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Voor de dertiende keer organiseren het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren (IBR), Business & society 
Belgium en Kauri de award for Best Belgian 
sustainability Report (de prijs voor het beste 
duurzaamheidsverslag). De drie medeorganisatoren 
hebben sinds meerdere jaren een actieve plaats 
ingenomen op het vlak van niet-fi nanciële of 
duurzaamheidsverslaggeving, ieder in zijn eigen 
vakgebied. 

De award 2011 wordt georganiseerd met de steun 
van de Programmatorische federale Overheidsdienst 
Duurzame ontwikkeling (POD DO). De organisatoren 
wensen de POD DO te bedanken voor hun 
medewerking aan dit initiatief, dat eveneens wordt 
gesteund door Roularta, uNIZO en ICHEC Entreprises.

Elke organisatie die een duurzaamheidsverslag over 
haar activiteiten opstelt kan deelnemen – ongeacht 
de grootte of de sector. Het verslag dient betrekking 
te hebben op de activiteiten van een Belgische 
entiteit of op de Belgische activiteiten van een 
buitenlandse entiteit. In het document brengt de 
organisatie verslag uit over haar economische, 
maatschappelijke en milieugebonden activiteiten en 
prestaties.

Voor de eerste keer reikt de 2011-editie een award 
uit voor “Beste duurzaamheidsverslag – kleine 
onderneming” en “Beste duurzaamheidsverslag – 
andere organisaties” zoals niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s), sociaaleconomische 
organisaties en overheidsinstellingen. De winnende 
verslagen zullen worden voorgesteld aan de 
European sustainability Reporting awards (EsRa) die 
de duurzaamheidsverslagen in Europa promoot.

De doelstellingen van de award for Best Belgian 
sustainability Report zijn:

 organisaties stimuleren om verslag uit te 
brengen over hun activiteiten in duurzame 
ontwikkeling en om deze informatie te 
publiceren;

 goede praktijken in duurzaamheid belonen en 
richtlijnen aanreiken aan organisaties die een 
duurzaamheidsverslag publiceren of wensen te 
publiceren;

 attestering van de informatie in het 
duurzaamheidsverslag stimuleren.
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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. 

In de voorbije twaalf jaar tijd werden volgende 
organisaties bekroond voor hun inspanningen 

inzake duurzaamheidsverslaggeving:

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) en 
organisaties uit de publieke sector en federaties 

zich bewust van het nut van deze oefening. 

Vertegenwoordigers uit de academische 

en economische wereld evenals 

bedrijfsrevisoren maakten deel uit 

van de jury.

 VOORZITTER

 De heer Harry Everaerts 
 „ BedriJFSreViSor

  lid Van Het iBr

 LEDEN UIT DE ACADEMISCHE,
 MAATSCHAPPELIJKE EN VERENIGINGSWERELD

 De heer Ignace De Beelde
 „ UniVerSiteit gent

 De heer Marc Despiegelare
 „ protoS

 Mevrouw Patricia Everaert
 „ UniVerSiteit gent

 Mevrouw Véronique Graham
 „ BUSineSS & SocietY BelgiUm

 Mevrouw Brigitte Hudlot
 „ icHec-entrepriSeS

 De heer Paul Jacquet de Haveskercke
 „ dUraBiliS

 De heer luc Van liedekerke
 „ UniVerSiteit leUVen & antWerpen

 De heer Herwig Peeters 
 „ ForUm etHiBel

 De heer Jean-Marie Postiaux
 „ WWF BelgiUm

 De heer Herman Raus 
 „ VoSec

 De heer antony samson
 „ UniZo

 LEDEN BEDRIJFSREVISOREN

 De heer Marc Daelman
 Mevrouw Patricia Kindt
 De heer fernand Maillard

Samenstelling	
van	de	jury

Historiek
van	de	Award

14

 arcelor

 BIaC (Brussels airport)

 BNP Paribas fortis

 C&a

 CBR (Heidelberg Cement)

 Delhaize Group

 Dexia

 Electrabel (Tihange)

 Indaver

 KBC Group

 sidmar

 Toyota Motor Europe

 umicore

 Volvo Cars
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2011
De beoordelingscriteria, identiek voor alle Europese 
landen, 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 
hebben de organisatoren (IBR, Business & society 
Belgium en Kauri) verslagen voorgeselecteerd op 
basis van de deelnamecriteria (wie mag deelnemen 
aan deze award) en de volgende 
voorselectiecriteria:

 Materialiteit: komen alle essentiële 
“materiële” aangelegenheden aan bod in het 
verslag?

 Integratie van de verwachtingen van de 
belanghebbenden: maakt het verslag melding 
van de algemene en hoofdbelanghebbenden, 
van de manier waarop en de reden waarom 
deze gekozen werden, van de voornaamste 
kwesties waarover zij geïnformeerd willen 
worden in het verslag, alsook van de manier 
waarop de hoofdbelanghebbenden betrokken 
zijn bij het proces van duurzaam beleid?

