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EU-taxonomie
De EU Taxonomie regelgeving, welke werd ingevoerd in 

2020, is een verplicht classificatie system om te bepalen 

welke economische activiteiten beschouwd worden als 

“milieuvriendelijk”. Om als “milieuvriendelijk” te worden 

geclassificeerd, wordt er onderscheid gemaakt tussen 

Taxonomie-‘eligible’ (“in aanmerking komend”) en 

Taxonomie-‘aligned’ (“bijdragend aan het tegengaan van 

klimaatverandering”). Als een activiteit voldoet aan de 

beschrijving van de gedelegeerde verordeningen, 

dan wordt deze beschouwd als Taxonomie-‘eligible’. 

Activiteiten die voldoen aan bepaalde criteria om 

klimaatverandering tegen te gaan, zullen dan als 

“milieuvriendelijk” worden bestempeld (Taxonomie-

‘aligned’).

De EU-taxonomie beslaat zes milieudoelstellingen. 

De eerste twee daarvan zijn in 2021 aangenomen, namelijk 

klimaatverandering en mitigatie van klimaatverandering. 

In de komende jaren worden de overige vier aangenomen: 

bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen, 

duurzaam gebruik en bescherming van water en 

zeebronnen, transitie naar een circulaire economie en 

voorkomen en beheren van vervuiling.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals onze 

focus op circulair gebruik van ingrediënten door het 

inzetten van natte en vloeibare ingrediënten die niet 

geschikt zijn voor humane consumptie of onze 

voortdurende inspanningen om het energieverbruik per 

ton diervoeder te verminderen, vallen nog niet onder de 

eerste twee pijlers van de EU-taxonomie. Derhalve is 0% 

van de omzet eligible (2021: 0%). Een deel van onze 

kapitaalinvesteringen en operationele kosten zijn gericht 

op het mitigeren van klimaatveranderingen en was 

derhalve in 2022 al eligible, te weten 7,0% van de 

kapitaalinvesteringen (2021: 7,4%) en 4,4% van de 

operationele kosten (2021: 2,8%).

In 2022 is geen enkele economische activiteit ‘aligned’ 

voor de EU Taxonomie. Dit wordt met name veroorzaakt 

door het niet uitvoeren van due diligence onderzoeken 

naar mensenrechten in de waardeketen. ForFarmers 

beschouwt mensenrechten echter als belangrijk en heeft 

meerdere maatregelen getroffen, zoals de SEDEX code en 

het implementeren van een eigen leverancierscode van 

gedragsregels, om mensenrechten in de waardeketen te 

waarborgen. Daarnaast is ForFarmers actief in 

Noordwest-Europa, voldoet ForFarmers aan lokale wet- 

en regelgeving, beschikt ForFarmers over interne 

procedures tegen omkoping en corruptie en heeft 

ForFarmers een strategische doelstelling om een veilige 

werkomgeving te waarborgen en deze steeds te 

verbeteren. 

Tevens heeft ForFarmers op dit moment geen formeel 

proces met betrekking tot alle “Do not significant harm” 

(hierna: DNSH) criteria, waardoor het nog niet mogelijk is 

om alle verplichte eisen te onderbouwen. 

ForFarmers implementeert momenteel een werkgroep om 

zich voor te bereiden op de due diligence vereisten op het 

gebied van mensenrechten en om alle DNSH-criteria in de 

toekomst te onderbouwen. Aangezien geen enkele 

economische activiteit bestempeld kan worden als 

Taxonomie-aligned rapporteert ForFarmers een verkorte 

indeling van de tabellen voor 2022 die gebaseerd zijn op de 

standaard tabel zoals opgenomen in de EU-Taxonomie 

(Article 8 Delegated Act, Annex 2).

Omzet
Omzet binnen de EU Taxonomie is gelijk aan ‘Omzet’ zoals 

opgenomen in de Geconsolideerde Jaarrekening. Het deel 

van de ‘eligible’ omzet is berekend door te bepalen welk 

deel van de omzet behaald wordt vanuit producten of 

diensten geassocieerd met de economische activiteiten 

zoals opgenomen in de EU Taxonomie. Onder de eerste 

twee doelstellingen van de EU Taxonomie is er geen 

economische activiteit die voldoende overeenkomt met de 

activiteiten van ForFarmers. Verwacht wordt dat dit zal 

stijgen wanneer de overige vier doelstellingen in werking 

treden, indien de productie van veevoer wordt opgenomen 

in de economische activiteiten van de EU Taxonomie.



ForFarmers Jaarverslag 2022
Wie we zijn en wat we doen

54

Aandeel van de omzet in 2022 van producten of diensten die verband houden met op taxonomie afgestemde 
economische activiteiten
 

Economische activiteiten Code(s)

Omzet  

(EURm)

Aandeel van  

omzet (%)

Taxonomie ‘eligible’ activiteiten

Ecologisch duurzame activititeiten (Taxonomie ‘aligned’)

Totaal Taxonomie ‘aligned’  0,0 0%

Taxonomie ‘eligible’, maar niet ‘aligned’ activititeiten

Totaal Taxonomie ‘eligible’, niet ‘aligned’  0,0 0%

Totaal Taxonomie ‘eligible’   0,0 0%

    

Taxonomie niet ‘eligible’ activiteiten  3.315 100%

Totaal  3.315 100%

Kapitaalinvesteringen
Kapitaalinvesteringen corresponderen in de EU-taxonomie 

met de volgende elementen uit de geconsolideerde 

jaarrekening:

• Toevoegingen aan, nieuwe leasecontracten en 

verworven via bedrijfscombinaties van materiele activa 

en activa met gebruiksrecht (noot 18); 

• Toevoegingen aan en verworven via bedrijfscombinaties 

van immateriële activa (noot 19); 

• Aankopen pluimvee, voer en verzorging (noot 24).

