Bijlage 1
GRI tabel
MVO-verslag Plukon Food Group 2016

GRI tabel

102-13

Lidmaatschappen

Deze bijlage behoort tot de rapportage over 2016.

GRI
Standaard
102-1

102-1
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7

102-8

102-9
102-10

102-11
102-12

Omschrijving

Directe informatie,
paginanummer
Algemene verslagleggingsvoorschriften
Naam van de organisatie
Bankiva BV, holding
company van Plukon
Food Group
Activiteiten, merken, producten en p. 8 t/m p.15
diensten
Locatie van de hoofdvestiging
Wezep, Nederland
Locaties van vestigingen en
p.12, p.13
activiteiten
Eigendom en rechtsvorm
p.12
Markten
p.12 t/m p.15
Omvang van de organisatie
Financiële informatie
(* € 1.000,-):
Omzet: 1.402.010
Eigen vermogen:
260.854
Bankschulden: 224.253
p. 8 t/m p.15
Informatie over medewerkers en
p.83, p.84
ander personeel

Toeleveringsketen
Belangrijkste veranderingen in
de organisatie en de
toeleveringsketen
Voorzorgsbeginsel en -aanpak
Externe initiatieven

p.33
n.v.t.

p.4, p.5
p.2, p.33, p. 36 t/m p.37,
p.43, p.83

Toelichting

Nederland
• AWVN: Algemene
werkgeversvereniging
• NEPLUVI: Vereniging
van de Nederlandse
Pluimveeverwerkende
Industrie
• VNO NCW, ondernemersorganisatie
België
• VIP-België vzw:
Vereniging
van Industriële
Pluimveeslachthuizen
Duitsland
• ZDG: Vereniging
van de Duitse
Pluimvee Industrie
(Zentralverband
der Deutschen
Geflügelwirtschaft e.V.)

102-14

p.4 t/m p.5, p.14 t/m
p.15, p.18 t/m p.37
p.4 t/m p.5, p.20 t/m
p.27
p.83

102-18

Verklaring van de hoogste
beslis-singsbevoegde
Belangrijkste gevolgen, risico’s en
mogelijkheden
Waarden, uitgangspunten,
(gedrags)normen
Adviesorganen en zorgpunten
inzake ethiek
Bestuursstructuur

102-19

Delegatie van bevoegdheden

p.2

102-20

Verantwoordelijkheid op bestuurlijk p.2
niveau voor economische,
ecologische en maatschappelijke
onderwerpen
Overleg met belanghebbenden
p.26 t/m p.27
over economische, ecologische en
maatschappelijke onderwerpen

102-15
Cijfers over contacttype
en arbeidstype per
geslacht worden niet
geregistreerd.
Dit is het eerste MVO-verslag van Plukon Food
Group.

102-16
102-17

102-21

102-26

102-28

Rol van hoogste bestuursorgaan
bij vaststellen van doelen,
waar-den en strategie
Evaluatie van hoogste
bestuursorgaan over
duurzaamheidsprestaties

p.4 t/m p.5

p.2, p.12

p.2, p.26 t/m p.27

p.2

Het proces om
materiële onderwerpen te
bepalen, is ondersteund
door een externe, derde
partij.
Het MVO-beleid is vastgesteld door de directie
van Plukon.
De directie evalueert de
duurzaamheidsprestaties.

102-31

102-32

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45

102-46

102-47
102-48

102-49

102-50

Toetsing van economische,
ecologische en maatschappelijke
onderwerpen
Hoogste bestuursorgaan die het
MVO-verslag goedkeurt
Overzicht van groepen
belanghebbenden
Collectieve arbeidsovereenkomst
Identificatie en selectie van
belanghebbenden
Aanpak inzake betrokkenheid van
belanghebbenden
Belangrijkste onderwerpen en
vraagstukken
Ondernemingen die zijn
meegenomen in de
geconsolideerde jaarrekening en
die niet onder dit verslag vallen
Vaststellen van rapportinhoud en
reikwijdte van onderwerpen

Overzicht van materiële
onderwerpen
Herziening en herformulering van
informatie
Significante veranderingen ten
opzichte van vorige
verslagperiodes
Verslaggevingsperiode

Jaarlijks, bij het opstellen
van het MVO-verslag.

