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Awards 2015 voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten voor Solvay, Cap Conseil en 

ProNatura 
14/01/2016

De jaarlijkse Awards for Best Belgian Sustainability Reports werden uitgereikt. De Awards stimuleren en bekronen ondernemingen en organisaties die op 
transparante en innovatieve wijze communiceren over hun economische, sociale en milieuambities en resultaten.

Uit de 58 ingediende rapporten koos de jury dit jaar de volgende winnaars:

Solvay in de categorie 'grote organisaties';

Cap Conseil in de categorie 'KMO's';

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 Spadel (grote organisatie) en de KMO’s Harzé J.-Van Est en JSR Micro.

157 keer bekeken

Rubrieken: Accountancy
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7. Herfinanciering 

•

 — Ik heb een geval van een herfinancieringslening waarvan ik 

wil weten of ik de toepassing correct …

Leningen na de zesde staatshervorming 

•

 — Het artikel werd geschreven nu exact één jaar geleden. 

Intussen hebben de gewesten bij …

Magda? Wie mag welke btw aftrekken? 

•

 — Hartelijk dank voor uw terechte opmerking. We 

hebben het artikel aangepast.

1. Opeenvolgende fiscale hypothecaire woonregimes in de tijd 

•

 — Beste, Ik zit al een tijd te zoeken maar vind nergens een 

duidelijk antwoord: ik heb in 2011 een …
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Wettelijke rentevoet 2016 vandaag gepubliceerd 

in BS : 2,25% per jaar 
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Fiscaal cadeau ja,  staatssteun nee? Een 

verhelderende commentaar van Prof Em. Frans 

Vanistendael …standaard.be/cnt/dmf2016011  via 

destandaard@
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Tweets 

Top 5 meest gelezen

◾ Fiscale grensbedragen aanslagjaar 2017 
(inkomsten 2016)

◾ Geef me de vijf … het kadastraal inkomen in vijf 
kernwoorden

◾ Gewijzigd successierecht/schenkingsrecht in 
een notendop

◾ Gemiddelde brandstofprijzen 2015

◾ Wat te doen als je de fiscus over de vloer krijgt? 
Koen Janssens legde het uit op KanaalZ
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