 MVO-vergelijkbaarheid: kan het verslag 
vergeleken worden over een bepaalde periode 
of met andere organisaties in de sector (of 
daarbuiten)?

 Geloofwaardigheid: is het verslag 
geloofwaardig op het vlak van de verwijzingen 
naar gegevensbronnen, de interne of externe 
controles, de meningen van de 
belanghebbenden en/of het nazicht door een 
onafhankelijke derde? 

 NMBs Groep
 Randstad
 sITa Belgium
 sodexo Belgium
 solvay
 Telenet Group 
 The RezidorHotel Group 
 Toyota Motor Europe
 uCB 

KLEINE ONDERNEMINGEN/2

 art Decoo
 Befi mmo
 BECO België
 Comfi 
 De Duurzame Drukker
 Grondwerken GlK BVBa 

en GV&T Kruishoutem BVBa

 sipef

ANDERE ORGANISATIES
 amnesty International Vlaanderen
 Bond Beter leefmilieu
 BsCI
 CEPI 
 Close the Gap International
 CTB-BTC
 febelfi n
 fEBEM-fEGE
 Mobiel
 Onze lieve Vrouw van Troost 

(aZ sint-Blasius)
 Opnieuw & Co 
 OVaM
 Politiezone sint-Pieters-leeuw
 Protos
 TMVw
 Trias
 VDaB
 Vredeseilanden
 wereldmediahuis

 GROTE EN MIDDELGROTE 
ONDERNEMINGEN/1

 anheuser-BuschInBev
 artexis
 aRTOOs Communicatiegroep
 aquafi n
 Belgacom
 Carrefour Belgium
 Coca-Cola Belux
 Cofi nimmo
 Delhaize Group
 Dexia
 Electrabel 
 ETaP 
 Etex Group
 ferrero Group
 HeidelbergCement Benelux
 Indaver
 Janssen Pharmaceutica
 KBC Group
 Mobistar Sa

De jury wenst alle organisaties

en entiteiten te bedanken voor 

hun deelname aan de editie 2011 

van de award for Best Belgian 

sustainability Report.

Deelnemende	
organisaties

Het aantal ingediende verslagen (54) is in de loop der jaren constant 
toegenomen. Vergeleken met 2010 bedraagt de toename 23 % en vergeleken 
met 2008 loopt dit cijfer op tot 157 %.

1/ > 50 werknemers

2/ < 50 werknemers

 2006 2007 2008 2009 2010 2011
	 17	 18	 21	 43	 44	 54

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	

De verslagen die de beste punten behaalden op 
de preselectie werden voorgelegd aan de jury ter 
beoordeling en nazicht met behulp van de 
hieronder beschreven criteria.
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!	 Geïntegreerde	
	 verslaggeving	

De evolutie naar een nieuw “tijdperk van 
vertrouwen” waar langetermijnvertrouwen in 
organisaties, NGO’s, ondernemingen,  financiële en 
overheidsinstellingen de hoeksteen vormt van een 
nieuw en duurzaam bedrijfsmodel, zorgt voor een 
tendens naar  meer en meer een geïntegreerde 
verslaggeving. Dit type verslaggeving verwijst naar 
de geïntegreerde weergave van de prestaties van 
een organisatie in termen van financiële en 
niet-financiële (maatschappelijke en 
milieugebonden) resultaten. Geïntegreerde 
verslaggeving is meer dan een verzameling van 
financiële en niet-financiële informatie, het is een 
stuwende kracht achter het integreren van 
duurzaamheid en het overgaan tot een nieuw en 
geïntegreerd bedrijfsmodel. Met het bijeenbrengen 
van financiële en niet-financiële informatie door de 
integratie van maatschappelijke en milieugebonden 
criteria staat geïntegreerde verslaggeving meer dan 
ooit aan de basis van innovatie en veranderingen in 
de besluitvorming. 

Beste praktijken in België

Belgacom
Belgacom versterkt haar leercurve 
resultaatsverbetering als gevolg van ervaring op het 
vlak van financiële en niet-financiële verslaggeving 
door een volledig duurzaamheidsverslag te 
publiceren, alsook door haar belangrijkste 
duurzaamheidsonderwerpen van materieel belang 
al in haar jaarverslag 2010 op te nemen.

Vredeseilanden
In haar jaarverslag zet Vredeseilanden vaart achter 
haar projecten en legt zij uit hoe deze de creatie 
van gedeelde waarde bevorderen. Op die manier 
kan zij rechtstreeks aantonen wat haar bijdrage is 
aan de gemeenschappen waarbinnen zij actief is, 
alsook wat dit voor de organisatie zelf betekent.

