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Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 
organiseert de vijftiende editie van de Award for 
Best Belgian Sustainability Report (prijs voor het 
beste Belgische duurzaamheidsverslag). 

De Award 2013 wordt georganiseerd met de steun 
van de Programmatorische federale Overheidsdienst 
Duurzame ontwikkeling (POD DO). Het IBR wenst de 
POD DO te bedanken voor hun medewerking aan 
dit initiatief, dat eveneens wordt gesteund door 
Business & Society Belgium, Kauri, Cap Conseil, de 
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), de 
Unie van de Middenstand (UCM), de Antwerp 
Management School, ICHEC Enterprises, de Union 
wallonne des Entreprises (UWE), de Chambre de 
Commerce et d’Industrie Wallonie Picarde (CCI 
Wallonie), de Brussels Enterprises Commerce and 
Industry (Beci), de Industrie- und Handelskammer 
Eupen-Malmedy-St. Vith (IHK), MVO Vlaanderen en 
het Vlaams netwerk van ondernemingen 
Vlaanderen (VOKA).

Elke organisatie die een duurzaamheidsverslag over 
haar activiteiten in België en het buitenland opstelt 
– ongeacht de grootte van de organisatie of de 
sector – mag deelnemen aan de Award. Het verslag 
dient betrekking te hebben op de activiteiten van 
een Belgische juridische entiteit of op de 
activiteiten in België van een buitenlandse entiteit. 
Om te mogen deelnemen, dient het verslag over de 
Belgische activiteiten van een buitenlandse entiteit 
duidelijke doelstellingen vast te leggen in termen 
van duurzame ontwikkeling en voldoende 
informatie te verstrekken aan de hand van de 
gekozen criteria (doelstellingen, resultaten, enz.) op 
het niveau van de Belgische activiteiten. 

De organisatie dient verslag uit te brengen over haar 
economische, maatschappelijke en milieugebonden 
activiteiten en prestaties.

De 2013-editie van de Award for Best Belgian 
Sustainability Report beloont het beste verslag in vier 
verschillende categorieën: de “grote organisaties”, de 
“kleine en middelgrote ondernemingen”, de 
“niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)” en de 
“andere organisaties”, zoals universiteiten en 
scholen, sociaal-economische organisaties en 
overheidsinstellingen. 

De doelstellingen van de Award for Best Belgian 
Sustainability Report zijn:

 organisaties te stimuleren om verslag uit te 
brengen over hun activiteiten inzake duurzame 
ontwikkeling en richtlijnen aan te reiken inzake 
de beste praktijken daaromtrent;

 de externe controle door een bij het IBR 
ingeschreven bedrijfsrevisor van de niet-financiële 
informatie te bevorderen;

 de organisaties aan te moedigen om de 
communicatie inzake duurzame ontwikkeling aan 
te wenden als hulpmiddel bij het deelnemen aan 
een transparante en efficiënte stakeholderdialoog;

 de integratie van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen binnen de organisaties 
te bevorderen en een transparante en relevante 
communicatie inzake duurzame ontwikkeling te 
belonen. 

| Editie 2013 | Editie 2013VERSLAG VAN DE JURY – AWARD FOR BEST BELGIAN SUSTAINABILITY REPORT

Inleiding

Inhoud

 Inleiding 3

 Historiek van de Award 4

 Samenstelling van de Jury 5

 Deelnemende organisaties 6

 Beoordelings procedure en -criteria 8

 Trends en evoluties inzake duurzaamheids-
 verslaggeving en specifieke opmerkingen 
 van de Jury 9

 Winnaars 16

 ! Grote organisaties 16

 $ Kleine en middelgrote ondernemingen 17

 % NGO’s 18 

Q Andere organisaties 19

 Enkele slotopmerkingen door de Jury 21

| 2  3  |  

VERSLAG VAN DE JURY – AWARD FOR BEST BELGIAN SUSTAINABILITY REPORT



De Award, die oorspronkelijk beoogde 

om het beste milieuverslag te 

bekronen, evolueerde en neemt 

vandaag ook de andere pijlers van 

duurzame ontwikkeling in aanmerking, 

namelijk de economische en 

maatschappelijke aspecten.

Oorspronkelijk namen enkel grote ondernemingen 
het initiatief om te communiceren over 
duurzaamheid. Recent zijn ook niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s), kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO’s), de publieke 
sector, alsook gouvernementele organisaties, 
scholen en federaties zich bewust van het nut van 
deze oefening.

In de voorbije veertien jaar werden volgende 
organisaties beloond voor hun inspanningen inzake 
duurzaamheidsverslaggeving:

De Jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de academische, economische en sociale wereld, 
alsook uit bedrijfsrevisoren. 

 voorzitter

 De heer Harry Everaerts 
 „ bedrijfsrevisor, lid van het ibr

  met adviserende stem

 leden van de jury

 Mevrouw Halina Bletek
 „ unizo

 Mevrouw Lies Bouten
 „ ieseg management school

 De heer Marc Daelman
 „ ibr-ire

 De heer Ignace De Beelde
 „ universiteit gent

 De heer Eric De Deckere
 „ antwerpse havengemeenschap

 De heer Guy Ethier
 „ umicore

 Mevrouw Patricia Everaert
 „ universiteit gent

 Mevrouw Véronique Graham, 
 „ business & society belgium

 Mevrouw Brigitte Hudlot
 „ ichec-entreprises

 De heer Paul Jacquet de Haveskercke
 „ durabilis

 Mevrouw Patricia Kindt
 „ ibr-ire

 De heer Jordi Lesaffer
 „ vigeo

 De heer Fernand Maillard
 „ ibr-ire

 De heer Herwig Peeters
 „ forum ethibel

 De heer Jean-Marie Postiaux
 „ wwf belgium

 De heer Luc Van Liedekerke
 „ universiteit antwerpen

 De heer Dieter Vander Beke
 „ pod do

 Mevrouw Colette Vanstraelen
 „ fod economie

Samenstelling 
van de Jury

Historiek 
van de Award
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 ANTWERPSE 

