OVER DE DUURZAAMHEIDSRAPPORTAGE 2020
VAN FORFARMERS
ForFarmers streeft ernaar een evenwichtig,
betrouwbaar en duidelijk beeld te presenteren van
haar aanpak en prestaties op het gebied van
duurzaamheid. Dit document bevat concrete
informatie over de management- en
rapportagemethodes die gebruikt zijn bij het
opstellen van de duurzaamheidsgegevens, resultaten en -thema’s die in de
duurzaamheidsrapportage zijn opgenomen en
waarvoor een extern assurance rapport is
afgegeven.

Inhoud en reikwijdte van de
duurzaamheidsrapportage
De inhoud van de duurzaamheidsrapportage is
gebaseerd op de materiële onderwerpen zoals die
aan de hand van de materialiteitsanalyse door
ForFarmers en haar stakeholders zijn bepaald. Ook
wordt aangegeven welk deel van de waardeketen
door het materiële onderwerp wordt beïnvloed. Deze
materiële onderwerpen en de bijbehorende kaders
bepalen de inhoud van de
duurzaamheidsrapportage.

Materialiteit bepalen
Forfarmers heeft in 2019 een uitgebreide
stakeholder-enquête gehouden met als doel het
verkrijgen en meten van feedback van haar externe
en interne stakeholders over de belangrijkste
economische, maatschappelijke en milieueffecten
van ForFarmers. Hieraan namen bijna 400 interne
en externe stakeholders deel. Door middel van een
kwantitatieve enquête en door kwalitatieve,
verdiepende interviews en rondetafelgesprekken
werd aan hen gevraagd 23 relevante onderwerpen te
rangschikken in volgorde van belangrijkheid. In de
enquête is de vraag gesteld of er onderwerpen
misten om zo de compleetheid te garanderen.
Klanten, leden van Coöperatie FromFarmers,
leveranciers, verwerkers, retailers, NGO’s en andere
externe stakeholders hebben een belangrijke
bijdrage aan het onderzoek geleverd. Ook hebben
medewerkers van alle landen en alle afdelingen

meegedaan aan het onderzoek. Aan de hand hiervan
heeft ForFarmers de y-as van de
materialiteitsmatrix geactualiseerd. De x-as van de
matrix is geactualiseerd door de expertise van de
ForFarmers Sustainability Task Force te gebruiken.
De nieuwe materialiteitsmatrix is vervolgens door de
Directie gevalideerd.
De in het jaarverslag verstrekte informatie op het
gebied van duurzaamheid, strekt zich uit tot de
duurzaamheidsprestaties in alle operationele
segmenten, businessunits en groepsafdelingen van
ForFarmers. De rapportage omvat alle entiteiten
waarop ForFarmers, direct of indirect,
beleidsbepalende invloed heeft. Voor enkele
duurzaamheids-KPI’s geldt een beperktere
reikwijdte, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Ondernemingen of bedrijfsactiviteiten die tijdens de
lopende of vorige rapportageperiode zijn
geacquireerd vallen buiten de reikwijdte van de
rapportage. Reden hiervoor is dat pas overgenomen
ondernemingen of bedrijfsactiviteiten eerst
geïntegreerd moeten worden in de ForFarmersorganisatie en vertrouwd moeten raken met de
manier van werken van ForFarmers voordat de
betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers
gewaarborgd kan worden. De activiteiten van
ForFarmers in Polen (Tasomix) zijn in 2020
geïntegreerd in de
duurzaamheidsverslagleggingscyclus.

Criteria voor
duurzaamheidsrapportage
De duurzaamheidsrapportage wordt opgesteld in
overeenstemming met de GRI-standaarden en
gepresenteerd volgens de ‘core’ optie. Informatie
over het naleven van de GRI-standaarden (de GRI
content index) staat in de duurzaamheidssectie van
de corporate website.
ForFarmers heeft specifieke rapportagecriteria
opgesteld voor de afzonderlijke duurzaamheidsKPI’s, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Met betrekking tot de rapportage van de KPI’s is er
ten opzichte van 2019 een wijziging in de scope van
de assurance:
LTI Frequency rate is toegevoegd aan de rapportage.
Aangezien de duurzaamheidsgegevens afkomstig
zijn uit diverse bronnen in de gehele waardeketen en
van verschillende datum zijn, blijft ForFarmers
werken aan het verbeteren van de

verzamelingsprocessen en controleomgeving voor
deze gegevens. De Directie heeft in verband hiermee
aan de externe accountant van ForFarmers (KPMG)
gevraagd om een beperkte mate van zekerheid te
verschaffen over de bovenstaande duurzaamheidsKPI’s in het jaarverslag over 2020. Het
accountantsverslag van KPMG, inclusief details over
de uitgevoerde werkzaamheden, is te lezen in het
jaarverslag 2020.

ForFarmers heeft daarnaast verschillende
milieucertificeringen: in Duitsland is ForFarmers
ISO 50001 gecertificeerd en in het Verenigd
Koninkrijk is er zowel een ISO 50001 als ISO 14001
certificering. ISO 50001 helpt de Onderneming
efficiënter energie te gebruiken door het
ontwikkelen van een energiemanagementsysteem
en ISO 14001 stimuleert de Onderneming om de
milieuprestaties te verbeteren door middel van een
milieumanagementsysteem.