Op 12 september 2011 heeft het International 
Integrated Reporting Committee (IIRC) een 
discussienota gepubliceerd, getiteld “Towards 
Integrated Reporting – Communicating Value in the 
21st Century”. Deze nota stelt de grondslag voor 
geïntegreerde verslaggeving voor, biedt een eerste 
reeks voorstellen met het oog op de ontwikkeling 
van een internationaal geïntegreerd 
verslaggevingsraamwerk en schetst de volgende 
stappen naar de opzet en goedkeuring ervan. De 
discussienota stelt vast dat “geïntegreerde 
verslaggeving informatie van materieel belang 
verzamelt over de strategie, het bestuur, de 
prestaties en de verwachtingen van een organisatie 
op een wijze die de commerciële, maatschappelijke 
en milieucontext weerspiegelt waarin de 
organisatie actief is. Het verslag verschaft een 
duidelijke en beknopte weergave van de manier 
waarop een organisatie blijk geeft van een goed 
beheer en waarde creëert en behoudt.”

 externe verslaggeving en “assurance”: hogere 
uitgaven voor bijvoorbeeld de meting van en 
verslaggeving over CO

2
-uitstoot betekent dat de 

beoordeling van het rendement van  belegging van 
potentiële kapitaaluitgaven en de verslaggeving 
over de bottom line impact ervan de aandacht 
vergen van de financieel directeur en zijn financieel 
team. Daarnaast brengt transparantie voordelen met 
zich mee maar ook risico’s. Consistente verslaggeving 
en verzekeringsprocessen betreffende financiële en 
niet-financiële informatie versterken het vertrouwen 
van de bestuurders en de externe wereld die 
overtuigd zijn van de juistheid en geloofwaardigheid 
van de meegedeelde informatie;

 Bedrijfsbeheer en financieel risicobeheer: stel dat 
een multinational handel voert in een land waar de 
wetgevers een wet over de handel onder een 
absoluut emissieplafond (cap-and-trade) aannemen 
of een CO

2
-belasting invoeren. Plotseling vormt de 

CO
2
-voetafdruk van de onderneming een financieel 

risico. Dit toont aan dat CO
2
-gegevens financiële 

gegevens worden. Duurzaamheidsactiviteiten 
moeten dus als financiële activiteiten worden 
behandeld die dienen te worden gecontroleerd en 
verantwoord door een financieel beheerder.

 De geïntegreerde verslaggeving zal ook de rol van 
de financieel directeur wijzigen op drie essentiële 
gebieden: 

 relaties met investeerders: beleggers, 
verzekeringsmaatschappijen, banken en private 
aandelenbeleggingsfondsen houden meer en meer 
rekening met de duurzaamheidsindeling 
(sustainability ranking) van de organisaties waarin 
ze investeren. Daarom zullen de financiële 
directeurs moeten bijdragen tot het weergeven van 
een krachtig duurzaamheidsbeeld opgenomen in 
een financieel raamwerk. Dit zal de rol en werklast 
van de financieel directeur uitbreiden;

Trends	en	evoluties	
inzake	duurzaam

heidsverslaggeving
Geïntegreerde verslaggeving gaat niet over 
MVO-verslaggeving, noch over financiële 
verklaringen maar wel over ondernemingen 
die verslagen opstellen op basis van hun 
langetermijnstrategie.”
paul druckman

ceo international integrated reporting committee (iirc)

“
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Beste praktijken in België

Randstad	Belgium
“stakeholderdialoog” opgenomen. Het geeft een 
overzicht van stakeholdergroepen, recente 
initiatieven van stakeholders en doelstellingen voor 
de toekomst. In mei 2011 heeft Randstad Belgium, 
in samenwerking met het multi-
stakeholdersnetwerk KauRI, een panel met 
stakeholders georganiseerd met een ruime waaier 
aan interne en externe stakeholders (werknemers, 
vakbonden, klanten, NGO’s, overheden, 
bedrijfsnetwerken, personeelsdeskundigen, enz.). 
Conclusies: Randstad Belgium zal gegevens 
verzamelen om een referentiepunt over 
duurzaamheid te verstrekken voor de vergelijking 
met gelijkaardige organisaties in de 
personeelssector en zal in haar volgend verslag 
beter meetbare doelstellingen formuleren (bijv. 
over milieuaangelegenheden). 

Belgian	Development	Agency	(BTCCTB)
Het geïntegreerd verslag van het Belgisch 
Ontwikkelingsagentschap vermeldt de 
stakeholdersgroepen en de oprichting van een 
stakeholderspanel in samenwerking met KauRI in 
februari 2011. Tijdens dit rondetafelgesprek werden 
verscheidene thema’s aangehaald door de 
stakeholders: fi nanciële ethiek, deugdelijk 
bestuurspraktijken, en anti-corruptie, internationale 
milieugebonden en maatschappelijke 
aangelegenheden, enz. Er werden ook een aantal 
nieuwe ideeën gelanceerd waarmee BTC-CTB 
rekening zal houden, zoals de toegevoegde waarde 
van het toepassen van de OEsO-richtlijnen en de 
“Global Compact”-beginselen binnen de context 
van ontwikkelingssamenwerking. 