HAVENGEMEENSCHAP

 ARCELOR

 BIAC (Brussels Airport)

 BOPRO

 C&A

 CBR (Heidelberg Cement)

 DE DUURZAME DRUKKER 

 DELHAIZE GROUP

 DEXIA

 ELECTRABEL (Tihange)

 BNP PARIBAS FORTIS

 INDAVER

 KBC GROUP

 OPNIEUW & CO 

 SIDMAR

 TOYOTA MOTOR EUROPE

 UMICORE

 VOLVO CARS
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Vergadering van de Jury 2013



2013
De Jury wenst alle organisaties en ondernemingen te 
bedanken voor hun deelname aan de Award for Best 
Belgian Sustainability Report – Editie 2013.

OVERZICHT VAN HET AANTAL INGEDIENDE VERSLAGEN SINDS 2007

1/ Kleine en middelgrote ondernemingen zijn vennootschappen die de grenzen van twee van de volgende drie criteria niet overschrijden:

 > balanstotaal: EUR 17.500.000

 > omzet: EUR 35.000.000

 > gemiddeld aantal werknemers (in voltijdse equivalenten): 250

 tenzij zij meer dan 250 werknemers tewerkstellen. In dat geval wordt de organisatie automatisch ingedeeld in de categorie “grote organisaties”. 

2/ NGO’s zijn niet-gouvernementele organisaties (vzw of ivzw of Stichting), met een niet-commercieel doel (bijv. maatschappelijk of humanitair), 

die in België gevestigd zijn en hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied of buiten België.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 18 21 43 44 54 58 54
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 Electrabel
 Electrabel GDF SUEZ 

Kerncentrale Tihange
 GSK 
 Ikea Belgium 
 Indaver 
 Janssen Pharmaceutica
 KBC Groep
 MCI
 Microsoft 
 NMBS-Groep
 Randstad Belgium
 SITA Belgium
 Solvay
 Toyota Material Handling Europe
 UCB 
 Vanheede Environment Group
 VITO 

 kleine en middelgrote 
ondernemingen/1

 Alterfin 
 Incofin 
 Recupel
 Struik Foods Belgium/Chillfis 
 Uitgeverij Vanden Broele
 Vanden Broele 

 ngo’s/2

 Broederlijk Delen
 Close the Gap
 Cunina
 KIYO
 Protos
 Trias
 Vredeseilanden

 
andere organisaties

 Febelfin
 Hogeschool-Universiteit Brussel
 Koninklijke Maatschappij voor 

Dierkunde van Antwerpen
 Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw
 OCMW Gent
 Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

maatschappij (OVAM)
 Pro Natura

 grote organisaties
 Alpro 
 Altran
 Argenta
 Befimmo 
 Belfius
 Belgacom
 BNP Paribas Fortis 

Responsible and Engaged Bank 
Platform – CSR

 bpost
 Brouwerijen Alken-Maes 
 BTC
 Care 
 Coca-Cola België-Luxemburg
 Cofinimmo 
 De Watergroep
 Delhaize Group
 Durabilis
 EDF Luminus

Het aantal ingediende verslagen (54) is in de loop 
der jaren constant toegenomen tot en met 2012, 
met een lichte daling dit jaar, deels door het feit 
dat sommige entiteiten ervoor kiezen om niet elk 
jaar een verslag openbaar te maken, en deels 
omdat dit jaar de winnaars van vorig jaar niet aan 
de wedstrijd mochten deelnemen maar werden 
verzocht om aan het evenement mee te werken, 
meer bepaald door hun deelname aan de Jury. In 
elk geval is het aantal deelnemende verslagen 
verdrievoudigd tussen 2007 en 2011, en dit is nog 
steeds het geval in 2013. 

Tussen 2007 en 2011 is de inhoud van de databank 
van het Global Reporting Initiative (GRI) met 
betrekking tot de communicatie inzake duurzame 
ontwikkeling (Sustainability Disclosure Database), 
aan de hand waarvan de door de ondernemingen 
ingediende duurzaamheidsverslagen kunnen 
worden opgevolgd, elk jaar gemiddeld met 30 % 
gestegen, hetgeen inhoudt dat de trend in België 
relatief gelijkloopt met de wereldwijde trend.

| Editie 2013

Deelnemende 
organisaties
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De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de Global 
Reporting Initiative (GRI) richtlijnen. De criteria 
worden hieronder opgesomd met vermelding van 
het aandeel dat zij vertegenwoordigen in het 
selectie- en deliberatieproces van de Jury.

Teneinde de taak van de Jury te vereenvoudigen 
werden de verslagen dit jaar opnieuw in twee fasen 
beoordeeld. 

Tijdens de eerste fase werden de 54 ontvangen 
verslagen onder de Juryleden verdeeld zodat elk 
verslag kon worden gelezen en beoordeeld door 
drie Juryleden uit verschillende sectoren 
(academische wereld, economische en sociale 
sector en bedrijfsrevisor). Elk Jurylid heeft derhalve 
9 verslagen beoordeeld op grond van de hieronder 
opgesomde criteria. 

Op basis van deze eerste beoordeling en na 
bespreking en beraad hebben de Juryleden per 
categorie de verslagen gekozen die de beste 
punten hadden behaald (zes grote organisaties, 
twee KMO’s, twee NGO’s en drie andere 
organisaties).

