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Evolutie over tien jaar

De Prijs, die oorspronkelijk beoogde om het beste
milieurapport te bekronen, evolueerde en neemt
eveneens de andere pijlers van duurzame
ontwikkeling in aanmerking, met name
de economische en sociale aspecten.
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het instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft, op

het initiatief genomen om te communiceren

initiatief van de association of Chartered Certified

inzake duurzame ontwikkeling. Sinds kort zijn ook

accountants, een actieve plaats ingenomen inzake

andere actoren zoals de niet- gouvernementele

rapportering en maatschappelijke

organisaties of publieke entiteiten zich bewust

verantwoordelijkheid van de ondernemingen.

van het nut van deze oefening.

het instituut van de Bedrijfsrevisoren organiseert

in tien jaar tijd werden volgende entiteiten

voor de tiende maal de Belgische prijs voor het

bekroond voor hun inspanningen inzake

10

Beste rapport Duurzame ontwikkeling.

rapportering:
Arcelor
BIAC (Brussels airport)
CBR (heidelberg Cement)
Dexia
Electrabel (Tihange)
Fortis
Indaver
Sidmar
Umicore
Volvo Cars
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De jury heeft als beste rapporten duurzame ontwikkeling 2007
de rapporten van de volgende ondernemingen weerhouden:

Elke organisatie die een verslag duurzame
ontwikkeling over haar activiteiten in België
opstelt, ongeacht de grootte of de sector,
mag een rapport voorleggen.
De doelstellingen van dit initiatief zijn:

|

Samenstelling van de jury

organisaties te stimuleren om verslag uit

stimuleren van de verificatie door een

te brengen over hun activiteiten inzake

bedrijfsrevisor van de informatie die door

duurzame ontwikkeling en om deze

de organisatie in haar rapport duurzame

Vertegenwoordigers uit de academische en economische wereld evenals bedrijfsrevisoren

informatie te publiceren;

ontwikkeling wordt opgenomen.

maakten deel uit van de jury van de editie 2008.

de beste praktijk daaromtrent te belonen en
richtlijnen aan te reiken aan de organisaties

Bij het opstellen van een rapport duurzame

Voorzitter (met adviserende stem)

die een rapport duurzame ontwikkeling

ontwikkeling, brengt de organisatie

Mevrouw Patricia Kindt, bedrijfsrevisor-vennoot bij TCLM, Bedrijfsrevisoren

publiceren of wensen te publiceren;

verantwoording uit over haar economische,
sociale en milieu-activiteiten.

Leden uit de academische en economische wereld
Professor Dr. Patricia Everaert, Professor aan Universiteit Gent
Mevrouw Brigitte Hudlot, Programmacoördinator bij Business & Society Belgium
Professor Dr. Ignace De Beelde, Professor aan Universiteit Gent
De heer Paul Jacquet, Secretaris Generaal Durabilis
Leden bedrijfsrevisoren
De heer Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor bij Deloitte, Bedrijfsrevisoren
De heer Alexis Palm, bedrijfsrevisor bij KPMG Bedrijfsrevisoren
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Trends

De beoordelingscriteria, identiek voor alle Europese

De jury stelt vast dat het aantal ingestuurde

Agfa-Gevaert

landen, zijn gebaseerd op de Global reporting initiative

rapporten van hoge kwaliteit elk jaar toeneemt

Axa Belgium

(Gri) criteria.

en dat steeds meer nieuwe organisaties zich
engageren om een rapport inzake duurzame

Basf Antwerpen

Report Content

Belgacom

7 criteria

ontwikkeling op te stellen. niet alleen
ondernemingen, maar ook andere entiteiten

1

Senior management statement

5%

2

reporting and accounting Policies

5%

Coca-Cola België

3

Profile of reporting organization

5%

Cofinimmo

4

Executive summary and key indicators

5%

Voor de eerste keer hebben verschillende

De jury drukt haar appreciatie uit over het feit

Dexia

5

Vision and Strategy

5%

niet-gouvernementele organisaties een rapport

dat steeds meer rapporten het voorwerp uitmaken

6

Policies, organisation, management
systems and stakeholder relationships

ingediend. alhoewel deze entiteiten niet aan alle

van een externe certificatie. De jury moedigt

10 %

criteria beantwoorden, feliciteert de jury hen voor

de organisaties aan hun rapporten door externe

Performance

15 %

de belangrijke geleverde inspanning.

onafhankelijke deskundigen zoals bedrijfsrevisoren

Bond Beter Leefmilieu

Etex Group
Evonik Degussa Antwerpen

7

nemen het waardevol initiatief om
een duurzaamheidsrapport uit te brengen.

