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Umicore, Bopro en de Haven van Antwerpen 

verkozen tot winnaars van de Award 2012 for Best Belgian Sustainability Report  
 

Bedrijven opteren in toenemende mate voor duurzaamheidsverslaggeving 
 

 

Vandaag, 4 december 2012, vond in Brussel de veertiende editie van de Award for Best Belgian 

Sustainability Report plaats. Umicore, Bopro en de Haven van Antwerpen kwamen als winnaars uit 

de bus. De prijs is een gemeenschappelijk initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), 

KAURI en Business & Society Belgium. De Award beloont organisaties die naast hun financieel-

economische gegevens op een transparante manier rapporteren over hun activiteiten inzake 

duurzame ontwikkeling.  

 

Best practices inzake duurzaamheidsverslaggeving  

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, KAURI en Business & Society Belgium hopen met dit initiatief 

organisaties te stimuleren om verslag uit te brengen over hun economische, maatschappelijke en 

milieugebonden activiteiten en prestaties. De drie organisatoren zijn ook zelf sinds meerdere jaren 

actief op het vlak van niet-financiële verslaggeving, ieder in zijn eigen vakgebied.  

Aanvankelijk rapporteerden enkel grote ondernemingen over duurzaamheid. In een recent verleden 

zagen echter ook niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), kleine en middelgrote ondernemingen 

(KMO’s), de publieke sector en gouvernementele organisaties en federaties het nut in van een 

dergelijke oefening. “Doorheen de jaren is het aantal ingediende verslagen door zowel grote 

ondernemingen als KMO’s en andere organisaties fors toegenomen. Deze evolutie is een weergave 

van de werkelijkheid. Anno 2012 stellen we vast dat organisaties, ongeacht hun grootte of 

activiteitensector, overtuigd zijn van het nut van duurzaamheidsverslaggeving”, verklaart Harry 

EVERAERTS, vertegenwoordiger van het IBR en Voorzitter van de Jury. 

Gezien deze evolutie, werd in 2011 beslist om te werken met drie verschillende categorieën: “grote 

ondernemingen”, “kleine en middelgrote ondernemingen” en “andere organisaties”. Tot deze laatste 

categorie behoren ondermeer de niet-gouvernementele organisaties, de onderwijsinstellingen, de 

sociaal-economische organisaties en de overheidsinstellingen.  

De Jury werd samengesteld uit zeventien leden uit de academische, economische en sociale wereld, 

waaronder ook vertegenwoordigers van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, KAURI en Business & 

Society Belgium. De Jury beoordeelde, op basis van 15 criteria geïnspireerd op de Global Reporting 

Initiative (GRI) richtlijnen, het duurzaamheidsverslag van 58 organisaties actief in België.  

De winnaars van de Award 2012 for Best Belgian Sustainability Report zijn: Umicore, Bopro en de 

Havengemeenschap van Antwerpen, in respectievelijk de categorie van “de grote ondernemingen”, 
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de categorie van “de kleine en middelgrote ondernemingen” en de categorie van “de andere 

organisaties”.  

Umicore, Bopro en de Haven van Antwerpen, laureaten 2012 

“Umicore leverde als één van de eerste Belgische ondernemingen in de categorie van grote 

ondernemingen een duidelijk en solide geïntegreerd duurzaamheidsrapport. De geïntegreerde aanpak 

toont aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal deel uitmaakt van de strategie 

van het bedrijf. Umicore bekleedt daardoor een voorbeeldrol op het gebied van geïntegreerd 

duurzaamheidsbeleid”, stelt Sabine DENIS, Director, Business & Society Belgium.   

“Het goed geïntegreerd verslag met een duidelijk verband tussen de strategische doelstellingen en de 

ambities op lange termijn maakt van Bopro de terechte laureaat binnen de categorie kleine en 

middelgrote ondernemingen”, vat David LEYSSENS, General Manager van KAURI, bondig samen. 

“Het verslag van de Antwerpse Havengemeenschap, winnaar in de categorie “andere organisaties”, 

toont aan dat het loont om een samenwerking aan te gaan met diverse actoren voor het opstellen 

van een verslag dat de onderlinge uitdagingen op het gebied van duurzaamheid getrouw weergeeft”, 

aldus Harry EVERAERTS, vertegenwoordiger van het IBR en Voorzitter van de Jury.  

Elk van de drie rapporten is voorzien van externe verificatie door een lid van het IBR. Volgens Michel 

DE WOLF, Voorzitter van het IBR, bevestigt dit de belangrijke rol die is weggelegd voor de 

bedrijfsrevisor: “Naar het voorbeeld van financiële informatie, verhoogt de certificering door een 

bedrijfsrevisor in de hoedanigheid van onpartijdige en onafhankelijke deskundige de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van niet-financiële informatie. De verificatie door een onafhankelijke derde is een 

sleutelelement van de gedragslijnen van het GRI, de internationale referentie op het gebied van 

duurzaamheidsverslaggeving.” 