Tijdens de tweede fase hebben alle Juryleden de 13 
verslagen gelezen die werden gekozen tijdens de 
eerste selectiefase en hebben deze vervolgens 
opnieuw beoordeeld met behulp van dezelfde in de 
eerste fase gehanteerde criteria, met name: 
 

Deze criteria zijn overgenomen uit de “Code of 
Participation”, editie 2013, beschikbaar op de 
website: www.bestbelgiansustainabilityreport.be. 
Ook dit jaar ontvingen de Juryleden aanvullende 
aanwijzingen over de wijze waarop de verschillende 
criteria dienden te worden beoordeeld. Deze extra 
aanwijzingen werden gegeven als voorbeeld en 
waren niet verplicht. 

De resultaten van de Jurybeoordeling voor deze 
tweede fase werden besproken in een tweede 
Juryvergadering. Op deze vergadering en na 
intensieve en interessante discussies en 
beraadslagingen werden de winnaars gekozen. 

report content 7 criteria

report principle 8 criteria

1 SENIOR MANAGEMENT STATEMENT 5 %

2 REPORTING AND ACCOUNTING POLICIES  5 %

3 PROFILE 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 %

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 VERIFIABILITY 5 %

PRINCIPLE 8 OVERALL IMPRESSION 30 %

   65 %

Beoordelings
procedure 
en criteria

Op weg naar steeds meer transparantie 

De maatschappij vraagt om meer transparantie, 
zowel in termen van deugdelijk bestuur, 
vernieuwingen als de impact van maatschappelijke 
en milieugebonden aspecten. In dit verband staan 
vooral de grote ondernemingen onder druk. Dit 
wordt weerspiegeld in het groeiend aantal grote 
ondernemingen die een duurzaamheidsverslag 
uitbrengen en aan de Award deelnemen (34 voor 
de editie 2013 tegen 26 en 28 voor de edities 2012 
en 2011). Nieuwkomers in het gebied zijn: Altran, 
Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis, De 
Watergroep, EDF Luminus, Electrabel GDF SUEZ, 
Kerncentrale Tihange, GSK, Ikea, MCI, Microsoft en 
Vito.

Ook NGO’s rapporteren meer gedetailleerde 
informatie, hetgeen deze trend van toenemende 
transparantie bevestigt. 

Voorstanders van duurzaamheidsverslaggeving en 
GRI hebben keer op keer gewezen op het feit dat 
de bekendmaking van niet-financiële informatie 
zeer uiteenlopende voordelen biedt aan 
organisaties die dergelijke verslagen uitbrengen, 
zoals loyaliteit van werknemers en reputatie bij de 
consument. Dit hangt samen met de resultaten van 
een groot aantal onderzoeken waarin de 
meerderheid van de ondervraagde zaakvoerders 
hebben aangegeven dat de inspanningen van hun 
organisaties op het gebied van verslaggeving 
economische toegevoegde waarde hadden 
opgeleverd. Volgens sommige auteurs kan het 
communiceren van de inspanningen op het gebied 
van duurzame ontwikkeling een beeld geven van 
de algehele kwaliteit van de organisatie die 
dergelijke verslagen uitbrengt en bijdragen tot het 
verminderen van de kosten van het eigen 
vermogen van deze organisatie, in het bijzonder 
belangrijk op concurrerende markten.

Trends en evoluties 
inzake duurzaam
heidsverslaggeving 
en specifieke 
opmerkingen van 
de Jury



Regelgeving of vrijwillig initiatief?

De Europese Commissie heeft op 16 april 2013 een 
voorstel voor een richtlijn goedgekeurd, die meer 
transparantie in de informatie betreffende 
maatschappelijke en milieuaangelegenheden van 
bepaalde grote ondernemingen beoogt/3. De 
betrokken ondernemingen moeten informatie 
bekendmaken die betrekking heeft op hun 
beleidsmaatregelen, de resultaten en de risico’s 
verbonden aan milieu-, maatschappelijke en 
personeelsaangelegenheden, de naleving van de 
mensenrechten, de bestrijding van corruptie en 
omkoping en de diversiteit in de raden van bestuur. 
Terwijl sommige ondernemingen de leiding hebben 
genomen op dit gebied, is een extra inspanning 
nodig om de meerderheid te overtuigen van de 
noodzaak om informatie over deugdelijk bestuur, de 
maatschappelijke- en milieu-impact en de 
niet-financiële prestaties bekend te maken. 

Door deze regelgeving zullen de komende jaren 
meer duurzaamheidsverslagen worden uitgebracht, 
hetgeen zal resulteren in een versterking van de rol 
van de externe controle. Dit is belangrijk voor 
organisaties die de geloofwaardigheid van hun 
verslagen en de betrouwbaarheid van de 
bekendgemaakte informatie willen vergroten. In een 
periode waarin de economie zich langzaam lijkt te 
herstellen van de moeilijkheden die gepaard gaan 
met een diepe crisis, dient het herstel van het 
vertrouwen van alle belanghebbenden een absolute 
prioriteit te zijn. Deze onafhankelijke controle van 
milieu- en maatschappelijke gegevens die in een 
jaarverslag of een duurzaamheidsverslag worden 
getoond, is niet overbodig in deze context.

Deze studie toont ook aan dat transparantie met 
belanghebbenden één van de belangrijkste 
motivaties is om niet-financiële informatie bekend 
te maken.

Een andere studie/5 over vijf industriesectoren met 
een betekenisvolle milieu-impact (openbare 
dienstverlening, metallurgie en mijnbouw, olie en 
gas, papier en chemicaliën) toont aan dat vrijwillige 
verslaggeving over duurzame ontwikkeling in deze 
gebieden beleggers in staat stelt om meer 
informatie te verkrijgen dan ingeval de 
transparantie wordt gereglementeerd op 
regeringsniveau en dat de bekendmaking van 
dergelijke informatie positief geassocieerd is met 
het rendement op activa en de kasstroom uit 
bedrijfsactiviteiten. 