GLK	Grondwerken	en	GV&T	Kruishoutem
GlK organiseerde een stakeholderoverleg – een primeur – met 16 aanwezige 
stakeholders. Het was gestructureerd rond de drie belangrijkste toekomstige 
uitdagingen (energieverbruik, medewerkersbetrokkenheid, klantentevredenheid). 
Het overleg inspireerde, goede praktijken werden gedeeld en GlK kreeg concrete 
tips voor verbetering van de interne processen.
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aangelegenheden. Het betrekken van stakeholders 
bij het proces van de opzet, ontwikkeling en 
verbetering van duurzaamheidsverslaggeving wordt 
door het Global Reporting Initiative vereist.

Dialoog betreft de communicatie met 
belanghebbenden waarbij terdege rekening wordt 
gehouden met hun meningen. Een onderliggend 
principe van de betrokkenheid van 
belanghebbenden is dat laatstgenoemden het 
besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. Dit 
betekent niet dat zij bij elke beslissing worden 
betrokken of dat al hun verzoeken zullen worden 
ingewilligd maar wel dat de input van 
belanghebbenden moet worden erkend en 
bedachtzaam overwogen. afspraken over 
betrokkenheidsregels maken een integrerend 
onderdeel uit van het proces. Het is belangrijk dat 
de betrokken partijen elkaars rol begrijpen. 
Belangrijke principes van de dialoog zijn: 
transparantie, verantwoordelijkheid, 
onafhankelijkheid, betrokkenheid, reactiviteit en 
bereidheid om te leren.

$	 Stakeholderdialoog

Betrokkenheid van belanghebbenden is het proces 
waarbij een organisatie personen betrekt op wie 
haar beslissingen een invloed kunnen hebben  of 
die de toepassing van haar beslissingen kunnen 
beïnvloeden. Deze personen kunnen de 
beslissingen ondersteunen of verwerpen, een 
invloed hebben op de organisatie of binnen de 
gemeenschap waar zij actief is, een belangrijke 
offi ciële functie bekleden of op lange termijn 
betrokken zijn. 

De betrokkenheid van belanghebbenden is één van 
de belangrijkste onderdelen van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) en het bereiken 
van de triple bottom line. Organisaties 
communiceren met hun belanghebbenden om na te 
gaan welke maatschappelijke en milieugebonden 
aangelegenheden in hun ogen van belang zijn in 
het kader van hun prestaties teneinde de 
besluitvorming en verantwoordelijkheid te 
verbeteren, in het bijzonder wanneer zij een beter 
inzicht willen verkrijgen en tot een oplossing willen 
komen voor ingewikkelde of zorgwekkende 
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Materialiteit 
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Beste praktijken in België

Belgacom
Om het materieel belang van haar verslag in te 
schatten heeft Belgacom, aan de hand van panels 
en onderzoeken, haar brede waaier van interne en 
externe belanghebbenden (werknemers, vakbonden, 
investeerders, leveranciers, klanten, NGO’s, 
overheden, regelgevende instanties, lokale 
gemeenschappen, opinieleiders, enz.) geraadpleegd. 
Bovendien heeft de onderneming de vereisten van 
internationale organen en nationale wetgeving 
onderzocht, duurzaamheidstendensen opgevolgd en 
een referentieanalyse met gelijkaardige organisaties 
uitgevoerd. Deze oefening heeft de onderneming in 
staat gesteld om een materialiteitsmatrix op te 
stellen, waarbij een duidelijk beeld wordt geschetst 
van de diverse belangen voor de onderneming en 
haar belanghebbenden.

Beco
Bij het opstellen van haar eerste MVO-verslag in 2009 
heeft deze KMO haar belanghebbenden gerangschikt 
in functie van hun belangen in de onderneming en de 
bevoegdheid die de onderneming over hen had. 
Vervolgens heeft Beco de meest relevante 
belanghebbenden verzocht om hun reactie te geven 
op het ontwerp van duurzaamheidsverslag en de 
geselecteerde belangen. Deze KMO heeft ook haar 
MVO-belangen in kaart gebracht overeenkomstig de 
nieuwe IsO 26000 (richtlijnen over duurzaam 
ondernemen) om zich ervan te vergewissen dat haar 
aanpak overeenstemde met dit nieuwe 
referentiekader. Zowel de GRI-indextabel als de IsO 
26000-tabel vormt een onderdeel van het 
onlineduurzaamheidsverslag van Beco. 

Bond	Beter	Leefmilieu	(BBL)
De BBl, een milieu-NGO, volgt de GRI-richtlijnen en diens 
bijlage voor NGO’s om de inhoud van zijn verslag te 
omschrijven. Deze GRI-richtlijnen en bijlagen werden besproken 
en goedgekeurd door talrijke stakeholdersgroepen over de hele 
wereld. Door deze richtlijnen toe te passen is de BBl niet enkel 
in staat om verslag uit te brengen over wat deze 
belanghebbenden omschreven als relevante belangen maar 
ook om transparanter te zijn en vergelijkbare gegevens te 
verstrekken. De bijlage voor NGO’s bevat ook specifi eke 
indicatoren voor NGO’s.
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Om de van materieel belang zijnde informatie te bepalen kunnen organisaties 
een aantal interne en externe bronnen gebruiken zoals bezorgdheden 
uitgedrukt door externe belanghebbenden (bijv. aan de hand van 
stakeholderspanels of vragenlijsten) en interne belanghebbenden (bijv. 
tevredenheidsonderzoeken van werknemers of raadplegingen), 
maatschappelijke verwachtingen (bijv. aan de hand van interviews van 
deskundigen of internationale standaarden) en aangelegenheden die in 
aanmerking worden genomen in de GRI en diens sectoraanvullingen. Eenmaal 
de van materieel belang zijnde aangelegenheden werden vastgelegd, dient de 
organisatie dienovereenkomstig een aantal prestatie-indicatoren te selecteren. 

