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Aan het management van Van Akelyen NV 

 

Wij hebben een beperkte assurance-opdracht uitgevoerd ten aanzien van geselecteerde prestatie 

indicatoren (KPIs), zoals hieronder beschreven, en gepresenteerd in de 

duurzaamheidsverslaggeving van Van Akelyen NV met betrekking tot de Betoncentrale gelegen te 

Baaikensstraat 27, 9240 Zele en gepubliceerd op hun website op datum van 2-9-2022.  

 

 

Onderwerp 

 

Wij zijn aangesteld om een conclusie met beperkte mate van zekerheid te geven in ons rapport 

over de volgende geselecteerde KPIs opgenomen in het duurzaamheidsverslag gepubliceerd op de 

website van Van Akelyen op datum van 2-9-2022. De hieronder beschreven KPIs dienen te worden 

opgesteld in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van het Concrete Sustainability 

Council (CSC), sectie M5 – Benchmark, M5.02 Extern geverifieerde jaarlijkse indicatoren (KPI). 

 

Geselecteerde KPIs 

1. Klinkergehalte 

2. Gebruik van secundaire granulaten 

3. Productie van hernieuwbare energie 

4. Gebruik van drinkbaar water 

5. Incidenten/letsel/ongevallen  

 

 

Verantwoordelijkheden van het management van Akelyen 

 

Het management is verantwoordelijk voor het selecteren, opstellen en presenteren van de 

geselecteerde KPIs in overeenstemming met de bijbehorende verslaggevingscriteria – zoals 

gedefinieerd in de technische handleiding van de Concrete Sustainability Council (CSC) sectie M5 

– Benchmark, M5.02 Extern geverifieerde jaarlijkse indicatoren (KPI).  

 

Deze verantwoordelijkheid omvat de identificatie van belanghebbenden en de vereisten van deze 

belanghebbenden, opvolgen van materiële kwesties of afwijkingen met betrekking tot 

duurzaamheidsprestaties en het ontwerp, invoeren en in stand houden van interne controle met 

betrekking tot het opstellen van het duurzaamheidsverslag ter voorkomen van enige afwijkingen 

van materieel belang, als gevolg van fraude of het maken van fouten. Het management is ook 

verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de meet- en verslaggevingscriteria 

met het oog op de beoogde gebruikers van de geselecteerde KPIs en voor het verzekeren dat die 

criteria publiekelijk beschikbaar zijn voor de gebruikers van het Verslag. 



 

Verantwoordelijkheid van de auditor  

 

Het is onze verantwoordelijkheid, op basis van de door ons verrichte werkzaamheden en de door 

ons verkregen informatie, om een conclusie met beperkte mate van zekerheid omtrent de 

geselecteerde KPIs te formuleren. De procedures die worden uitgevoerd in een beperkte 

assurance-opdracht variëren in aard en timing, en zijn minder uitgebreid dan bij een redelijke 

assurance-opdracht.  

 

Wij hebben onze assurance-opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de International 

Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), Assurance-opdrachten anders dan 

opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie, uitgegeven door de 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Deze standaard vereist dat wij 

onze opdracht zodanig plannen en uitvoeren dat een beperkte mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de geselecteerde KPIs geen onjuistheden van materieel belang bevatten. 

  

Deze assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, uitgevoerd in overeenstemming met 

ISAE 3000 (herzien), omvat het beoordelen van de geschiktheid van het gebruik van de door het 

CSC opgestelde verslaggevingscriteria, het beoordelen van de risico’s tot afwijkingen van 

materieel belang in de geselecteerde KPIs als gevolg van fraude of fouten, het reageren op de 

ingeschatte risico's zoals noodzakelijk gegeven de omstandigheden, en het evalueren van de 

algehele presentatie van de geselecteerde KPIs. 

 

De procedures die wij hebben uitgevoerd zijn gebaseerd op ons professioneel oordeel en 

bestonden onder meer uit het inwinnen van inlichtingen, het observeren van de gevolgde 

processen, het inspecteren van documenten, het uitvoeren van analyses en het overeenkomen of 

aansluiten met de onderliggende stukken. 

 

Gelet op de omstandigheden van de opdracht, hebben wij bij het uitvoeren van de hierboven 

vermelde werkzaamheden: 

 

 Relevante leden van het management geïnterviewd om inzicht te krijgen in de interne 

controleomgeving, het risicobeoordelingsproces en de informatiesystemen die relevant zijn 

voor het proces van duurzaamheidsverslaglegging; 

 Documentatie geïnspecteerd ter bevestiging van de verklaringen van het management tijdens 

onze interviews; 

 De processen en systemen geïdentificeerd die werden gebruikt om de geselecteerde KPIs te 

genereren, te aggregeren, te monitoren en te rapporteren; 

 De redelijkheid en juistheid beoordeeld van belangrijke schattingen en beoordelingen 

gemaakt door het management bij de voorbereiding van de geselecteerde KPIs. 

