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Befimmo, Bopro, Vredeseilanden en Antwerp World Diamond Centre winnen 
de Award 2014 for Best Belgian Sustainability Report  

 
 
Op 2 december 2014 vond voor de 16de keer de uitreiking van de Award for Best Belgian 
Sustainability Report plaats, een initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). De 
Award stimuleert en beloont ondernemingen en organisaties die bovenop hun financieel-
economische gegevens ook op een transparante manier rapporteren over hun activiteiten inzake 
duurzame ontwikkeling. De winnaars dit jaar zijn Befimmo, Bopro, Vredeseilanden en Antwerp 
World Diamond Centre. 
 
Aanvankelijk rapporteerden enkel grote ondernemingen over hun duurzaamheidsimpact maar sinds 
enkele jaren zagen ook niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO’s), de publieke sector en overheidsorganisaties, scholen en federaties de 
toegevoegde waarde van een dergelijke rapportering. 
 
Om geleidelijk aan te evolueren naar de nieuwe G4-richtlijnen (in mei 2013 door de Global Reporting 
Initiative (GRI) goedgekeurd), werden de selectiecriteria dit jaar aangepast. Er werd beslist om tijdens 
deze overgangsperiode de criteria onder te verdelen in drie delen met een bijhorend percentage, 
conform de G4-richtlijnen: inhoud van het rapport (55%), kwaliteit van het rapport (30%) en 
algemene indruk (15%).   
 
De jury, samengesteld uit 26 vertegenwoordigers uit de academische, economische en social profit 
wereld (waaronder ook bedrijfsrevisoren), beoordeelde dit jaar 55 ingediende rapporten. Dit 
bevestigt de stijgende trend die in België sinds 2007 werd ingezet en die ook in overeenstemming is 
met het toenemende aantal rapporten in de GRI Sustainability Disclosure Database tussen 2007 en 
2014 en met de trend waarbij steeds meer rapporten elementen bevatten van integrated reporting. 
 
Zoals in 2013 wordt bij de toekenning van de Award ook dit jaar een onderscheid gemaakt tussen 
vier verschillende categorieën: grote organisaties, KMO’s, NGO’s en andere organisaties (zoals 
onderwijsinstellingen, socio-economische organisaties en overheidsinstellingen). De winnaars van de 
Award 2014 zijn: Befimmo in de categorie ‘grote organisaties’, Bopro in de categorie ‘KMO’s’, 
Vredeseilanden in de categorie ‘NGO’s’ en Antwerp World Diamond Centre in de categorie ‘andere 
organisaties’. 
 
Laureaten 2014  
 
De jury feliciteert Befimmo in de categorie grote organisaties voor haar helder en uitvoerig verslag, 
dat duidelijk evolueert in de richting van een werkelijk geïntegreerd verslag. Het verslag beantwoordt 
aan de verschillende verwachtingen van de G4-richtlijnen: mapping van de stakeholders uitgesplitst 
naar activiteit, duidelijke doelstellingen, zeer goede materialiteitsmatrix, focus op het deugdelijk 
bestuur, betrouwbaarheid van de informatie, evenwicht tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens, duidelijkheid, financiële impact van de duurzame maatregelen, enz. Daarbij waardeert de 
jury vooral de voortdurende verbetering in de loop van de jaren. De jury is onder de indruk van de 
mooie grafieken die een beeld geven van de ontwikkeling van de prestaties en van de gedetailleerde 
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en nuttige bijlagen, meer bepaald het actieplan en het programma inzake Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO). 
 
Het duurzaamheidsrapport van Bopro in de categorie KMO’s is haar tweede rapport op Belgisch 
niveau en bevat verbeteringen ten opzichte van het eerste verslag dat al uitstekend was. De inhoud 
is volledig, kort, gemakkelijk leesbaar en to the point. Het verslag bevat een uitstekende analyse- en 
materialiteitsmatrix en een goede definiëring en onderbouwing van de belangrijkste prioriteiten en 
doelstellingen. De wisselwerking met de voornaamste belanghebbenden is nauwkeurig toegelicht. 
MVO is duidelijk opgenomen in de visie en strategie van de onderneming. De jury heeft het op prijs 
gesteld dat een deel van de verstrekte informatie werd onderworpen aan externe controle. Het 
rapport van Bopro is volgens de jury een uitstekend voorbeeld van een goed GRI-G4 verslag 
(duidelijke G4-index en heldere verbanden) en een zeer goed gecombineerd verslag dat de weg 
inslaat naar geïntegreerde verslaggeving. 
 
In de categorie NGO’s is de jury onder de indruk van het verslag van Vredeseilanden. Het is een vlot 
leesbaar verslag dat goed de impact van de activiteiten van de organisatie aantoont. De jury 
waardeert in het bijzonder de manier waarop Vredeseilanden rapporteert over de besteding van het 
ontvangen geld. Volgens de jury is transparantie over de besteding van geld door NGO’s van het 
grootste belang omdat de samenleving hier collectief als ‘aandeelhouder’ kan beschouwd worden. 
Het rapport toont een sterke materialiteit en als NGO een uitzondering met een B-niveau en 
supplement gedekt GRI-sector verslag. 
 