%	 Materialiteit	

De aandacht wordt gevestigd op wat de lezer wenst 
te lezen en niet op wat u, als onderneming, wenst 
te zeggen! Materialiteit is één van de belangrijkste 
beginselen voor het omschrijven van de inhoud van 
uw verslag. Een MVO-verslag zou moeten handelen 
over onderwerpen en indicatoren die de van 
materieel belang zijnde economische, 
milieugebonden en maatschappelijke gevolgen van 
de organisatie weergeven of die de beslissingen 
van de belanghebbenden kunnen beïnvloeden. 
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Beste praktijken in België 

Delhaize	Group
Delhaize heeft dit jaar een nieuwigheid ingevoerd 
door een volledig onlineverslag te publiceren. De 
lezer heeft de keuze om de diverse hoofdstukken 
van het verslag te lezen hetzij op de website, hetzij 
op een interactieve PDf. Dankzij dit formaat is dit 
verslag gericht op informatie van materieel belang, 
waarbij talrijke links voor meer informatie zijn 
opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
GRI-index of voor bijkomende informatie over 
gegevensverzameling.

UCB
Het opstellen van een MVO-verslag kan ook een 
hulpmiddel voor interne communicatie en 
standvastigheid zijn. Het duurzaamheidsverslag van 
uCB heeft het immers mogelijk gemaakt om te 
verduidelijken wat verantwoord ondernemen in de 
praktijk betekende voor de verschillende locaties en 
teams wereldwijd. Door het GRI-raamwerk toe te 
passen moesten de interne teams rekening houden 
met een aantal erkende indicatoren zoals afval, 
waterverbruik, energie, diversiteit, vorming, enz. en 
konden zij aan de hand van deze oefening beter 
begrijpen wat verantwoord ondernemen voor hen 
betekende.

Heidelberg	Cement	Benelux	–	CBR
Deze producent van bouwmaterialen heeft een website 
ontwikkeld die volledig is gewijd aan duurzame ontwikkeling. 
Gemakkelijk toegankelijk via de startpagina, wordt een 
platform gebruikt om shortcuts te creëren voor interviews van 
belanghebbenden. Elke pagina van de website is beschikbaar 
als geoptimaliseerd Pdf-bestand om effi ciënt te printen. 
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Communicatie 

Bij sociale media gaat het om de evolutie van het 
uitzenden van boodschappen (“van één naar 
meerdere”) naar dialogen (“van meerdere naar 
meerdere”).  Een dialoog “van meerdere naar 
meerdere” kan uiteraard risico’s inhouden wanneer 
er iets verkeerd gaat met de boodschap. Maar de 
impact en mogelijkheden op grote schaal om 
voordeel te halen uit een meer persoonlijke, 
rechtstreekse, doorlopende en grotere authentieke 
dialoog met uw belanghebbenden zijn talrijk. Maar 
hoe raakt u betrokken? wat zijn de tips en trucks? 
In onze ateliers plaatsen we een aantal 
voorbeelden van beste praktijken op de voorgrond.

Q	 Communicatie	

Een duurzaamheidsverslag of jaarverslag als de 
enige manier gebruiken om te communiceren met 
uw belanghebbenden is verleden tijd. In dit tijdperk 
van sociale media en de zogenaamde 
“Twittergeneratie” ontdekken organisaties nieuwe 
mogelijkheden voor een betere 
duurzaamheidsverslaggeving. Hoewel vele 
organisaties al sociale media hanteren voor 
marketing, zijn er nog steeds slechts een paar die 
op ernstige wijze hiermee hebben 
geëxperimenteerd als een onderdeel van hun 
duurzaamheidsverslaggeving. 
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Beste praktijken in België

Solvay
solvay licht zeer duidelijk toe hoe zij samen met 
haar auditors een driejarig proces van voortdurende 
verbetering heeft opgezet. Deze aanpak heeft ten 
doel het controleren en waarborgen van de 
betrouwbaarheid van de hoofdbestanddelen van 
solvay’s verslaggevingssysteem voor duurzame 
ontwikkeling. anderzijds heeft de auditor in zijn 
betrouwbaarheidsverklaring de nadruk gelegd op 
zowel de positieve ontwikkelingen als op bepaalde 
verbeteringspunten zonder het goedkeurend 
oordeel in vraag te stellen.