50 %

Fortis

te laten attesteren, waardoor de
De jury stelt het op prijs dat meer en meer

Greenpeace België

Report Principles

Vredeseilanden
KBC Group
Oxfam – Wereldwinkels
Protos
Randstad

8 criteria

De jury dringt aan op het belang van het

ondernemingen en organisaties.

communiceren van informatie die aan de

relevance

5%

Principle 2

reliability

5%

Principle 3

Clarity

5%

Sommige entiteiten, zoals Umicore, bevestigen

Principle 4

Comparability

5%

hun goede resultaten tegenover de vorige edities.

Principle 5

Timeliness

5%

Principle 6

Completeness

Solvay

Principle 7

Verifiability

10 %

Principle 8

overall impression

10 %

Triodos Bank

deel uitmaakt van de strategische visie van

Principle 1

Sipef Group

5%

50 %

Umicore

geloofwaardigheid van deze rapporten toeneemt.

uit de rapporten blijkt dat duurzame ontwikkeling

verwachtingen van de lezer beantwoordt.
De jury wenst eraan te herinneren dat,
om aan het initiatief van het instituut van de
ondernemingen die voor de eerste maal

Bedrijfsrevisoren (iBr) deel te nemen, het verslag

deelnemen behalen goede scores.

betrekking moet hebben op Belgische activiteiten
en een echt duurzame ontwikkeling rapport dient
te zijn, dat zich niet beperkt tot een oppervlakkige
verklaring over een aantal aspecten
van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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De jury wijst met name op het feit dat het

De vennootschap Umicore heeft meerdere keren

rapport:

aan de Prijs deelgenomen en gewonnen. De jury

|
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is van oordeel dat het verslag van Umicore zoals
refereert naar de Global reporting initiative

vroeger van een zeer hoog niveau is en ook elk

(Gri) criteria en een Gri index bevat.

jaar verbetert.

het rapport beantwoordt aan niveau “B”
evenals aan het sectoriële supplement

De jury wijst met name op het feit dat

“Banken en Verzekeringmaatschapijen”

het rapport:

van de Gri;

|

Winnaars

een duidelijke missie en sterk engagement

zeer leesbaar is en zeer aangenaam

van het management bevat;

is om door te lopen;

zeer volledig is en tal van kwantitatieve

zeer volledig is;

en kwalitatieve elementen bevat;

integraal deel uitmaakt van het jaarverslag;

zeer duidelijk gestructureerd is;

zeer gestructureerd is;

de stakeholders integreert in haar politiek

geverifieerd werd door een externe partij.

over duurzame ontwikkeling;

De jury bekroont de vennootschappen KBC

De jury wenst te onderstrepen dat Agfa Gevaert
en Belgacom, ondernemingen die voor de eerste

geverifieerd werd door een auditor op basis

De volgende elementen werden door de jury

keer hebben deelgenomen en rapporten van hoge

van de iSaE 3000 norm.

als sterke punten beschouwd:

kwaliteit hebben opgesteld.

en Umicore. De vennootschap KBC heeft
een rapport van hoog niveau uitgebracht,

de informatie inzake onderzoek

De jury wenst eveneens een speciale vermelding

waarvan de kwaliteiten door het geheel

en ontwikkelingen en de innovaties

te geven aan de niet-gouvernementele

van de juryleden werden onderlijnd.