Trage maar constante evolutie van 
gecombineerde verslaggeving naar 
geïntegreerde verslaggeving

Bij lezing van de ingediende verslagen heeft de Jury 
vastgesteld dat de informatie inzake duurzame 
ontwikkeling vaak in een afzonderlijk hoofdstuk of 
afdeling van het jaarverslag wordt weergegeven en 
derhalve nog niet gerelateerd is aan de in het 
verslag opgenomen financiële resultaten of 
financiële informatie. De meeste van deze 
verslagen zijn daarom steeds meer gecombineerde 
dan geïntegreerde verslagen. 

Een geïntegreerd verslag legt een verband tussen 
de financiële en niet-financiële informatie en 
beïnvloedt daardoor fundamenteel het 
besluitvormingsproces in een organisatie en haar 
evolutie naar een geïntegreerd bedrijfsmodel. 

In vele landen wordt een soort van duurzaamheids-
verslaggeving opgelegd door hetzij de Beurzen, 
hetzij de overheid. Daarnaast worden elk jaar 
nieuwe wetten en richtlijnen in dit verband 
aangenomen in landen over de hele wereld. 
Beurzen in minstens 20 landen op de zes 
continenten leggen de ondernemingen op om 
duurzaamheidsverslagen of soortgelijke informatie 
te verstrekken of moedigen hen sterk aan om dit te 
doen. Op dit moment wordt ten minste 44 % van 
het kapitaal op de aandelenmarkten over de hele 
wereld geplaatst op Beurzen die duurzaamheids-
verslaggeving vereisen of stimuleren. In Zuid-Afrika 
bijvoorbeeld moeten de op de Beurs van 
Johannesburg genoteerde ondernemingen hetzij 
een geïntegreerd verslag voorleggen waarin zowel 
financiële als niet-financiële informatie is 
opgenomen, hetzij toelichten waarom een dergelijk 
verslag ontbreekt. Meer dan een twaalftal landen 
vereisen, op verschillende niveaus, de openbaarma-
king van informatie over duurzame ontwikkeling.

Vele studies hebben reeds onderzocht waarom 
ondernemingen niet-financiële informatie 
bekendmaken. Een recent onderzoek uitgevoerd in 
2013/4 bevestigt dat ondernemingen in het 
bijzonder de volgende voordelen van duur-
zaamheidsverslaggeving erkennen: 

 een betere reputatie;
 het voldoen aan de verwachtingen van de 
werknemers; 

 een betere toegang tot kapitaal;
 een verhoogde efficiëntie en afvalverminde-
ring.

De Jury is ervan overtuigd dat de toepassing van de 
in 2013 door het Global Reporting Initiative (GRI) 
uitgewerkte richtlijnen over duurzaamheidsverslag-
geving, die zich meer en meer richten op de 
belangrijkste vraagstukken van duurzame 
ontwikkeling, de ondernemingen zullen helpen om 
geleidelijk over te stappen naar een geïntegreerde 
verslaggeving en geïntegreerde bedrijfsmodellen. 

Andere Initiatieven op internationaal vlak beogen 
het ontwikkelen van financiële standaarden 
hieromtrent, zoals het International Integrated 
Reporting Committee (IIRC), met als doelstelling het 
opzetten van een algemeen aanvaard internationaal 
geïntegreerd verslaggevingsraamwerk. 

Sinds enkele jaren maken steeds meer 
ondernemingen hun kerngegevens over duurzame 
ontwikkeling op een meer gebruiksvriendelijke 
manier bekend aan de beleggers. Paul Druckman, 
CEO van de International Integrated Reporting 
Council (IIRC), de internationale NGO die 
geïntegreerde verslaggeving aanmoedigt, stelt: 
“Geïntegreerde verslaggeving is een krachtig 
instrument voor beleggers en kan een cultuur 
creëren gebaseerd op transparantie, 
betrouwbaarheid en stabiliteit waardoor 
investeerders vertrouwen beginnen krijgen in hun 
geld voor langetermijninvesteringen”.
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4/ “Value of sustainability reporting”, A study by Ernst & Young LLP 
and the Boston College Center for Corporate Citizenship, 2013.

3/ Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/

EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de 

bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake 

diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen. 5/ D. S. Dhaliwal, O. Z. Li, A. Tsang and Y. G. Yang, 2011.
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Het geïntegreerd verslag is immers essentieel voor 
de ondernemingen om meer duurzame beslissingen 
te kunnen nemen en voor de investeerders en 
andere belanghebbenden om te begrijpen hoe 
performant een organisatie is en om, binnen de 
grenzen van de materialiteitscriteria, een vollediger 
beeld van deze organisatie te krijgen.

De Jury is ingenomen met het feit dat meer en 
meer Belgische organisaties en ondernemingen of 
degenen die verslag uitbrengen over hun 
activiteiten in België, de stap zetten naar een in het 
jaarverslag geïntegreerd of ermee gecombineerd 
duurzaamheidsverslag. Deze strategische visie 
vormt een noodzakelijk bindmiddel voor het 
opstellen van een kwaliteitsvol duurzaamheids-
verslag. 

In dit verband zijn de verslagen van Argenta, 
Durabilis, Indaver en Solvay goede voorbeelden op 
Belgisch vlak van in het jaarverslag geïntegreerde 
of ermee gecombineerde verslagen. 

Verwachtingen op het gebied van 
verbetering van de communicatie over 
materialiteit en deugdelijk bestuur 

Mei 2013 markeerde de ontwikkeling van 
duurzaamheidsverslaggeving met de lancering van 
de G4-richtlijnen van het GRI, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op het belang van materialiteit 
(informeren over “what matters, where it matters”) 
en van een transparant deugdelijk bestuur in een 
organisatie. Deze trend weerspiegelt zich nog niet 
in de Belgische duurzaamheidsverslagen maar in de 
komende jaren worden verbeteringen verwacht 
omdat de organisaties vooruitgang zullen boeken 
op het vlak van de toepassing van de G4-richtlijnen. 