Trends inzake duurzaamheidsverslaggeving 

Naar aanleiding van de prijsuitreiking, die meer dan 300 personen samenbracht, werden diverse 

workshops georganiseerd, waarin de aandacht werd gevestigd op belangrijke tendensen en principes 

in duurzaamheidsverslaggeving, meer bepaald:   

- De rol van financiële actoren in de inbedding van duurzaamheid en rapportering; 

- Smart Reporting = relevantie voor het bedrijf én haar stakeholders; 

- Duurzaamheid en integriteit; 

- Onderzoeksresultaten omtrent rapportering in België.  

Het Global Reporting Initiative, vertegenwoordigd door Mevrouw Marjolein BAGHUIS, Director 

Marketing & Communications, was ook van de partij op de Award 2012-uitreiking en gaf een 

presentatie over de internationale trends inzake geïntegreerde verslaggeving en GRI’s vierde 

generatie van richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (G4), die momenteel nog in de 

voorbereidingsfase zitten. 

Steeds meer organisaties opteren voor een in het jaarverslag geïntegreerd of ermee gecombineerd 

duurzaamheidsverslag. Deze trend naar integratie van financiële en niet-financiële (maatschappelijke 

en milieugebonden) gegevens weerspiegelt de bereidwilligheid van de organisaties om “duurzame 

ontwikkeling” in hun strategische visie op te nemen. Op internationaal vlak werden reeds de eerste 

stappen gezet voor het ontwikkelen van financiële standaarden voor de geïntegreerde verslaggeving.  

De drie laureaten ontvingen de prijs uit handen van Steven VANACKERE, Minister van Duurzame 

Ontwikkeling. Die beklemtoonde in zijn toespraak dat “de grote belangstelling voor deze Award 

bewijst dat duurzaamheid niet zo maar imagomanagement is. Duurzaamheid en sociale 

verantwoordelijkheid genereren vertrouwen bij de burgers en de consumenten en zetten de bedrijven 

er toe aan om te innoveren. Het is dus dé sleutel naar de toekomst voor elk bedrijf.” 
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Over het Instituut van de Bedrijfsrevisoren  

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, een beroepsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, heeft ten 

doel te waken over de opleiding en te voorzien in een bestendig korps van deskundigen die bekwaam 

zijn om de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle waarborgen van bevoegdheid, 

onafhankelijkheid en beroepseer. Het Instituut waakt over de correcte uitvoering van de krachtens 

de wet van 22 juli 1953 aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten. Naast de 

controleopdrachten die hij in hoofdzaak uitoefent, wordt de bedrijfsrevisor ertoe gebracht om 

adviesopdrachten uit te oefenen, mits het naleven van de onafhankelijkheidsregels. 

1.040 bedrijfsrevisoren zijn van rechtswege lid van het Instituut en het aantal stagiairs bedraagt 

ongeveer 450. 3.000 personen zijn bovendien tewerkgesteld binnen de bedrijfsrevisorenkantoren. 

Over KAURI 

KAURI is een Belgisch lerend netwerk en kenniscentrum rond Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen en NGO accountability. KAURI is een platform van 270 leden uit de bedrijfswereld en 

het brede maatschappelijke middenveld. KAURI stimuleert samenwerking en interactie tussen 

verschillende stakeholders, die duurzaamheid en innovatie in de praktijk willen brengen.  

Over Business & Society Belgium  

Business & Society Belgium is een bedrijvennetwerk met meer dan 80 bedrijven en bedrijfsfederaties 

uit verschillende sectoren, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun activiteiten 

wensen te integreren. Business & Society biedt haar lidbedrijven een platform waar ze van elkaar 

kunnen leren door het uitwisselen van best practices en ervaringen, en biedt hen ondersteuning en 

instrumenten voor de implementatie van MVO. 

 

  

Contactpersonen  
 

Stéphanie QUINTART IBR-verantwoordelijke voor de Award 02 509 00 03 0473 63 21 74 s.quintart@ibr-ire.be  

Dhoha SMIDA Attaché communicatie IBR 02 509 00 39 0473 64 59 88 press@ibr-ire.be  

Sara VERBEEREN Dienst Communicatie IBR 02 509 00 38  press@ibr-ire.be 
 

Websites 

 

www.umicore.com 

www.umicore.be 

www.bopro.be 

www.portofantwerp.com 

 

www.bestbelgiansustainabilityreport.be 

www.ibr-ire.be 

www.kauri.be 

www.businessandsociety.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