(Agfa Gevaert);

organisaties die voor de eerste keer deelgenomen

het in kaart brengen van de risico’s (Dexia);

hebben: Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace

De globale indruk van de jury was bijzonder

de duidelijkheid op vlak van opvolging

België, Vredeseilanden, Oxfam – Wereldwinkels

positief voor het rapport van deze vennootschap.

van de verbintenissen (Belgacom);

en Protos.

Dit rapport vertoonde een belangrijke

de strategie en de toekomstige

verbetering in vergelijking met vorige jaren.

verbintenissen tegenover de stakeholders

De rapporten van KBC en Umicore zulllen

(Solvay).

voorgesteld worden aan de European

Sustainability reporting award dat als doel heeft
de beste rapporten duurzame ontwikkeling
in Europa te promoten.
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De jury moedigt de ondernemingen en

De jury beveelt de rapporterende entiteiten aan

organisaties, die momenteel niet aan het initiatief

meer informatie op te nemen over de te bereiken

van de Prijs voor het Beste rapport duurzame

doelstellingen en de zwakheden te vermelden,

ontwikkeling deelnemen, maar toch een rapport

alsook de moeilijkheden eigen aan de sector

duurzame ontwikkeling opstellen, aan om hun

en mogelijke verbeteringen.
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rapport te toetsen met andere entiteiten.
De jury nodigt de entiteiten uit vollediger te zijn

|

Evoluties en besluiten

De jury verheugt zich dat ondernemingen

in al de dimensies van duurzame ontwikkeling

en organisaties die een rapport duurzame

teneinde de transparantie te vergroten

ontwikkeling opstellen de standaarden

(bijvoorbeeld: corporate governance, impact

voorgesteld door het Gri meer en meer volgen.

van de activiteiten bij de leveranciers,

Dit bevordert de vergelijkbaarheid binnen

investeringspolitiek, ….). ondernemingen uit

eenzelfde sector.

de financiële sector worden in dit verband

De leden van de jury feliciteren de

uitgenodigd transparanter te zijn over de impact

ondernemingen die een rapport hebben ingediend

De jury is van oordeel dat de integratie

van hun activiteiten op het gebied

en moedigen ze aan om te blijven volhouden

van sectoriële benchmarks de kwaliteit van

van investeringen (ethisch verantwoorde

in het opstellen van een kwalitatief rapport

de rapporten zou verbeteren.

investeringen) en de evenementen “credit

duurzame ontwikkeling. Een aantal

crunch” die eind 2007 en begin 2008

ondernemingen hebben al een maturiteit bereikt

alhoewel de jury vaststelt dat veel rapporten

inzake het opstellen van rapporten duurzame

reeds van redelijke kwaliteit zijn, zowel naar

ontwikkeling, andere zijn onderweg om de

inhoud als naar vorm, moedigt zij de

De jury zou het op prijs stellen dat de rapporten

kwaliteit van hun rapporten te verbeteren.

deelnemende bedrijven aan verder de kwaliteit

door een externe beroepsbeoefenaar, die

hun rapporten te verbeteren.

algemene erkende beroepsnormen gebruikt,

De jury spreekt de wens uit dat in de toekomst

plaatsgevonden hebben.

geattesteerd worden.

nog meer organisaties belang zouden hechten

De eerste deelname van niet-gouvernementele

aan duurzame ontwikkeling en het initiatief zullen

organisaties vormen een aanmoediging voor de

De jury verheugt zich over het feit dat een aantal

nemen om de stakeholders meer informatie

entiteiten zonder winstoogmerk om te investeren

nieuwe entiteiten dit jaar voor de eerste maal

te verstrekken op dit gebied.

in duurzame ontwikkeling.

hebben deelgenomen aan het initiatief van
het instituut van de Bedrijfsrevisoren.
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CONTACTPERSOON

Olivier Costa
Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Arenbergstraat 13
1000 Brussel
Tél. 02 512 51 36
Fax 02 512 78 86
o.costa@ibr-ire.be
www.ibr-ire.be

PARTNERS

Business&Society Belgium
Caroline Godts
www.businessandsociety.be

Kauri
Peter Wollaert
www.kauri.be

Universiteit Gent
Patricia Everaert
www.ugent.be