Een verbetering van de materialiteit zal ook van 
essentieel belang zijn voor geïntegreerde 
verslaggeving. De in de afgelopen jaren gevoerde 

Nieuwe formaten en vernieuwende 
ideeën om de lezerbelanghebbende 
aan te trekken 

In lijn met hun tijd en de technologische ontwikke-
lingen zijn meer en meer duurzaamheidsverslagen 
online beschikbaar in een interactief formaat of 
zelfs op een uitsluitend hieraan gewijde website 
(zoals voor het verslag van Janssen Pharmaceutica) 
teneinde de lezing hiervan te vergemakkelijken.

In dit verband zijn KMO’s in deze moeilijke 
economische tijden zeer creatief en laten zij zien 
dat de communicatie inzake duurzame ontwikkeling 
zowel eenvoudig als creatief kan zijn door gebruik 
te maken van hulpmiddelen zoals Prezi (verslag van 
Vanden Broele). 

De Jury waardeert deze creatieve inspanningen 
maar wijst erop dat het succes van het 
duurzaamheidsverslaggevingsproces meer afhangt 
van de inhoud dan van het formaat van het verslag 
en dat ervoor dient te worden gezorgd dat het 
onlineformaat het totaalbeeld en de verzameling 
van interessante informatie niet bemoeilijkt. 

Het verstrekken van duidelijke en relevante 
informatie over de wijze waarop de onderneming 
aandacht heeft voor de economische, 
maatschappelijke en milieugebonden aspecten die 
haar aanbelangen, moet de hoofddoelstelling van 
het duurzaamheidsverslag blijven (zoals door de 
G4-richtlijnen wordt bevestigd). In dit verband is 
het belangrijk om de doelgroep van het verslag 
vooraf goed te bepalen en na te gaan of de 
financiële en menselijke inspanningen nodig voor 
het opstellen van een dergelijk verslag werkelijk 
relevant zijn ten aanzien van de sector of van de 
omvang van de onderneming of organisatie.

debatten over de bezoldiging en de verantwoorde-
lijkheden van het topmanagement, waarover in de 
media werd gesproken, hebben – ook in België – de 
druk verhoogd om het beleid inzake deugdelijk 
bestuur bekend te maken voor grote organisaties. 
De Jury verwacht de komende jaren een grotere 
verbetering, gezien het feit dat dit ook een centraal 
aspect is in de G4-richtlijnen van het GRI. 

Eén van de problemen is dat de toename en de 
verfijning van de duurzaamheidsverslagen worden 
beperkt, of zelfs in het gedrang worden gebracht 
door de hulpmiddelen die de ondernemingen 
gebruiken voor het genereren van dergelijke 
verslagen. Deze hulpmiddelen zijn over het 
algemeen rudimentair, zelfs primitief, vergeleken 
met die welke worden gebruikt voor de 
verslaggeving over financiële informatie. 

In een recent onderzoek identificeerden de 
respondenten de middelen die worden gebruikt 
voor het verzamelen van prestatiegegevens over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
Milieuverslaggeving is de meest geavanceerde, 
waarbij 37 % van de respondenten gebruik maakt 
van een centrale databank, terwijl 26 % gebruik 
maakt van spreadsheets (zoals Excel) en 12 % 
gebruik maakt van e-mail. De verzameling van 
gegevens over maatschappelijke en bestuurs-
aspecten leverde geen betere resultaten op en 
minder dan 8 %, alle categorieën samengenomen, 
gebruikt software. Gelet op de uitbreiding van 
geïntegreerde verslaggeving, zal dit de onderne-
mingen stimuleren om middelen te gebruiken die 
hen kunnen helpen bij het genereren van 
duurzaamheidsgegevens van hogere kwaliteit.

Voor wat de aantrekkelijkheid betreft, wenst de Jury 
in het bijzonder het verslag van de Koninklijke 
Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen te 
vermelden. Het betreft een eerste verslag dat zeer 
aangenaam is om lezen, zeer leesbaar en van 
algemeen belang is. Het verslag vermeldt zowel 
openbare en gespecialiseerde informatie, als 
wetenschappelijke gegevens. Dit verslag tracht niet 
de zwakke punten te verbergen en geeft de 
ontwikkelingen en trends goed weer. Een ander 
origineel punt: de dieren beschouwen als 
belanghebbenden. 

Voor wat de vernieuwende weergave betreft, heeft 
het verslag van Brouwerijen AlkenMaes ook in het 
bijzonder de aandacht getrokken van de Jury door 
zijn originele grafieken waarvan de meer of minder 
gevulde flessen een goed begrip van de uiteenge-
zette situatie mogelijk maken. De Jury wenst in het 
bijzonder dit verslag te vermelden dat zeer 
diepgaand, levendig, geloofwaardig, nuttig en 
eerlijk is over de sterke en zwakke punten van de 
organisatie en de belangrijkste aangelegenheden 
behandelt.  

| Editie 2013
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Een ander voorbeeld van effectief gebruik van 
vernieuwende technieken is het verslag van 
Recupel dat een videofilm bevat. De Jury wenst ook 
een bijzondere vermelding te maken van dit verslag 
dat mathematisch heel dicht zat bij de winnaar in 
de categorie KMO’s. De Jury heeft immers in het 
bijzonder zijn waardering uitgesproken over dit zeer 
gemakkelijk te lezen en te begrijpen verslag, dat de 
ontwikkeling van het management duidelijk 
uiteenzet, dat zowel de positieve als negatieve 
punten en de kern-prestatie-indicatoren vermeldt 
die een evolutie weergeven en dat een vergelijking 
maakt met de andere landen en de publieke 
doelstellingen.  

