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Eandis cvba staat als werkmaatschappij voor 7 gemengde distributienetbeheerders voor gas en 

elektriciteit in voor de energiedistributie aan ongeveer 4 op 5 Vlaamse gezinnen en bedrijven.  De 

onderneming is dan ook een vooraanstaande speler in de energiemarkt in Vlaanderen. De onderneming 

telt vandaag meer dan 4.000 werknemers. 

 

Eandis heeft een MVO-rapport over 2013 opgesteld, het allereerste MVO-rapport van de onderneming. 

Het bouwt voort op de vroegere Milieurapporten van Eandis. De informatie die vroeger in het 

Milieurapport was opgenomen, is nu geïntegreerd in het ruimer opgevat MVO-rapport. 

De baseline van het rapport ‘een strategische keuze’ weerspiegelt de nauwe band tussen de vijf pijlers 

van de bedrijfsstrategie van Eandis en diverse aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Vooral de rol van Eandis als facilitator voor vergroening, duurzaamheid en energie-efficiëntie bij de 

lokale besturen wordt in het MVO-rapport in de kijker gezet. Meer info over energiebesparing vindt de 

geïnteresseerde op http://www.eandis.be/eandis/klant/k_energie_besparen.htm . Het MVO-rapport 

vormt dus een onderdeel van een bredere communicatie-aanpak vanuit Eandis naar diverse 

stakeholdergroepen. Intern werd het MVO-rapport bekendgemaakt aan alle personeelsleden via het 

kanaal van de teamwerking in de periode mei/juni 2014. 

Er werd voor geopteerd om voor het MVO-rapport 2013 meteen de GRI-4 richtlijnen te hanteren. De 

(cijfer)gegevens over het milieubeleid en de milieuprestaties werden extern geattesteerd. 

Het MVO-rapport 2013 werd aan de aandeelhouders in primeur voorgesteld op 25 april 2014, 

terzelfdertijd als het jaarverslag over het boekjaar 2013. Het MVO-rapport werd omwille van 

ecologische overwegingen niet op papier gedrukt, maar op een stick in elektronische vorm ter 

beschikking gesteld van de aanwezige vertegenwoordigers van de aandeelhouders, samen met het 

jaarverslag en de brochure ‘Producten- en dienstenaanbod voor lokale besturen’. 

Naast de Nederlandstalige versie werd ook een Engelstalige versie van het MVO-rapport gepubliceerd, 

voornamelijk ten behoeve van Europese institutionele (SRI)-investeerders en internationale (SRI)-

onderzoeksbureaus. Beide rapporten zijn publiek toegankelijk op de bedrijfswebsite via 

http://www.eandis.be/eandis/investor-relations.htm en 

http://www.eandis.be/eandis/pub_over_eandis.htm . 
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