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1. OVERZICHT VAN DE BELGIAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT 
 
a. Doelstellingen 
 
De Belgian Business Awards for the Environment (BBAE) willen ondernemingen belonen die met 
succes innovatie en economische haalbaarheid koppelen aan milieubescherming.  
De awards worden om de twee jaar in België georganiseerd door het Verbond van Belgische 
Ondernemingen.  
 
De awards belonen ecologisch innoverende praktijken, procedés en producten uit alle sectoren die 
bijdragen aan de overgang naar een circulaire en koolstofarme economie door de milieu-impact van 
onze productie en consumptie te verminderen, waardoor onze natuurlijke hulpbronnen efficiënter en 
verstandiger kunnen worden gebruikt. 
 
De Belgische awards openen de deur voor de European Business Awards for the Environment (EBAE) 
georganiseerd door het DG Milieu van de Europese Commissie. Alle EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten 
en toetredende lidstaten kunnen deelnemen.  
 
Milieubescherming en de overgang naar een circulaire economie kunnen de concurrentiekracht van 
de ondernemingen, en bij uitbreiding de economische concurrentiekracht van Europa, aanzienlijk 
versterken. Het lot van de ondernemingen en economieën zal afhangen van hoe we omgaan met 
uitdagingen als hulpbronnenschaarste en het efficiënt omspringen met materialen en energie, en in 
hoeverre we in staat zijn om intelligentere goederen te produceren die kunnen worden hergebruikt, 
hersteld en gerecycleerd en dat allemaal met respect voor de biodiversiteit. 
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b. Presentatie van de awards en de categorieën 
  

Om de twee jaar zet het VBO ondernemingen in de kijker die aantonen dat ze zich in het kader van 
hun economisch model engageren voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. 
In overeenstemming met het reglement van de awards van de Europese Commissie, moeten de 
kandidatuurdossiers worden ingediend onder een van 4 volgende categorieën: 
 

1. Management  

2. Goederen en diensten 

3. Productietechnieken en -processen 

4. Samenwerking met ontwikkelingslanden 

 

Er wordt ook een Business and Biodiversity Award uitgereikt voor een significante bijdrage aan de 
biodiversiteit. 

 

In België kan de jury ook de Young Talent Award uitreiken om een jonge ondernemer in de kijker te 
zetten. 

  

Hieronder worden alle categorieën overlopen. 
 
Categorie 1: Management  
 
De Management Award beloont een organisatie (of een groep organisaties) die erin slaagt om met 
een strategische visie en een beheersysteem de milieuprestaties continu te verbeteren.  
 
Om die doelstelling op een efficiënte manier te behalen, zou het milieumanagementsysteem 
opgebouwd moeten zijn rond de sleutelbegrippen strategische integratie, prestatieverbetering, 
transparantie en geloofwaardigheid.  
 
Op al die vlakken moet de organisatie aantonen dat ze een voortrekkersrol speelt en dat ze het goede 
voorbeeld geeft voor anderen. 
 
De invoering van beheersystemen zoals EMAS (het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem, 
erkend als referentietool voor de continue verbetering van milieuprestaties) wordt beschouwd als een 
optie die bijdraagt aan die voortrekkersrol, maar volstaat op zich niet om een prijs in de wacht te 
slepen. 
 

Categorie 2: Producten en diensten 
 
Deze award beloont het geslaagd op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst 
die een uitzonderlijke bijdrage levert aan milieubescherming en duurzaamheid.  
 
Het product of de dienst kan een nieuw of gewijzigd concept zijn, of een innoverende toepassing van 
een bestaand concept die duurzame productie- en consumptiemethodes bevordert en/of bijdraagt 
tot een duurzame circulaire economie. Het product of de dienst moet beantwoorden aan de 
behoeften van de consumenten, de natuurlijke hulpbronnen efficiënter gebruiken en/of het gebruik 
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van gevaarlijke stoffen, het vrijkomen van afval en vervuilende stoffen tijdens de hele levenscyclus van 
het product (bijvoorbeeld tijdens de winning, de productie, het gebruik en de verwijdering van 
materialen) minimaliseren. Het product of de dienst moet economisch levensvatbaar zijn en de 
productie en consumptie ervan moet idealiter bijdragen tot eerlijke sociale vooruitgang. 
 