Eerste stap naar het creëren van 
gedeelde waarde voor een meer 
duurzame maatschappij

De sectoren met de grootste impact om oplossingen 
te bieden voor de uitdagingen van de maatschappij 
staan onder toenemende druk. Dit blijkt uit het 
toenemend aantal duurzaamheidsverslagen en de 
verhoogde kwaliteit van dergelijke verslagen van 
deze industrieën. 

De farmaceutische sector, met haar belangrijke rol 
in het ontwikkelen van een gezonde en duurzame 
samenleving is een eerste voorbeeld, met vooral dit 
jaar het verslag van Janssen Pharmaceutica dat de 
aandacht heeft getrokken. 

De verslagen van Argenta, BNP Paribas Fortis en 
Belfius hebben betrekking op essentiële 
aangelegenheden zoals verantwoord klantenbeheer, 
risicobeheer en ondersteuning van plaatselijke 
ondernemingen en duurzame investeringen. 

De Jury wenst in het bijzonder het verslag te 
vermelden van Argenta, dat indruk heeft gemaakt 
door zijn helderheid, duidelijke doelstellingen, 
transparantie en de beschrijving van zijn risico-
analyse. Hoewel dit verslag een beetje te lang is, is 
het toegankelijk, transparant en bevat het een 
duidelijke visie en een sterke strategie met 
betrekking tot de taak van een bank en diens 
impact op de maatschappij. 

Een andere sector die de Jury zou willen aanmoedi-
gen op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving is 
de onderwijssector, waarbij de HogeschoolUniver
siteit Brussel (HUB) dit jaar al zijn tweede verslag 
indient. De Jury moedigt de andere onderwijsinstel-
lingen aan om het voorbeeld van de HUB te volgen 
en zich op dit terrein te begeven!

Controle en harmonisatie

Naarmate meer en meer organisaties 
duurzaamheidsverslagen publiceren, verwachten 
analisten dat het publiek en de beleggers ook meer 
externe verificatie zullen eisen met betrekking tot 
duurzaamheidsverslagen. De onafhankelijke 
controle van informatie inzake duurzame 
ontwikkeling kan de ernst en de betrouwbaarheid 
van organisaties die dergelijke verslagen 
bekendmaken, verhogen. Het GRI promoot externe 
verificatie en er bestaan bewijzen van het feit dat 
investeren in externe controle een wijze beslissing 
is omdat het de geloofwaardigheid van positieve 
niet-financiële informatie verhoogt. Zo toonde een 
recente studie aan dat lezers gemakkelijker geloven 
in de negatieve informatie opgenomen in de 
verslagen dan in de positieve informatie. Opdat de 

De Jury wenst in het bijzonder het onlineverslag van 
Janssen Pharmaceutica te vermelden, dat 
gebaseerd is op de GRI-richtlijnen en de nadruk legt 
op haar rol inzake het gezondheidsmodel van de 
toekomst, waar de samenwerking met de 
belanghebbenden en vernieuwing kernfactoren zijn. 
Een tweede voorbeeld betreft de financiële sector 
die een slechte reputatie heeft naar aanleiding van 
de financiële crisis en die nu van dichtbij wordt 
gevolgd. Hun rol in de uitbouw van meer duurzame 
financiële producten en diensten maakt het 
mogelijk om duurzame oplossingen voor de 
maatschappij te bieden, gaande van groene 
leningen voor passieve huizen tot het opstarten van 
programma’s ter bestrijding van misverstanden over 
de financiële markten. 

Het verslag van Febelfin geeft een antwoord op de 
vele vragen van de maatschappij aan de financiële 
sector en het verslag van KBC aan de maatschappij 
(“Report to Society”) getuigt van een open dialoog 
naar de klant toe en richt zich op de vraag hoe 
duurzame ontwikkeling vernieuwing mogelijk 
maakt. De Jury waardeerde vooral het overzicht van 
Febelfin over de taken van de bank, hetgeen een 
ware uitdaging en een enorme inspanning betekent 
op het vlak van het samenvoegen en het 
verzamelen van alle sectorale gegevens. Bovendien 
is dit soort van sectoraal verslag een inspiratiebron 
voor alle ondernemingen van de sector. De Jury 
moedigt derhalve de organisaties aan om de 
samenwerking met de hoofdrolspelers binnen een 
sector voort te zetten, daar dit een vernieuwende 
en geslaagde aanpak inhoudt.

bekendmaking van positieve resultaten hetzelfde 
gewicht en dezelfde geloofwaardigheid zou hebben 
als die van negatieve resultaten, zou positieve 
informatie het voorwerp moeten uitmaken van 
externe verificatie, zelfs indien dit niet het geval 
zou zijn voor negatieve informatie.

Hoewel externe verificatie nog niet verplicht is voor 
duurzaamheidsverslagen, betreft het een 
belangrijke oefening op het vlak van risicobeheer. 
Aangezien meer en meer organisaties 
duurzaamheidsverslagen bekendmaken en een 
beroep doen op externe deskundigen om de 
controle van hun verslag toe te vertrouwen, kan er 
een toenemende vraag zijn naar en 
vergelijkbaarheid en harmonisatie tussen de 
verslagen. Vandaag is er al een tendens naar 
harmonisatie van de richtlijnen en normen voor 
verslaggeving: het GRI-kader bijvoorbeeld is in lijn 
met ISO 26000, met het Global Compact van de VN 
en met het initiatief inzake koolstofuitstoot (Carbon 
Disclosure Project). Deze standaardisering is 
absoluut noodzakelijk omdat een veelheid aan 
uiteenlopende standaarden (criteria) verwarring 
schept bij de opstellers en lezers van 
duurzaamheidsverslagen.



! Grote organisaties
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Winnaars

Winnaar Winnaar

In de categorie “grote organisaties” heeft de Jury 
het duurzaamheidsverslag van Solvay verkozen als 
winnaar. 