In de categorie ‘andere organisaties’ waardeert de jury het rapport van Antwerp World Diamond 
Centre (AWDC) als helder en goed gestructureerd en een uitstekend voorbeeld van een goed GRI-G4 
verslag. Het rapport bevat een goede toelichting van de materialiteit, consultatie van de stakeholders 
en het beheer van governance en compliance. De jury is ook onder de indruk van het feit dat AWDC 
op een transparante wijze gevoelige kwesties aanraakt, de zwaktes van de sector erkent en een 
risico-analyse durft aan te gaan. De jury vindt het een moedig verslag en een belangrijk signaal 
vanwege de AWDC waarvan verwacht mag worden dat het een impact op de sector zal hebben. 
 
Duurzaamheidsverslaggeving en de rol van de bedrijfsrevisor 
 
Duurzaamheidsverslaggeving kreeg heel recent ook op Europees niveau een wettelijke basis. Op 15 
november publiceerde het Publicatieblad van de EU een nieuwe richtlijn waarbij van bepaalde grote 
ondernemingen vereist wordt dat ze in hun bestuursverslag een (geconsolideerde) niet-financiële 
verklaring opnemen met informatie over de resultaten en de positie van de ondernemingen en de 
effecten van haar activiteiten op het vlak van milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. De omzetting van 
deze richtlijn in nationale wetgeving is voorzien voor 2016. De Europese Commissie heeft ook 
aangekondigd om tegen 2014-2015 een niet bindende methodologie voor niet-financiële 
verslaggeving op te stellen. 
 
Deze wetgevende basis zal er wellicht toe leiden dat we de komende jaren meer 
duurzaamheidsrapporten mogen verwachten. Willen deze duurzaamheidsrapporten geloofwaardig 
en betrouwbaar overkomen, dan zal ook de betekenis van de externe assurance van deze rapporten 
toenemen.  
 
Van gecombineerde naar geïntegreerde verslaggeving: een trage maar zekere evolutie 
 
De jury heeft tijdens de lezing van de ingediende rapporten gemerkt dat de informatie inzake 
duurzame ontwikkeling vaak in een afzonderlijk deel van het jaarverslag wordt weergegeven en dus 
nog niet gerelateerd is aan de financiële informatie. De meeste rapporten zijn nog steeds meer 
gecombineerde dan geïntegreerde verslagen. De toepassing van de G4-richtlijnen zouden de 
ondernemingen kunnen helpen om geleidelijk over te stappen naar geïntegreerde bedrijfsmodellen. 
Een geïntegreerd verslag is immers essentieel voor ondernemingen die meer duurzame beslissingen 
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willen nemen en voor investeerders en andere belanghebbenden die een vollediger beeld van de 
organisatie wensen en die willen begrijpen hoe performant de organisatie is.  
 
In elk geval zetten steeds meer en meer Belgische organisaties en ondernemingen de stap naar een 
in het jaarverslag geïntegreerd of ermee gecombineerd duurzaamheidsverslag. Deze strategische 
visie vormt de essentiële basis van een kwaliteitsvol duurzaamheidsverslag.  
 
De blijvende interesse in de Award en het grote aantal ingediende rapporten bewijst dat duurzame 
ontwikkeling steeds nadrukkelijker onderdeel uitmaakt van de bedrijfsstrategie van organisaties. De 
jury moedigt dan ook alle deelnemende organisaties aan om te blijven inzetten op kwaliteitsvolle 
duurzaamheidsrapporten. Sommige Belgische ondernemingen hebben op dat vlak al een zekere 
maturiteit verworven terwijl andere al duidelijk de weg van de werkelijke geïntegreerde 
verslaggeving zijn ingeslagen.  
 
De vier laureaten van de Award 2014 kregen vandaag hun prijs uit handen van Marie-Christine 
Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.  
 
 
 
Online informatie over duurzaamheidsverslaggeving 
 

o GRI-Global Reporting Standard Initiative: www.globalreporting.org 
o AccountAbility - AA 1000: www.accountability.org 
o Duurzaamheidsverslaggeving:http://duurzaamheidsverslaggeving.be 
o International Integrated Reporting Committee: www.theiirc.org  

 
 
Contactpersonen  
 

Stéphanie 
QUINTART 

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

Jan LAPLASSE Diensthoofd communicatie IBR 02 509 00 33 0485 70 25 34 j.laplasse@ibr-ire.be  

 
 
Websites 
 
www.bestbelgiansustainabilityreport.be 
www.ibr-ire.be 
 
 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (Koninklijk Instituut) is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie van de 
bedrijfsrevisoren. 
De ongeveer 1.050 bedrijfsrevisoren in België oefenen (wettelijke) controleopdrachten uit en voeren, mits het 
naleven van onafhankelijkheidsregels, advieswerk uit. Zij zijn zowel in de ondernemingswereld, als in de non-
profit- en overheidssector actief. 
Tot de belangrijkste taken van het IBR behoren onder meer de dienstverlening aan, de opleiding en de 
permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. Ook organiseert het Instituut kwaliteitscontroles en oefent het 
toezicht uit op de beroepsuitoefening. Het Instituut voert zijn taken uit in het kader van het publiek toezicht op 
het beroep en draagt daardoor rechtsreeks bij tot het vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de 
financiële staten van de ondernemingen. 
www.ibr-ire.be 
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