Het deel van de eligible kapitaalinvesteringen is berekend 

door te bepalen welk deel van de kapitaalinvesteringen 

toebehoort aan activa of processen geassocieerd met de 

economische activiteiten zoals opgenomen in de EU 

Taxonomie of aan maatregelen die onze activiteiten 

koolstofarm kunnen maken of kunnen leiden tot een 

vermindering van de uitstoot van boeikasgassen.

De conclusie is dat dit beperkt is tot een klein deel van de 

totale kapitaalinvesteringen. Dit deel is vooral gerelateerd 

aan de investeringen in bulkwagens (6,6 – 

Goederenvervoer over de weg), IFRS16 toevoegingen met 

betrekking tot lease auto’s (6,5 – Vervoer met 

personenwagens), en investeringen in energie zuinige 

installaties (7,3 – Installatie, onderhoud en reparatie van 

energiezuinige apparatuur).

De daling in ‘eligible’ van 7,4% naar 7,0% heeft met name 

betrekking op een daling van de toevoeging van het aantal 

nieuwe elektrische lease auto’s.
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Aandeel van kapitaalinvesteringen in 2022 uit producten of diensten die verband houden met op taxonomie 
afgestemde economische activiteiten

 

Economische activiteiten Code(s)

Kapitaal- 

investeringen  

(EURm)

Aandeel van  

kapitaal- 

investeringen 

capex (%)

Taxonomie ‘eligible’ activiteiten

Milieuvriendelijk duurzame activititeiten (Taxonomie ‘aligned’)

Totaal Taxonomie ‘aligned’  0,0 0%

Taxonomie ‘eligible’, maar niet ‘aligned’ activititeiten

Vervoer met personenwagens 6,5 2,2 2.6%

Goederenvervoer over de weg 6,6 1,2 1.4%

Installatie, onderhoud en reparatie van energiezuinige apparatuur 7,3 2,4 2.8%

Installatie, onderhoud en reparatie van instrumenten en toestellen voor het meten, 

regelen en controleren van de energieprestatie van gebouwen 7,5 0,1 0.1%

Installatie, onderhoud en reparatie van hernieuwbare energietechnologieën, ter plaatse. 7,6 0,1 0.1%

Totaal Taxonomie ‘eligible’, niet ‘aligned’  6,0 7.0%

Totaal Taxonomie ‘eligible’   6,0 7.0%

    

Taxonomie niet ‘eligible’ activiteiten  79,0 93.0%

Totaal  85,0 100%

Operationele kosten

De totale operationele kosten binnen de EU-taxonomie 

betreffen de volgende categorieën van operationele 

uitgaven van ForFarmers: niet-gekapitaliseerde kosten 

voor onderzoek en ontwikkeling, korte-termijnleases en 

onderhoud en reparaties. ForFarmers heeft ervoor 

gekozen de totale variabele leasekosten en leases met 

lage waarde op te nemen in de operationele kosten, 

zie noot 18 voor de betreffende bedragen en noot 39 voor 

de waarderingsgrondslagen voor leases.

De eligible operationele kosten zijn berekend door te 

bepalen welk deel van de totale kosten gerelateerd is aan 

activa of processen binnen de economische activiteiten 

zoals gedefinieerd in de EU Taxonomie of aan maatregelen 

die onze activiteiten koolstofarm kunnen maken of kunnen 

leiden tot een vermindering van de uitstoot van 

boeikasgassen. Eligible operationele kosten zijn beperkt 

tot een klein deel van de totale kosten. Ze zijn vooral 

gerelateerd aan de variabele korte-termijnleasebetalingen 

en de tank- en laadkosten voor de leaseauto’s (6,5 – 

Vervoer met personenwagens). 

ForFarmers analyseert de individuele 

kapitaalinvesterings- en operationele kostenposten op 

type. Zo voorkomen we dubbeltelling van economische 

activiteiten. 

De toename in eligible operationele kosten van 2,8% naar 

4,3% wordt met name veroorzaakt door een toename van 

de variabele en korte-termijn leasekosten voor 

leaseauto’s. 
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Ontwikkeling en innovatie bij ForFarmers heeft met name 

betrekking op het reduceren van de uitstoot van 

broeikasgassen in het productieproces en/of het gebruik 

van veevoer. Doordat (de productie van) veevoer geen 

onderdeel is van de economische activiteiten zoals 

opgenomen in de EU Taxonomie regelgeving verwacht 

ForFarmers onder de huidige regelgeving niet tot 

‘alignment’ te komen voor innovatie.

Aandeel van operationele kosten in 2022 uit producten of diensten die verband houden met op taxonomie 
afgestemde economische activiteiten

 

Economische activiteiten Code(s)

Operationele 

kosten  

(EURm)

Aandeel van 

operationele 

kosten (%)

Taxonomie ‘eligible’ activiteiten

Milieuvriendelijk duurzame activititeiten (Taxonomie ‘aligned’)

Totaal Taxonomie ‘aligned’  0,0 0,0%

Taxonomie ‘eligible’, maar niet ‘aligned’ activititeiten

Productie van warmte/koude uit bio-energie 4,24 0,1 0,4%

Vervoer met personenwagens 6,5 1,3 3,5%

Dicht bij marktonderzoek, ontwikkeling en innovatie 9,1 0,2 0,4%

Totaal Taxonomie ‘eligible’, niet ‘aligned’  1,6 4,3%

Totaal Taxonomie ‘eligible’   1,6 4,3%

    

Taxonomie niet ‘eligible’ activiteiten  36,7 95.6%

Totaal  38,3 100.0%