De Jury feliciteert Solvay voor dit zeer volledig en 
goed gestructureerd verslag dat bijna een 
volwaardig geïntegreerd verslag is. Het verslag 
behandelt alle elementen (doelstelling, verklaring 
van de leiding, toelichting bij het proces, 
betrokkenheid van de belanghebbenden, enz.). De 
Jury was vooral onder de indruk van het feit dat 
zowel de beste resultaten, als de minder goede 
resultaten van de organisatie in het verslag waren 
opgenomen, wat van evenwichtige verslaggeving 
getuigt. Voor elke kern-prestatie-indicator worden 
de verplichtingen, de lopende acties en de wijze 
waarop deze verplichtingen worden uitgevoerd, 
toegelicht. De verstrekte gegevens zijn relevant en 
er werd een externe controle uitgevoerd.
 
De Jury wenst evenwel te beklemtonen dat, gezien 
de lengte van het verslag, een duidelijke 
samenvatting de lezing zou hebben vergemakkelijkt 
en meer dan welkom zou zijn geweest. De Jury 
moedigt Solvay aan om meer informatie over 
deugdelijk bestuur inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te verstrekken en stelt 
voor om te beginnen met informatie over de 
producten en diensten van de onderneming 
vooraleer de werkwijze van Solvay uiteen te zetten. 

De Jury wil Solvay gelukwensen met haar “Best 
Belgian Sustainability Report” en haar voorbeeldrol 
op het vlak van een geïntegreerd duurzaamheids-
beleid in grote organisaties.

In de categorie “kleine en middelgrote onder-
nemingen” heeft de Jury het duurzaamheidsverslag 
van Struik Foods Belgium/Chillfis verkozen als 
winnaar. Dit eerste verslag op Belgisch vlak is 
volledig, goed gepresenteerd, met een sterke 
betrokkenheid op ethisch vlak, bespreekbaar en 
werd opgesteld overeenkomstig de GRI-richtlijnen. 
Dit is een gemakkelijk leesbaar verslag dat een 
goede mix van nationale en internationale 
gegevens, alsook van positieve informatie en 
zwakke punten bevat. 

De Jury betreurt echter het feit dat Struik Foods 
Belgium/Chillfis dergelijk verslag slechts om de drie 
jaar opstelt – hetgeen een relatief lage frequentie is 
– en dat het verslag geen nadere informatie over de 
toeleveringsketen, noch een impactanalyse daarvan 
bevat. De Jury moedigt Struik Foods Belgium/Chillfis 
aan om haar verslag aan een externe controle te 
onderwerpen. 

De Jury wil Struik Foods Belgium/Chillfis 
gelukwensen met haar “Best Belgian Sustainability 
Report” en haar voorbeeldrol op het vlak van een 
geïntegreerd duurzaamheidsbeleid in de categorie 
van de KMO’s.

http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/sites/default/files/rapports/Solvay_Sustainability_Indicators_2012_EN.pdf http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/sites/default/files/rapports/SFB-CF_MVO%20verslag_2013_NL.pdf

$ Kleine en middelgrote  
 ondernemingen
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Winnaars

Winnaar Winnaar

In de categorie “NGO’s” heeft de Jury het 
duurzaamheidsverslag van Protos verkozen als 
winnaar.

De Jury was onder de indruk van dit verslag 
opgesteld overeenkomstig de GRI-richtlijnen, dat 
gemakkelijk leesbaar, transparant en duidelijk is 
over haar doelstellingen, strategie en opdrachten. Er 
werd een lange lijst van indicatoren opgenomen en 
de organisatie heeft een eerste poging gedaan om 
de impact van haar activiteiten op de maatschappij 
te beschrijven.

De Jury raadt evenwel Protos aan om in haar 
verslag de impact van haar project op de 
kern-prestatie-indicatoren uiteen te zetten en in de 
toekomst een grotere tussenkomst (feedback) van 
de belanghebbenden te voorzien. 

De Jury wil Protos gelukwensen met haar “Best 
Belgian Sustainability Report” en haar voorbeeldrol 
op het vlak van een geïntegreerd duurzaamheids-
beleid in de categorie “NGO’s”.

De verslagen van Pro Natura en de Lokale politie 
SintPietersLeeuw werden op gelijke voet 
bekroond als beste duurzaamheidsverslagen in de 
categorie “andere organisaties”. 

De Jury was onder de indruk van beide verslagen 
om zeer uiteenlopende redenen omdat de middelen 
waarover zij beschikken alsook hun doelgroep 
verschillend zijn maar zij hun objectief bereiken met 
betrekking tot hun doelgroep. De Jury erkent dat dit 
de moeilijkheid is van deze categorie “andere 
organisaties”, waarover elk jaar wordt gedebatteerd 
omdat de verslagen van deze categorie dermate 
uiteenlopende doelstellingen hebben. Zoals 
hierboven vermeld in de “Code of participation”, 
kan – om praktische redenen en vanuit het streven 
naar nauwkeurigheid – een nieuwe categorie echter 
enkel worden gecreëerd indien minstens zes 
organisaties hieraan kunnen deelnemen. 

Pro Natura
De Jury heeft in het bijzonder zijn waardering 
uitgesproken over dit eerste duidelijk, begrijpelijk 
en goed gestructureerd verslag overeenkomstig de 
G4-richtlijnen. Dit eerlijk verslag bespreekt ook de 
uitdagingen voor de organisatie. 