Achtergrondinformatie over
KPI voor fosfaatefficiëntie
De indicatoren voor fosfaatefficiëntie voor zuivel-,
varkens- en pluimveeproductiesystemen voor
Nederland zijn door ForFarmers ontworpen. De
berekende fosfaatefficiëntiewaarde geeft aan
hoeveel fosfaat opgenomen via het voer is
vastgelegd in dieren en dierlijke producten. Anders
gezegd: de fosfaatefficiëntiewaarde geeft informatie
over het fosfaatverbruik op het boerenerf.

Berekeningsmethode voor
varkensproductiesystemen:
De netto-fosfaatwaarde in het product delen door
het fosfaat in het voer: P-efficiëntie (%) = (P in dieren
x aantal dieren) / (voeropname x P in voer) x 100%




Het fosfaatgehalte in de dieren wordt berekend
op basis van het gewicht van de dieren conform
de MINAS- tabellen uit 2004.
Het fosfaatgehalte in het voer wordt bepaald
door het laboratorium van ForFarmers conform
de wettelijke vereisten van MINAS.

Berekeningsmethode voor
pluimveeproductiesystemen:
Vleeskuikens
De netto-fosfaatwaarde in het product delen door
het fosfaat in het voer: P-efficiëntie (%) = (P in
vleesproductie (afgeleverd aan slachthuis) en dode
dieren) / ((voeropname x P in voer) + P in
eendagskuikens) x 100%

Berekeningsmethode voor
zuivelproductiesystemen:



De netto-fosfaatwaarde in het product delen door
het fosfaat in het voer: P-efficiëntie (%) = (P in melk
x melkproductie) / (voeropname x P in voer) x 100%




De berekening van het fosfaatgehalte in melk
(omschreven als P in melk in bovenstaande
formule) is gebaseerd op een wetenschappelijke
studie door Klop et al (2014) van de universiteit
van Wageningen. Voor de berekening van deze
KPI is de oorspronkelijke formule aangepast,
waarbij lactosegehalte is vervangen door
vetgehalte, aangezien deze gegevens
beschikbaar zijn (het vetgehalte wordt namelijk
altijd gemeten als de melk bij de boer wordt
opgehaald door het zuivelbedrijf. De
formulewijziging is doorgevoerd in overleg met
mevr. Klop en gevalideerd door Schothorst, een
externe onderzoeksorganisatie.
Het fosfaatgehalte in het voer wordt vastgesteld
op basis van de opname van droge
bestanddelen in het voer zoals aanbevolen door
de accountmanager van ForFarmers. De
inherente onzekerheid ligt in het feit dat de
daadwerkelijke voeropname kan afwijken van de
aanbevolen hoeveelheid.



De fosfaatconversiefactoren zijn gebaseerd op
het gewicht van de dieren (vleesproductie), het
aantal dode dieren en eendagskuikens conform
de meest recente RVO Nederlandse Standaard
Richtlijnen.
Het fosfaatgehalte in het voer wordt bepaald
door het laboratorium van ForFarmers conform
de wettelijke vereisten van MINAS.

Leghennen
De netto-fosfaatwaarde in het product delen door
het fosfaat in het voer: P-efficiëntie (%) = (P in
eierproductie + P in uitgevallen hennen) /
((voeropname x P in voer) + P in hennen bij begin van
koppel) x 100%




De fosfaatconversiefactoren zijn gebaseerd op
het gewicht van de eieren en het aantal hennen
conform de meest recente RVO Nederlandse
Standaard Richtlijnen.
Het fosfaatgehalte in het voer wordt bepaald
door het laboratorium van ForFarmers conform
de wettelijke vereisten van MINAS.

De inputgegevens zijn afkomstig van ForFarmersklanten in Nederland voor wie volledige datasets
beschikbaar waren: circa 2.300 zuivelklanten en

circa 400 klanten in de varkenssector en ongeveer
40 koppels voor leghennen en ongeveer 650 koppels
voor vleeskuikens.

Governance
duurzaamheidsactiviteiten
ForFarmers bestuurt haar
duurzaamheidsactiviteiten via twee commissies: de
Adviesraad Duurzaamheid en de Taakgroep
Duurzaamheid. In 2020 hadden beide commissies
eenzelfde samenstelling en manier van werken als
het vorige jaar om zodoende consistentie en
relevante expertise te garanderen.