 

 

  



 
 

Meer concreet hebben wij volgende werkzaamheden inzake de KPIs uitgevoerd: 
 

1. Klinkergehalte 

 

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de 

duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende documentatie aangeleverd 

door de producent van cement, hebben we geen elementen vastgesteld in onze 

analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte 

weergave is van de realiteit.   

 

2. Verbruik van drinkbaar water 

 

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de 

duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende facturen en meterstanden 

aangeleverd door de leverancier van drinkbaar water, hebben we geen elementen 

vastgesteld in onze analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat 

de KPI geen correcte weergave is van de realiteit.  

 

3. Productie van hernieuwbare energie 

 

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de 

duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende facturen aangeleverd door 

de energieleverancier, hebben we geen elementen vastgesteld in onze analytische 

werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is 

van de realiteit.  

 

4. Gebruik van secundaire granulaten 

 

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de 

duurzaamheidsrapportage en inspectie van rapportage rond het materiaalverbruik 

van de centrale installatie, hebben we geen elementen vastgesteld in onze 

analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte 

weergave is van de realiteit. 

 

5. Incidenten/letsel/ongevallen 

 

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de 

duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende documentatie aangeleverd 

door de verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen en interne 

ziekteverzuimstatistieken, hebben we geen elementen vastgesteld in onze 

werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is 

van de realiteit. 

  



 
 

Inherente beperkingen  

 

Een opdracht met een beperkte mate van zekerheid is aanzienlijk minder uitgebreid dan een 

opdracht met een redelijke mate van zekerheid wat betreft zowel de 

risicobeoordelingsprocedures, waaronder het verwerven van inzicht in de interne controle, als de 

aard van procedures die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de ingeschatte risico's. Dit heeft tot 

gevolg dat het niveau van zekerheid verkregen in een assurance-opdracht met beperkte 

zekerheid aanzienlijk lager ligt dan de zekerheid die zou zijn verkregen indien wij een assurance-

opdracht hadden uitgevoerd met redelijke mate van zekerheid. Bijgevolg verstrekken wij geen 

redelijke mate van zekerheid over de vraag of de geselecteerde KPIs van het CSC, in alle 

materiële opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met de bijhorende verslaggevingscriteria 

van CSC. 

 

 

Onze onafhankelijkheid en kwaliteitscontrole 

 

Wij hebben voldaan aan de onafhankelijkheid en alle andere ethische vereisten van de 

International Code of Ethics for Professional Accountants (met inbegrip van de International 

Independence Standards), die is uitgevaardigd door de International Ethics Standards Board for 

Accountants en gebaseerd is op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, 

vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professioneel gedrag. 

 

BDO past de Internationale Standaard voor Kwaliteitsmanagement (ISQC)-1 toe, die vereist dat de 

onderneming een systeem voor kwaliteitsmanagement ontwerpt, implementeert en beheert, met 

inbegrip van beleidslijnen of procedures met betrekking tot de naleving van ethische vereisten, 

professionele normen en toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten. 

 

 

Conclusie met beperkte mate van zekerheid 

 

Bij onze assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid is niets onder onze aandacht 

gekomen dat ons doet aannemen dat de geselecteerde KPIs, zoals uiteengezet in de 

bovenstaande paragraaf Onderwerp, in alle materiële opzichten, niet opgesteld zou zijn in 

overeenstemming met de verslaggevingscriteria. 

 

 

Andere punten 

 

Dit rapport en bijhorende conclusie is beperkt van toepassing op de duurzaamheidsverslaggeving 

van Van Akelyen NV, gepubliceerd op hun website op datum van 2-9-2022. Bijgevolg aanvaarden 

wij geen verantwoordelijkheid voor enige wijzigingen in de informatie in het 

duurzaamheidsverslag of in ons onafhankelijk verslag met beperkte zekerheid die zich zouden 

hebben voorgedaan na onze werkzaamheden. 

 

Onze werkzaamheden zijn verricht om het management van Van Akelyen een beperkte mate van 

zekerheid te verschaffen omtrent de geselecteerde KPIs, in overeenstemming met de 

voorwaarden van onze opdracht, en voor geen enkel ander doel. Wij aanvaarden geen 



 
 

aansprakelijkheid jegens enige partij anders dan Van Akelyen, voor onze werkzaamheden, voor 

dit rapport, of voor de conclusie die wij hebben uitgereikt. 

 

 

Hasselt,  

 

Datum: 

 

 

 

 

BDO Bedrijfsrevisoren BV 

Vertegenwoordigd door Michel Dupont 

Bedrijfsrevisor 

 

  





 
 

BIJLAGE 1: GEPUBLICEERDE KPIs OP WEBSITE VAN VAN AKELEYEN NV OP 

DATUM VAN 2-9-2022 
 

1. Klinkergehalte 

 

   
 

2. Verbruik van drinkbaar water 

 

 
 

3. Productie van hernieuwbare energie 

 

 
 

4. Gebruik van secundaire granulaten 

 

 
 

5. Incidenten/letsel/ongevallen 
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