De inzendingen voor deze prijs moeten de ‘avant-garde’ van de duurzame product- en 
dienstenontwikkeling vertegenwoordigen en een voorbeeld zijn voor anderen. De erkenning d.m.v. 
een EU-ecolabel of een gelijkwaardige productcertificering wordt beschouwd als een optie die 
bijdraagt tot dat statuut.  
 
Categorie 3: Productietechnieken en -processen 

 
De award beloont de geslaagde toepassing van een innoverende oplossing op het vlak van 
productietechnieken en -processen die het milieu beschermt en duurzame ontwikkeling bevordert.  
 
Een nieuwe productieoplossing kan zijn: het gebruik van volledig nieuwe technieken of procedés of de 
innoverende toepassing van bestaande processen of technieken. In beide gevallen moet de gekozen 
oplossing positief bijdragen tot het milieu en tot de economische en sociale aspecten van de duurzame 
ontwikkeling. Het nieuwe proces moet toestaan om hulpbronnen efficiënter te benutten en om de 
milieu-impact tijdens de levenscyclus te verminderen door materialen en energie op een efficiëntere 
manier te gebruiken en het gebruik van gevaarlijke stoffen te minimaliseren of de uitstoot en het afval 
te verminderen. 
 
Categorie 4: Samenwerking met ontwikkelingslanden  
 
De award beloont een internationale samenwerking tussen minstens één private entiteit afkomstig 
uit de Europese Unie en een andere uit de privé-, openbare, ngo- of academische sector in een 
opkomend of ontwikkelingsland. 
 
De samenwerking moet een zakelijke relatie zijn die significant bijdraagt tot de drie aspecten van 
duurzame ontwikkeling (bescherming van het milieu, economische ontwikkeling en sociale 
ontwikkeling) en tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties door een 
innovatie over te dragen of te delen. Het kan gaan om een product, een dienst, een proces/procedé, 
of een beheersysteem met een significante milieubijdrage.  
 
De samenwerking moet gebeuren in het kader van een commercieel levensvatbare handelsactiviteit, 
moet efficiënt gepland zijn en moet voldoende middelen krijgen om de doelstellingen te halen.  
 

De lijst van ontwikkelingslanden in het ‘World Economic Situation and Prospects report’ (WESP 
www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012country_class.pdf) van de 
Verenigde Naties is de referentie om te bepalen welke landen in aanmerking komen. Het BBAE-
secretariaat kan worden gecontacteerd indien er nadere toelichtingen nodig zouden zijn. 

  

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012country_class.pdf
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Speciale categorie: Business and Biodiversity Award 
 
De Business and Biodiversity Award beloont een ondernemingsmodel, een beheersysteem, een 
product, een dienst, of een geslaagde internationale samenwerking met een significante bijdrage in 
de strijd tegen biodiversiteitsverlies en de ondersteuning van natuurlijke ecosystemen.  
 
De inzending mag worden georganiseerd door ondernemingen die bezig zijn met biodiversiteit op 
managementniveau of wanneer de positieve impact van hun beheersysteem,  product, dienst of 
internationale samenwerking inzake biodiversiteit als een relevante toegevoegde waarde wordt 
beschouwd. 
 
Speciale categorie: Young Talent 
 
In België kan de jury ook de Young Talent Award uitreiken om een jonge bedrijfsleider in de kijker te 
zetten. Die prijs wordt uitgereikt aan een onderneming (die dus over een ondernemingsnummer 
beschikt) die minstens 1 persoon tewerkstelt, en waarvan de CEO of de gedelegeerd bestuurder jonger 
is dan 35 jaar op het moment dat de award wordt uitgereikt (16 maart 2020). Er is geen Europees 
equivalent voor die award.  

 
2. WIE KAN DEELNEMEN AAN DE BELGIAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT? 
 
Kleine en grote ondernemingen die minstens één operationele of administratieve eenheid hebben in 
België.  
 
De Belgische kandidaten moeten hun inzending indelen in één van de onderstaande categorieën en/of 
in de categorie Business and Biodiversity.  
 
De jury selecteert de 10 beste kandidaten, die tijdens de prijsuitreiking worden voorgesteld in een 
filmpje. Die filmpjes worden ook (vanaf twee weken voor het evenement) uitgezonden op Kanaal 
Z/Canal Z. De drie eersten krijgen respectievelijk de Gold, Silver en Bronze Award. 
 