102-54

Het MVO-verslag wordt
goedgekeurd door de
directie van Plukon.
p.26

102-55

Bewering van verslaggeving
vol-gens GRI Standards
GRI Tabel

102-56

Externe controle

p.84

103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Manage103-2 Managementbenadering
mentbenadering 2016

p.28
Uitgebreidere financiële
informatie, is weergegeven in het financieel
jaarverslag van de onderneming.
De materiële
onderwerpen vormen
de kern van het rapport
en de reikwijdte van
onderwerpen. De
afbakening is gebaseerd
op waar de impact zich
voordoet en de invloed
die de onderneming
hierop kan uitoefenen.

p.25
n.v.t.

n.v.t.

102-51

Datum van het meest recente
verslag

n.v.t

102-52

Verslaggevingscyclus

Om de twee jaar.

102-53

Contactpunt voor vragen over het
verslag

p.2

Een externe, derde partij
heeft de onderneming
ondersteund bij het ontwikkelen van dit verslag.
Economische prestaties

p.27

p.26
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Materiële onderwerpen

p.27

n.v.t.

p.2

Dit is het eerste MVO-verslag van Plukon Food
Group.
Dit is het eerste MVO-verslag van Plukon Food
Group.
1 januari 2016 tot en met
31 december 2016.
Dit is het eerste MVO-verslag van Plukon Food
Group.

103-3 Evaluatie van de
managementbenadering

201-1

Directe economische waarden die
zijn gegenereerd en
gedistribueerd

202-2

Financiële gevolgen en andere
risico's en mogelijkheden als
gevolg van klimaatverandering

201-4

Financiële steun van de overheid

p.2, p.4, p.5, p.25
p.2, p.4, p.5, p.9, p.11,
p.14 t/m p.15, p.19 t/m
p.29, p. 36, p.37
p.2

Financiële informatie
(* € 1.000,-):
Omzet: 1.402.010
Eigen vermogen:
260.854
Bankschulden: 224.253
p. 8 t/m p.15
Inzet om middels MVO
de milieuvoetafdruk
en de stromen van de
bevoorradingsketen (o.a.
grondstoffen voor
diervoer) te borgen.
Niet van toepassing.

Uitgebreidere informatie,
is weergegeven in het
financieel jaarverslag van
de onderneming.
Uitgebreide financiële
informatie, is
weergegeven in het
financieel jaarverslag van
de onderneming

Indirecte economische effecten
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Manage103-2 Managementbenadering
mentbenade103-3 Evaluatie van de
ring 2016
managementbenadering
203-2

Significante indirecte economische
gevolgen

p.2, p.4, p.5, p.25
p.19 t/m p.29, p. 36, p.37
p.2
Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.
Investeringen in lokale
gemeenschap. Groei
van de onderneming
draagt tevens bij
aan (lokale)
werkgelegenheid.

302-3

Inkoopprocedure
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Management 103-2 Managementbenadering
benadering
103-3 Evaluatie van de
2016
managementbenadering
Indicator

Gebruik van duurzaam
geproduceerde grondstoffen

p.2, p.4, p.5, p.25
p.19 t/m p.29, p. 36, p.37
p.2
Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.
p.43, p.44

Anticorruptie en social compliance
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Management 103-2 Managementbenadering
benadering
2016
103-3 Evaluatie van de
managementbenadering
205-3

Bevestigde incidenten inzake
corruptie en de genomen
maatregelen

p.2, p.4, p.5, p.25
p.19 t/m p.29, p. 36,
p.37, p.83
p.2

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

Materialen

301-1

Sector
supplement
food

Gebruikte materialen, naar
gewicht of volume

p.2, p.4, p.5, p.25, p.56
p.14, p.19 t/m p.29, p.
36, p.37, p.56, p.57 p.64
p.2

302-1

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

In 2016 verwerkte
de onderneming
827.332 ton kilogram
vleeskuikens (levend
gewicht).