Duurzame	drukker
De Duurzame Drukker is een uitstekend voorbeeld 
van een kleine organisatie die evolueert in een 
harde bedrijfstak maar die de toegevoegde waarde 
van een extern nazicht van haar niet-fi nanciële 
prestaties blijft erkennen. Voor het tweede 
opeenvolgend jaar hebben zij erop vertrouwd dat 
een externe auditor wijst op de echtheid, 
eerlijkheid en transparantie van hun 
duurzaamheidsaanpak. samen met hun auditor 
hebben zij ook een driejarig milieuauditsysteem 
ontwikkeld dat toelaat om vorderingen te maken 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
maturiteitsniveau van hun duurzaamheidsaanpak. 
Opnieuw zijn de sleutelwoorden: een onderbouwde 
voortdurende verbetering.

Zekerheid

Hoewel deze grondige “audit” van niet-fi nanciële 
informatie nog niet verplicht is, vormt de grondige 
controle van dergelijke informatie door een externe 
auditor een echte toegevoegde waarde. Een 
onderneming kan niet beheren wat niet werd 
beoordeeld. Maar hoe zit het indien u niet volledig 
kunt vertrouwen op hun beoordelingen? Een 
externe audit heeft precies die kracht om te wijzen 
op tekortkomingen in beoordelingen maar ook op 
ontoepasselijkheden met betrekking tot 
beoordelingskeuzes. Bijgevolg zal een organisatie 
haar energie richten op het beheren van de juiste 
kernprestatie-indicatoren (“KPI’s”) voor haar sector 
en op het verkrijgen van de zekerheid dat deze 
KPI’s goed worden gecontroleerd.

In een periode waarin de economie moeite lijkt te 
hebben om zich te herstellen na een diepe crisis is 
het essentieel voor organisaties om hun 
inspanningen te richten op wat van materieel 
belang is voor hen en om dit door een 
onafhankelijk persoon te laten controleren. 
Bijgevolg zal dit de geloofwaardigheid van hun 
fi nanciële en niet-fi nanciële prestaties en derhalve 
ook het vertrouwen van de belanghebbenden 
vergroten. 

W	 Toegevoegde	waarde	
	 van	het	verstrekken	
	 van	zekerheid

Om tegemoet te komen aan de stijgende 
verwachtingen van belanghebbenden, maken 
steeds meer ondernemingen verslagen over hun 
duurzaamheidsprestaties bekend. sinds de 
oprichting van de award in België is het aantal 
ingediende duurzaamheidsverslagen voor de award 
gestegen met meer dan 300 %. De organisaties die 
de toegevoegde waarde van de verslaggeving over 
niet-fi nanciële prestaties hebben begrepen, dienen 
er zich in een volgende fase van te vergewissen dat 
de meegedeelde informatie voldoende en degelijk 
is en de interne en externe uitdagingen van 
belanghebbenden kan weerstaan. 

Om de betrouwbaarheid van bekendgemaakte 
informatie te waarborgen heeft een onderneming 
over het algemeen de keuze tussen een 
bedrijfsrevisor van het IBR of een externe 
deskundige of groep deskundigen zoals een nazicht 
door een belanghebbende. De externe auditor 
onderscheidt zich van de anderen aangezien hij de 
processen, controles en systemen voor het 
verzamelen van informatie, alsook de relevantie en 
juistheid van de kwalitatieve en/of kwantitatieve 
informatie controleert.
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Grote	en	middelgrote		
ondernemingen
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Finalisten	
en	winnaars

Winnaar Finalist

solvay is waarschijnlijk één van de weinige 
ondernemingen die hun verslaggevingsbeleid zeer 
goed toelichten.

De verklaring van de leiding is duidelijk, omvat 
maatschappelijke en milieugebonden uitdagingen 
en koppelt deze aan de duurzaamheidsmaatregelen 
van de vennootschap. De betrokkenheid van het 
topmanagement is duidelijk. De onderneming 
scoort ook zeer sterk voor wat de KPI’s betreft. Zij 
toont duidelijke grafieken en KPI’s en maakt een 
vergelijking over meerdere jaren en met 
gelijkaardige organisaties mogelijk.

De jury heeft het verschaffen van zekerheid door 
derden over bepaalde indicatoren op prijs gesteld. 
Zowel de gecontroleerde identificatie van de 
indicatoren als de toelichting bij de aanpak van de 
onderneming samen met de auditors zijn zeer 
duidelijk en geven de lezer een stevige basis voor 
het waarderen van de betrouwbaarheid van de in 
het verslag opgenomen informatie alsook van 
solvay’s algehele milieuprestaties.

In deze categorie heeft de jury het duurzaamheids-
verslag van Delhaize verkozen als winnaar. De jury 
heeft in het bijzonder zijn waardering uitgesproken 
voor de oefening van deze onderneming inzake 
materialiteit. Dit verslag richt immers de aandacht 
enkel op relevante aangelegenheden en verduidelijkt 
hoe deze werden geselecteerd door het inwinnen van 
advies van belanghebbenden en personeel. 