De Business and Biodiversity Award wordt apart uitgereikt. Die award wordt niet verplicht uitgereikt 
op elke editie. 
De Young Talent Award is ook anders dan de vier andere. Ook die award is optioneel. 
 
Elke kandidaat mag een verschillend project inschrijven in meerdere categorieën. Het is dus mogelijk 
om verschillende awards te winnen.  
 
Bijvoorbeeld: Silver Award en Young Talent Award.  
 

Deelname van overheidsbedrijven en ngo’s 

De enige manier waarop overheidsbedrijven, ngo’s of andere niet-commerciële entiteiten kunnen 
deelnemen is door een partnerschap met een andere onderneming aan te gaan. In dat geval is het de 
commerciële entiteit die de aanvraag doet / officieel het aanvraagformulier indient onder haar eigen 
naam.  

Om te weten of een entiteit is geklasseerd als publiek of privaat, gebruiken de BBAE de definitie van 
Richtlijn 2014/24/EU, Art. 2 Definities 1 (4) "publiekrechtelijke instellingen". Die ondernemingen 
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worden niet beschouwd als vennootschappen en kunnen dus niet meedingen naar de BBAE tenzij een 
economische entiteit met hen samenwerkt en officieel het aanvraagformulier in haar eigen naam 
indient. 

 

Regels van toepassing op de vorige BBAE-winnaars die zich opnieuw kandidaat willen stellen: 
 

− In de categorie Management – Ondernemingen die een BBAE hebben gewonnen in deze categorie 
moeten twee opeenvolgende edities wachten voor ze opnieuw een aanvraag kunnen indienen. 
 
Bijvoorbeeld: de winnaar van de categorie Management in 2016 mag pas opnieuw deelnemen in 
dezelfde categorie in 2022. 
 

− In de categorie Producten en diensten – Ondernemingen kunnen hun kandidatuur stellen bij 
elke BBAE-editie op voorwaarde dat het product/de dienst waarmee ze deelnemen volledig 
nieuw is.  
 

− In de categorie Productietechnieken en -processen – De ondernemingen kunnen zich inschrijven 
voor elke BBAE-editie op voorwaarde dat het proces waarmee ze zich inschrijven volledig nieuw 
is. 

  

− In de categorie Samenwerking met ontwikkelingslanden – Voormalige winnaars komen enkel in 
aanmerking voor de prijs als ze een volledig nieuw project inschrijven. Hetzelfde project op een 
ander niveau of op een andere plaats komt dus niet in aanmerking. 
 

− In de categorie Business and Biodiversity – Voormalige winnaars komen enkel in aanmerking 
voor de prijs als ze een volledig nieuw project inschrijven. Hetzelfde project op een andere plaats 
komt dus niet in aanmerking. 

 

− In de categorie Young Talent – Voormalige winnaars komen enkel in aanmerking voor de prijs als 
ze een volledig nieuw project inschrijven. Hetzelfde project op een andere plaats komt dus niet 
in aanmerking. 

 
European Business Awards for the Environment (EBAE) 
 
Deelname aan de BBAE biedt de mogelijkheid om mee te dingen voor de European Business Awards 
for the Environment. Het is niet mogelijk om rechtstreeks op Europees niveau deel te nemen. De 
kandidaten moeten eerst deelnemen op nationaal niveau. 
 
Twee subcategorieën in de categorie Management  
Ondernemingen van verschillende grootte staan voor verschillende uitdagingen. Om die reden werden 
er twee subcategorieën opgericht. Zo kunnen tegelijk de micro- en kleine entiteiten én de middelgrote 
en grote ondernemingen beloond worden. Voor welke categorie een onderneming in aanmerking 
komt, wordt bepaald volgens de aanbeveling van de Commissie (2003/361/EC), artikel 2, betreffende 
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. 
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De tabel hieronder geeft een overzicht: 

Grootte onderneming Werknemers  Zakencijfer of Balanstotaal Subcategorie Award 

Large > 250 > € 50 m > € 43 m  Medium & Large entities 

Medium < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m  Medium & Large entities 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m  Micro & Small entities 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m  Micro & Small entities 

 
Elk land mag maximaal 12 kandidaturen indienen, met een maximum van 4 kandidaturen in elke 
categorie van de European Business Awards for the Environment. In de categorie Management zijn er 
twee subcategorieën (Micro/Small en Medium/Large). Elk land mag maximaal vier inzendingen 
insturen in één van die twee Management-subcategorieën, op voorwaarde dat er maximaal 4 
inschrijvingen zijn in de twee categorieën samen.  
 

3. INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
a. Formulieren en deadline inschrijvingen 
 
De inschrijvingen moeten worden verstuurd naar het secretariaat van de BBAE op de adressen 
dvp@vbo-feb.be en vb@vbo-feb.be. 
Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging. 
De deadline voor de inschrijvingen is 31 oktober 2019 om middernacht.  
 
De kandidaturen moeten worden ingediend met de formulieren die ter beschikking staan op de 
websites www.belgianenvironmentaward.be en www.vbo-feb.be. Er zijn vijf verschillende 
inschrijvingsformulieren. Om deel te nemen aan de categorie Young Talent moet er enkel een vakje 
worden aangekruist op de formulieren, voor die award zijn er geen bijkomende vragen. 
 
Taal 
U kunt het formulier invullen in het Nederlands, Frans of Engels. Ondernemingen die zouden willen 
deelnemen aan de EBAE moet dat doen in het Engels. (Het BBAE-secretariaat neemt de vertaalkosten 
voor de EBAE niet voor zijn rekening).  
 
Elk formulier bestaat uit twee delen en maximaal 6 pagina’s (exclusief bijlagen). 
Deel 1 – Introductie: algemene info (2 pagina’s maximaal) 
Deel 2 – Formulier met: a) samenvatting (1 pagina maximum), b) antwoorden op vragen en criteria 
(max. 3 pagina’s). 
 
Er kunnen bijlagen zoals filmpjes, brochures en andere worden toegevoegd. Maar alle informatie met 
betrekking tot de aanvraag moet opgenomen zijn in het aanvraagformulier. Men kan niet verwachten 
van de juryleden dat ze alle bijlagen lezen om zich ervan te vergewissen dat een vraag uit het 
aanvraagformulier wel degelijk werd beantwoord. 
 
Elk inschrijvingsformulier bevat een reeks vragen die overeenkomen met de toekenningscriteria. Elke 
vraag op het inschrijvingsformulier moet worden beantwoord en alle gevraagde documentatie moet 
worden verstrekt. De inschrijvingsformulieren die onbeantwoorde vragen bevatten, kunnen worden 
uitgesloten door het BBAE-secretariaat. 
  

mailto:dvp@vbo-feb.be
mailto:vb@vbo-feb.be
http://www.belgianenvironmentaward.be/
http://www.vbo-feb.be/
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b. Kalender van de editie 2019-2020 
 
De kandidaturen mogen worden ingezonden van 1 augustus t.e.m. 31 oktober 2019. 
De jury zal de dossiers bestuderen tussen november 2019 en midden januari 2020.  
Op 9 januari vindt de mondelinge verdediging plaats voor de selectie van de 10/12 laureaten. U 
ontvangt van ons een persoonlijke uitnodiging voor een mondelinge verdediging bestaande uit een 
presentatie van 10 minuten gevolgd door 10 minuten vragen van de jury.  
Midden januari tot eind februari: opnemen van de promotiefilmpjes voor de 10 genomineerden.  
16 maart 2020: officiële prijsuitreiking op het VBO in aanwezigheid van talrijke prominenten uit de 
bedrijfswereld en de politiek. 
Maart tot november 2020: toelatingsprocedure voor de EBAE (Europees niveau) voor de Belgische 
genomineerden. 
 

4. DE JURY 
 
De formulieren worden bestudeerd door een onafhankelijke jury bestaande uit wetenschappers, 
journalisten, vertegenwoordigers van verschillende overheden en ondernemingen. Ze komen uit de 
drie gewesten van ons land. 
De voorzitter van de jury waakt erover dat de beslissingen consensueel en met een meerderheid 
gebeuren.  
 

5. DE AWARDS 
 
De 10 eerste genomineerden verbinden zich ertoe om een filmploeg te ontvangen die een kort filmpje 
komt draaien waarin het project wordt voorgesteld.  
De ondernemingen kunnen de filmpjes gebruiken voor promotiedoeleinden. 
De uitreiking vindt plaats op het VBO (Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel) op 16 maart 2020 om 16.00  u.  