De Jury beveelt Pro Natura echter aan om 
uitvoeriger verslag uit te brengen over de impact 
op de maatschappij, om hun verslag extern te laten 
controleren en om een samenvatting in het verslag 
op te nemen. 

http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/sites/default/files/rapports/PROTOS_jaarverslag_2012_WEB_NL.pdf http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/sites/default/files/rapports/ProNatura_Duurzaamheidsrapport_NL.pdf

pro | natura
Werk maken van Natuur !
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Q Andere organisaties

Winnaar

Lokale politie SintPietersLeeuw
De Jury heeft in het bijzonder het feit gewaardeerd 
dat de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw reeds  
sinds een aantal jaren een duurzaamheidsverslag 
uitbrengt en dit blijft doen en relevante 
aangelegenheden aankaart, veel concrete 
cijfergegevens verstrekt (en niet enkel over 
positieve aangelegenheden) en de talrijke 
contacten met belanghebbenden toelicht. De Jury is 
verheugd over de nagestreefde aanpak die een zeer 
volledig beeld geeft van het beroep van deze lokale 
politie. Het verslag werd opgesteld overeenkomstig 
de GRI-richtlijnen en omvat diverse kern-prestatie-
indicatoren. 

De Jury wil de Lokale politie Sint-Pieter-
Leeuw aanmoedigen om haar inspanningen 
voort te zetten om jaarlijks een 
duurzaamheidsverslag uit te brengen dat 
steeds beter wordt en baanbrekend is in 
deze sector. De Jury wil dat zij andere 
politiezones stimuleert om hetzelfde te 
doen. 

http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/sites/default/files/rapports/ 

PolitiezoneSt-P-L_maatschappelijk%20verslag%202012_NL.pdf

Winnaars

Sint-Pieters-Leeuw

De Jury merkt op dat, hoewel de verrichte 
inspanningen prijzenswaardig zijn, het verslag een 
echt duurzaamheidsverslag zou moeten zijn dat zich 
niet beperkt tot een beknopte verklaring over 
bepaalde MVO-aspecten zoals de aangelegenheden 
die betrekking hebben op de veiligheid of op 
sociale aspecten.

De Jury moedigt de entiteiten die hun verslag 
elektronisch opstellen aan om bijzondere aandacht 
te schenken aan de leesbaarheid van het document. 

De Jury beklemtoont nogmaals het groeiende 
belang van geïntegreerde of gecombineerde 
verslaggeving en uit zijn waardering voor dit type 
verslagen in het Belgisch landschap die steeds 
meer geïntegreerde verslagen worden, zoals die 
van Argenta, Durabilis, Indaver en Solvay. De Jury 
feliciteert hen voor hun inspanningen in dit 
verband.

De leden van de Jury feliciteren ook de organisaties 
die voor de eerste keer een MVO-verslag hebben 
opgesteld: 

 Alterfin
 Argenta
 Care
 De Watergroep
 EDF Luminus
 IKEA BELGIUM
 Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
van Antwerpen

 Pro Natura 
 Struik Foods Belgium/Chillfis
 Uitgeverij Vanden Broele
 Vanden Broele
 VITO

Enkele 
slotopmerkingen 
door de Jury

De stijgende deelname aan de Award for Best 
Belgian Sustainability Report is het levende bewijs 
dat duurzaamheid meer en meer een onderdeel van 
de bedrijfsstrategie van een organisatie is 
geworden. De leden van de Jury feliciteren alle 
deelnemende entiteiten en moedigen hen aan om 
vast te houden aan het opstellen van kwaliteitsvolle 
en steeds meer geïntegreerde duurzaamheids-
verslagen. Sommige ondernemingen zijn reeds 
bedreven in het opstellen van een duurzaamheids-
verslag en anderen zijn goed op weg om zeer 
kwaliteitsvolle verslagen op te stellen.



De Jury raadt andere organisaties aan om een 
voorbeeld te nemen aan alle organisaties die dit 
jaar voor het eerst een duurzaamheidsverslag 
hebben opgesteld.

Verder wensen de Juryleden in het bijzonder hun 
waardering te uiten voor organisaties die een 
leidersrol inzake verslaggeving in hun sector 
vervullen, zoals Janssen Pharmaceutica, Lokale 
Politiezone SintPietersLeeuw, Koninklijke 
Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen en 
Febelfin, die in hun deskundigheidsgebied elk 
werkelijk inspirerend zijn voor anderen.

De Jury verheugt zich er ook over dat entiteiten hun 
duurzaamheidsverslag meer en meer opstellen 
overeenkomstig de GRI-standaarden. Hoewel de 
Jury vaststelt dat veel verslagen al van een hoge 
kwaliteit zijn, moedigt de Jury de deelnemende 
organisaties toch aan om de kwaliteit van hun 
duurzaamheidsverslagen te blijven verbeteren, 
meer in het bijzonder in de volgende domeinen: 

 vergelijking met andere sectoren;
 (beter) verband tussen de verklaring van de 
leiding en de rest van het verslag;

 meer transparante identificatie en omschrijving 
van hoofdbelanghebbenden (d.w.z. 
selectieprocedure, wisselwerking en 
samenhang met de in het verslag behandelde 
onderwerpen);

 versterking van de materialiteit. 

VERSLAG VAN DE JURY – AWARD FOR BEST BELGIAN SUSTAINABILITY REPORT VERSLAG VAN DE JURY – AWARD FOR BEST BELGIAN SUSTAINABILITY REPORT| Editie 2013 | Editie 2013

| 22  23  | 

o r g a n i s a t o r

Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Stéphanie Quintart

s.quintart@ibr-ire.be – www.ibr-ire.be

o n l i n e  i n f o r m a t i e  o v e r 
d u u r z a a m h e i d s v e r s l a g g e v i n g

GRIGlobal Reporting Standard Initiative
www.globalreporting.org

AccountAbility – AA 1000 
www.accountability.org

Duurzaamheidsverslaggeving
www.duurzaamheidsverslaggeving.be

International Integrated Reporting Committee 
www.theiirc.org

Meer informatie over de Award en de deelnemende
verslagen kan worden geraadpleegd op:

www.bestbelgiansustainabilityreport.be

Award for Best Belgian 
Sustainability Report
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