Vervolgens worden de diverse relevante belangen 
voorgesteld in een materialiteitsmatrix waarbij aan de 
lezer een duidelijk beeld van de meest relevante 
belangen voor de duurzaamheid van Delhaize en voor 
haar belanghebbenden wordt verstrekt. De structuur 
van het verslag werd opgesteld op basis van deze 
aangelegenheden van materieel belang. Bijgevolg is 
het verslag beknopt en zeer duidelijk. De lezer voelt 
zich niet verloren in een grote hoeveelheid irrelevante 
informatie. 

Daarenboven stelt het gekozen onlineformaat de lezer 
in staat om meer informatie te lezen over de 
aangelegenheden waarvoor hij belangstelling heeft. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de GRI-indextabel of 
de informatie in de gegevensverzameling, die een 
model is op zich.

De onderneming geeft ook een zeer duidelijke 
samenvatting van haar belangrijkste doelstellingen 
(met inbegrip van nieuwe doelstellingen) en 
prestaties, waarbij duidelijke prestatie-indicatoren 
worden gebruikt gekoppeld aan de materialiteit. Deze 
indicatoren maken een vergelijking over meerdere 
jaren en met gelijkaardige organisaties mogelijk 
dankzij de toepassing van de GRI-indicatoren.

De jury heeft ook het verschaffen van zekerheid door 
derden over bepaalde indicatoren op prijs gesteld.
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Een duidelijk verslag dat de nadruk legt op de 
opdracht van de onderneming. Gaande van het 
verminderen van afval (nr. 1) tot het invoeren van 
een gezond fi nancieel beleid (nr. 8), begeleidt 
Opnieuw&Co de belanghebbende doorheen het 
verslag, waarbij de diverse initiatieven en 
verplichtingen worden toegelicht. 

Hoewel het verslag zeer tekstueel is, slaagt het erin 
om dit negatief aspect in evenwicht te brengen 
door goed omgezette doelen die worden 
voorgesteld via grafi eken en kernprestatie-
indicatoren doorheen het verslag. Hoewel er niet 
wordt verwezen naar de GRI-criteria, wensen wij de 
nadruk te leggen op de goede toepassing van de 
GRI-kwaliteitsbeginselen. Het verslag toont 
transparantie, evenwicht en vergelijkbaarheid door 
te verduidelijken waarom bepaalde doelen niet 
werden bereikt alsook hoe de onderneming 
hiermee rekening heeft gehouden. 

Daarenboven biedt het verslag bij voorrang een 
duidelijk zicht op de opvolging voor het huidig jaar 
en de planning van de initiatieven voor het komend 
jaar.

Ten slotte omvat dit geïntegreerd verslag ook een 
verwijzing naar een maatschappelijke audit door 
Ethibel die de geloofwaardigheid van het verslag 
verhoogt en diens betrouwbaarheid beklemtoont. 
Bij wijze van aanbeveling en verbetering raadt de 
jury aan om de informatie door een onafhankelijke 
derde te laten nazien en om het identifi catieproces 
van de belanghebbende verder te verduidelijken.

Winnaar

naar het merk sus, de dwerg, die de waarden en 
kernboodschappen van de onderneming verenigt. Er 
wordt openlijk en transparant verslag uitgebracht 
over moeilijke onderwerpen zoals de manier 
waarop de onderneming werd beheerd om te 
streven naar een omzetstijging van 15 % in een 
crisisperiode maar er ondanks haar inspanningen 
niet in slaagde om de beoogde winst te bereiken.

In het verslag wordt de impact van de 
werkzaamheden van De Duurzame Drukker goed 
weergegeven aan de hand van een praktijkgerichte, 
uitgebreide verduidelijking bij het belangrijkste 
productieproces en diens impact op het milieu. De 
in het verslag vermelde maatschappelijke 
initiatieven met betrekking tot de werkbezetting 
zijn een voorbeeld, gaande van initiatieven met 
deskundige netwerken zoals sD worx tot 
diversiteitsplannen. 

De processen en gekozen inhoud van het verslag 
worden goed verduidelijkt en combineren diverse 
methodes zoals stakeholderpanels, interne 
nazichten en samenwerking met MVO-netwerken 
zoals Kauri, alsook de in het verslag opgenomen 
reacties van duurzaamheidsdeskundige leden. 

Bovendien is het verslag geloofwaardig dankzij de 
externe controle van de in het verslag opgenomen 
sleutelinformatie door een onafhankelijke externe 
auditor. 

De jury wenst De Duurzame Drukker geluk te 
wensen met haar “Best Belgian sustainability 
Report” in de categorie “kleine ondernemingen” 
en voor haar voorbeeldrol op het vlak van 
duurzaamheid voor kleine ondernemingen.

$	 Kleine	ondernemingen

Het duurzaamheidsverslag van De Duurzame 
Drukker is zeer to the point inzake materialiteit en 
heeft een geloofwaardig duurzaamheidsverslag.

