZAAM ONDERNEMEN 2006 JURYVERSLAG VOOR HET BESTE RAPPORT DUURZAAM ONDERNEMEN 2006| Prijs 2007 | Prijs 2007



Het Fortis rapport zal voorgesteld worden aan

de European Sustainability Reporting Award 

(www.sustainabilityreporting.eu) dat als doel heeft 

de beste rapporten duurzaam ondernemen 

in Europa te promoten.

Buiten het Fortis rapport heeft de jury vastgesteld 

dat dit jaar meerdere organisaties zeer kwalitatieve 

rapporten hebben opgesteld

Met name de rapporten van KBC, Dexia en Randstad 

bevatten meerdere sterke punten:

 duidelijkheid;

 zeer volledig (volledigheid van de behandelde 

thema’s);

 beschrijving van de methodologie inzake 

informatieverzameling;

 strategische visie;

 het naleven van de GRI Richtlijnen

 en de vermelding van de GRI Index;

 de vermelding van zwakheden en uitdagingen 

voor de toekomst;

 de verifi catie van het rapport duurzaam 

ondernemen;

 een strategische visie en een sterk engagement 

inzake duurzaam ondernemen.

Vermeldenswaardig is het rapport van Coca-Cola 

Enterprises Belgium, die voor de eerste maal 

deelneemt aan de prijs met een kwalitatief rapport.

Buiten het 

dat dit jaar meerdere organisaties zeer kwalitatieve 

rapporten hebben opgesteld

| Evoluties en besluiten

De leden van de jury feliciteren de ondernemingen 

die een rapport hebben ingediend en moedigen ze 

aan om te blijven volhouden in het opstellen van 

een kwalitatief rapport duurzaam ondernemen. Een 

aantal ondernemingen hebben al een maturiteit 

bereikt inzake het opstellen van rapporten duurzaam 

ondernemen, andere zijn onderweg om de kwaliteit 

van hun rapporten te verbeteren.

De jury spreekt de wens uit dat in de toekomst nog 

meer organisaties belang zouden hechten aan 

duurzaam ondernemen en het initiatief zullen nemen 

om de stakeholders meer informatie te verstrekken 

op dit gebied.

De jury moedigt de ondernemingen en organisaties, 

die momenteel niet aan het initiatief van het 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren deelnemen, maar 

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 duurzaam ondernemen rapport 

opstellen de standaarden voorgesteld door het GRI 

meer en meer volgen. Dit bevordert de 

vergelijkbaarheid binnen eenzelfde sector.

Alhoewel de jury vaststelt dat veel rapporten reeds 

van zeer goede kwaliteit zijn, zowel naar inhoud als 

naar vorm, moedigt zij de deelnemende bedrijven 

aan verder de kwaliteit van het duurzaam 

ondernemen rapport te verbeteren.

De jury beveelt de rapporterende entiteiten aan 

meer informatie op te nemen over de te bereiken 

doelstellingen en de zwakheden te vermelden, 

alsook de moeilijkheden eigen aan de sector en 

mogelijke verbeteringen.

De jury nodigt de entiteiten uit meer volledig te zijn 

in al de dimensies van duurzaam ondernemen 

teneinde de transparantie te vergroten (bijvoorbeeld: 

corporate governance, impact van de activiteiten bij 

de leveranciers, investeringspolitiek,…). 

Ondernemingen uit de fi nanciële sector worden

in dit verband uitgenodigd meer transparant te zijn 

over de impact van hun activiteiten op gebied van 

investeringen (ethisch verantwoorde investeringen).

De jury verheugt zich over het feit dat een aantal 

nieuwe entiteiten dit jaar voor de eerste maal 

hebben deelgenomen aan het initiatief van het 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
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De jury bekroont de vennootschap Fortis.

De vennootschap Fortis heeft een rapport van hoog 

niveau uitgebracht, waarvan de kwaliteiten door

het geheel van de juryleden werden onderlijnd. 

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: 

 refereert naar de Global Reporting Initiative 

(GRI) criteria en een GRI Index bevat;

 een duidelijke missie en sterk engagement 

 van het management bevat;

 zeer volledig is en tal van voorbeelden bevat;

 zeer duidelijk gestructureerd is;

 geverifi eerd werd door een auditor op basis 

van de ISAE 3000 norm;

 de mogelijkheden tot verbetering vooropzet;

 de impact van haar activiteiten, meer bepaald 

inzake investeringsfondsen, op haar sociale 

verantwoordelijkheid detailleert.
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