De Taakgroep Duurzaamheid, bestaande uit een
Directielid en acht senior managers, is
verantwoordelijk voor het implementeren van de
duurzaamheidsaanpak van ForFarmers. Elke
business owner draagt de verantwoordelijkheid voor
een specifiek duurzaamheidsfocusgebied. De
Taakgroep coördineert verbeteracties met
betrekking tot de gestelde KPI's en rapporteert
hierover aan de Directie en de Raad van
Commissarissen. Binnen de Directie draagt de
directeur Supply Chain verantwoordelijkheid voor de
duurzaamheidsaanpak van ForFarmers. De
Directeur Corporate Affairs van ForFarmers is
voorzitter van de Task Force en is verantwoordelijk

1 Exclusief de fosfaat-efficiëntie, die op jaarbasis wordt
gerapporteerd met vertraging van een jaar, vanwege de
beschikbaarheid van data

De Adviesraad Duurzaamheid komt twee keer per
jaar bijeen en wordt voorgezeten door de CEO van
ForFarmers. De functie van de raad is het geven van
advies over de duurzaamheidsstrategie van
ForFarmers en over belangrijke trends en
vraagstukken waar rekening mee moet worden
gehouden. De Adviesraad Duurzaamheid bestaat uit
twee Directieleden van ForFarmers, één lid van de
Raad van Commissarissen (de ‘Raad’) van
ForFarmers en zes externe leden die allemaal
belangrijke spelers zijn in de supply chain van
ForFarmers, in de academische wereld of bij NGO's.

voor het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda en
het continu verbeteren van de resultaten.

Aanpak
duurzaamheidsmanagement
Gegevens over duurzaamheid worden geïntegreerd
in de interne rapportageprocessen van ForFarmers.
Voor elk duurzaamheidsfocusgebied wordt een
business owner aangewezen, die verantwoordelijk is
voor het coördineren van de
duurzaamheidsprestaties met betrekking tot de
betreffende pijler en voor het bepalen van
toekomstige acties en initiatieven. De verzamelde
gegevens worden door de business owner
geëvalueerd. Eens per kwartaal1 worden de

duurzaamheidsgegevens geconsolideerd door de
Directeur Corporate Affairs en beoordeeld door
Finance en Internal Audit. Er worden diverse interne
controles uitgevoerd (waaronder sanity checks en
kwalitatieve analyses) om te garanderen dat de
gegevens die voor de berekening van de KPIprestaties worden gebruikt correct en volledig zijn.
De duurzaamheidsprestaties worden vervolgens
binnen de Taakgroep Duurzaamheid besproken
alsmede met de managementteams in de landen om
de huidige status en vervolgstappen te bepalen.
Daarna wordt de informatie ter beoordeling aan de
Directie en de Raad voorgelegd.

Stakeholderdialoog
ForFarmers weet hoe belangrijk het is om de
standpunten van haar stakeholders te begrijpen.
Onze stakeholders dagen ons uit, ze delen hun
verwachtingen en zorgen, stellen vraagstukken aan
de orde, geven feedback en werken met ons samen.
ForFarmers onderscheidt twee groepen

stakeholders. Level 1-stakeholders worden
omschreven als diegenen die direct betrokken zijn
bij de supply chain van ForFarmers (medewerkers,
leveranciers, klanten, verwerkers, retailers). Level 2
omvat alle andere groepen belanghebbenden
(aandeelhouders, leden, NGO’s, toezichthouders,
overheden, media, beleggers en banken).
Dialoog met deze stakeholders is van cruciaal
belang voor ForFarmers en vindt regelmatig plaats
op zowel formele als informele basis. Wij
communiceren met de stakeholders via diverse
kanalen en op diverse niveaus. De onderstaande
tabel laat zien hoe ForFarmers het gesprek aangaat
met de diverse groepen stakeholders, welke
onderwerpen hierbij gedeeld en besproken zijn, en
welke acties ForFarmers heeft genomen naar
aanleiding van de onderwerpen die aan de orde zijn
gesteld. Dit is additioneel op de separaat, formeel
georganiseerde stakeholderdialoog voor het updaten
van de materialiteitsmatrix.

Dankzij deze structurele dialoog met alle groepen
stakeholders kan ForFarmers belangrijke nieuwe
thema’s signaleren waar rekening mee gehouden
dient te worden bij het aanpassen van de strategie.

Lidmaatschappen
Als belangrijke speler in de veehouderij en de
voederindustrie werkt ForFarmers samen met
sectororganisaties en in partnerschapsverband om
duurzaamheid in de sector te bevorderen.
ForFarmers is onder andere lid van FEFAC, de
Europese koepelorganisatie voor voerproducenten,
die tot voor kort werd voorgezeten door een
medewerker van ForFarmers, en de respectievelijke
nationale voederorganisaties (Nevedi in Nederland,
Deutscher Verband Tiernahrung (DVT) in Duitsland,
de Belgian Feed Association (BFA) en de Agricultural
Industries Confederation (AIC) in het Verenigd
Koninkrijk). Tasomix is op dit moment geen lid van
de Poolse Voeder Organisatie. Door haar
lidmaatschap van deze organisaties werkt
ForFarmers mee aan het vertegenwoordigen,
bevorderen en verdedigen van de belangen van de
Europese mengvoerindustrie bij de nationale en
Europese instellingen en internationale organisaties.
Een volledig overzicht van al onze lidmaatschappen
is op onze website te vinden.
Deze Appendix over de duurzaamheidsrapportage
van ForFarmers maakt deel uit van het ForFarmers
jaarverslag 2020.
[1] Exclusief de P-efficiëntie die op jaarbasis wordt gerapporteerd
op jaarbasis met een vertraging van een jaar, vanwege de
beschikbaarheid van data.