FP-5 Aantal verwerkte vleeskuikens
per concept

Energie en logistiek
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
p.2, p.4, p.5, p.25, p.72
Management 103-2 Managementbenadering
p.19 t/m p.29, p. 36,
benadering
p.37, p.72, p.73
2016
103-3 Evaluatie van de
p.2
managementbenadering
Energieverbruik binnen de
organisatie

p.74
Elektriciteit
2015: 101.845 * 1000 kWh
2016: 100.414 * 1000 kWh
Gas
2015: 3.718* 1000 m3
2016: 3.724*1000 m3

p.77

Transportbewegingen voor het
vervoer van vleeskuikens naar
productielocaties

p.77

Water
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Management
benadering 103-2 Managementbenadering
2016
103-3 Evaluatie van de
managementbenadering

p.83

103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Management 103-2 Managementbenadering
benadering
2016
103-3 Evaluatie van de
managementbenadering

Indicator

Energie-intensiteit

Dit is het eerste MVO-verslag van Plukon Food
Group.

p.2, p.4, p.5, p.25, p.72
p.19 t/m p.29, p. 36,
p.37, p.72, p.73
p.2

301-1

Wateronttrekking per bron

p.76

303-3

Gerecycleerd en hergebruikt water

p.76

Gezondheid en veiligheid op het werk
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
p.2, p.4, p.5, p.25, p.80
t/m p.84
Management
benadering 103-2 Managementbenadering
p.19 t/m p.29, p. 36,
2016
p.37, p.80 t/m p.84
103-3 Evaluatie van de
p.2
managementbenadering
Werknemersvertegenwoordiging
p.82, p.83
in arbo-commissies van werkgever
en werknemers
403-2
Beroepsziektes, werkverlet en
p.83
verzuim, een aantal
werkgerelateerde sterfgevallen
Opleiding en training medewerkers
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
p.2, p.4, p.5, p.25, p.80
Management
t/m p.84
benadering 103-2 Managementbenadering
p.19 t/m p.29, p. 36,
2016
p.37, p.80 t/m p.84
103-3 Evaluatie van de
p.2
managementbenadering

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

403-1

404-2

Programma’s voor verbetering van
vaardigheden van medewerkers
en omscholingsprogramma’s

p.81 t/m p.84

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

Gezondheid en veiligheid consument (voedselveiligheid, gezond productaanbod)
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Management
benadering 103-2 Managementbenadering
2016
103-3 Evaluatie van de
managementbenadering
416-1

GRI G4Sector
supplement
food

Plukon Food Group
Beoordeling gezondheids- en
veiligheidsinvloeden van producten streeft naar continue
en diensten
verbetering van alle
producten uit het
portfolio.
Alle locaties van
FP-5 Aandeel productielocaties
dat gecertificeerd is volgens een
Plukon Food Group zijn
internationaal schema voor
gecertificeerd.
voedselveiligheid
FP-6 Aandeel van producten voor
Plukon Food Group
consumenten waarin suiker, zout
streeft in overleg met
en vet verminderd zijn.
klanten naar het
verminderen van suiker,
zout en vet.
Marketing en labelling (transparantie)

103:
103-1 Materialiteit en afbakening
Management
benadering 103-2 Managementbenadering
2016
103-3 Evaluatie van de
managementbenadering
417-1

p.2, p.4, p.5, p.25, p.40,
p.41
p.19 t/m p.29, p. 36,
p.37, p.40, p.41
p.2

Vereisten inzake informatie en
etikettering producten en diensten

p.2, p.4, p.5, p.25, p.40,
p.41
p.19 t/m p.29, p. 36,
p.37, p.40, p.41
p.2

Een percentage is niet
beschikbaar over 2016;
mede vanwege continue
uitbreiding van het
product¬portfolio

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

Producten zijn
downstream en
upstream ter herleiden
en in lijn met wet- en regelgeving geëtiketteerd.

Diergezondheid en dierenwelzijn
103:
103-1 Materialiteit en afbakening
p.2, p.4, p.5, p.25, p.56,
Management
p.57, p.64, p.65
benadering 103-2 Managementbenadering
p.19 t/m p.29, p. 36,
2016
p.37, p.56, p.57, p.64,
p.65
103-3 Evaluatie van de
p.2
managementbenadering
GRI G4Sector
supplement
food

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

FP-12 Beleid en praktijk ten aanzien p.65 t/m p. 68
van het gebruik van antibiotica,
hormonen en diergeneesmiddelen

Dit is het eerste MVOverslag van Plukon Food
Group.