Over het algemeen combineert het verslag op een 
evenwichtige wijze de meer technische GRI-
verslaggevingscriteria zoals de materialiteit en de 
GRI-tabellen met een uitgebreide en gemakkelijk te 
lezen schrijfstijl die de waarden en standpunten van 
de organisatie weergeeft. 

Het verslag vangt aan met een duidelijke verklaring 
van de leiding en een overzicht van de belangrijkste 
toekomstige duurzaamheidsonderwerpen, vertaald 

Winnaar
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De 54 deelnemers die hun verslag aan de jury van 
de 2011 editie van de award for Best Belgian 
sustainability Report hebben voorgesteld, zijn het 
levende bewijs dat er geen weg terug is. 
Duurzaamheid zal blijven en is een volledig 
onderdeel van de bedrijfsstrategie van een 
organisatie geworden. Transparante en volledige 
informatie zijn de bouwstenen van een 
vertrouwensband tussen de organisatie en haar 
belanghebbenden. Het zijn diezelfde principes die 
leiden tot het correct opstellen van een triple 
bottom line-verslag. De award heeft tijdens deze 
editie een groei en bijkomende ontwikkelingen 
gekend, terwijl verslaggevende entiteiten, in deze 
periode van onzekerheid in de financiële markten 
en in de nog verwachte moeilijke periode, op zoek 
zijn naar een echte toegevoegde waarde via een 
verantwoorde manier van ondernemen.

Deze editie was de gelegenheid bij uitstek om het 
groeiende belang van geïntegreerde verslaggeving 
te beklemtonen en om de appreciatie voor dit type 
verslagen in het Belgisch landschap te uiten. De 
verslagen die op dit vlak goed hebben gescoord zijn 
deze van Belgacom, Vredeseilanden en Bond Beter 
leefmilieu en 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, zoals artoos, art Decoo, Etap, febem-
fege, Grondwerken GlK en GV&T Kruishoutem, 
Mobistar, Onze lieve Vrouw van Troost (aZ 
sint-Blasius) en Telenet. Er is veel toewijding en 
discipline nodig en vandaar raadt de jury 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 bijzondere hun 
waardering te uiten voor organisaties die een 
leidersrol inzake verslaggeving in hun sector 
vervullen, zoals Politiezone sint-Pieters-leeuw en 
Grondwerken GlK en GV&T Kruishoutem, die in hun 
sector of deskundigheidsgebied elk werkelijk 
inspirerend zijn voor anderen.

De jury verheugt zich erover dat entiteiten hun 
duurzaamheidsverslag opstellen overeenkomstig de 
GRI-standaarden. Hoewel de jury vaststelt dat veel 
verslagen, voor een meerderheid van de entiteiten, 
al van een hoge kwaliteit zijn – zowel naar inhoud 
als naar vorm – moedigt zij 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 organisaties of 
sectoren;

 (beter) verband tussen de verklaring van de 
leiding en de rest van het verslag;

 identificatie en omschrijving van 
hoofdbelanghebbenden;

 maatschappelijke aspecten en hiermee verband 
houdende KPI’s;

 consistente toepassing van de voor de sector 
relevante GRI-bijlagen (bijv. voor NGO’s).
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De impact van de werkzaamheden is goed 
weergegeven in het verslag dat aan de lezer toont 
dat het hier gaat om een eerlijk verslag met een 
duidelijk impact op de maatschappij. De organisatie 
geeft een goede definitie van materialiteit en een 
duidelijke toelichting bij haar strategie en aanpak 
per project. De jury heeft het op prijs gesteld dat 
alle KPI’s systematisch worden vergeleken over een 
periode van twee jaar, hetgeen een billijke 
vergelijking in tijd mogelijk maakt. 

De slotsamenvatting maakt een vlotte overgang en 
link naar de GRI-indicatoren mogelijk. De jury was 
echter van mening dat de milieugebonden aspecten 
konden worden verbeterd door bijvoorbeeld ook de 
diverse locaties in het verslag op te nemen en de 
impact niet tot het hoofdkantoor te beperken. 
Hoewel de overboeking van fondsen wordt 
verduidelijkt, waardoor de lezer een bepaalde 
zekerheid krijgt over de bestemming van de 
bijdragen, is er geen externe 
betrouwbaarheidsverklaring. Ten slotte raadt de jury 
aan om in een volgende fase de GRI-bijlage voor 
NGO’s te gebruiken. 

Finalist

Enkele	
slotopmerkingen	

door	de	jury

Andere	organisaties
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p a r t n e r s 

Instituut	van	de	Bedrijfsrevisoren	
Ellen	Schets

e.schets@ibr-ire.be – www.ibr-ire.be

Business	&	Society	Belgium
Véronique	Graham

www.businessandsociety.be

KAURI	
David	Leyssens

david.leyssens@kauri.be – www.kauri.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

m e t  d e  s t e u n  va n

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

www.bestbelgiansustainabilityreport.be

Award for Best Belgian 
Sustainability Report




