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CO2– footprint
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Deze bijlage behoort tot de rapportage over 2016.

Wageningen Bioveterinary Research – instituut

Carbon footprint oftewel milieuvoetafdruk- som van

GFSI

van Wageningen UR dat zich bezig houdt met

broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus

Global Food Safety Initiative – samenwerkings-

preventie, bestrijding en controle van besmettelijke

van producten. De CO2-footprint beschrijft de totale

initiatief van belangrijke retailers, voedsel-

dierziekten via onderzoek, diagnostiek en advies.

broeikasgasemissies per kilo product gedurende

producenten, overige bedrijven uit de voedselketen

de hele levensduur.

en wetenschappelijke en andere deskundigen op

A
ASC
Aquaculture Stewardship Council – keurmerk voor

voedselveiligheidsgebied.

kweekvis dat als doel heeft de invloed van het

C

kweken van vis op het milieu te verlagen.

CAO

D

GRI

Collectieve Arbeidsovereenkomst - schriftelijke

Dierenwelzijn

Global Reporting Initiative – internationale richtlijn

overeenkomst waarin afspraken over

Het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren;

voor het rapporteren over duurzaamheid en

arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld

gemeten aan de hand van indicatoren zoals

Corporate Social Responsibility (CSR).

Business Continuity Management

over loon, toeslagen, betaling van overwerk,

gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting.

Bedrijfscontinuïteitsbeheer - proces dat potentiële

werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Vaak ook gebruikt om kwaliteit van leven van een

B

dier te omschrijven.

bedreigingen voor een organisatie identificeert

H

en bepaalt wat de uitwerking op de ‘operatie’ van

CEO

de organisatie is als deze bedreigingen manifest

Chief Executive Officer – algemeen directeur van

Duurzame inzetbaarheid

Hazard Analysis and Critical Control Points - een

worden.

een bedrijf. De CEO is eindverantwoordelijke binnen

Term die omschrijft dat werknemers in hun

management systeem gericht op voedselveiligheid

het bestuur van een bedrijf.

arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk

doormiddel van een analyse en controle van

realiseerbare mogelijkheden alsmede over

biologische, chemische en fysieke gevaren van de

Belplume

HACCP

Belgisch ketenkwaliteitssysteem waarin alle

CFO

de voorwaarden beschikken om in huidig en

productie van grondstoffen, inkoop en verwerking

schakels van de pluimveesector vertegenwoordigd

Chief Financial Officer – financieel directeur van

toekomstig werk met behoud van gezondheid en

tot productie, distributie en consumptie van het

zijn.

een bedrijf. De CFO is verantwoordelijk voor de

welzijn te (blijven) functioneren.

eindproduct.

financiële zaken binnen het bestuur van een bedrijf.
Beter Leven keurmerk

Human Resource

Keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming

CIWF

F

om diervriendelijke producten te ondersteunen.

Compassion in World Farming - internationale

FEFAC

organisatie die als doel heeft om dierenrechten

European Feed Manufacturers’ Federation -

BRC

te garanderen in de wereld, het centraal plaatsen

representeert, verdedigt en promoot de belangen

I

British Retail Consortium - Britse brancheorganisatie

van het welzijn van dieren in de voedselketen en

van diverse nationale voerproducerende

IKB Kip

van detailhandelaren die belangen van leden

bewustmaking van de consument.

industrieën.

Nederlands ketenkwaliteitssysteem waarin alle

vertegenwoordigd op lokaal, landelijk en Europees

Staat voor personeelsbeleid, een onderdeel van het
organisatiebeleid.

schakels van de pluimveesector vertegenwoordigd

niveau en enkele standaarden heeft opgesteld voor

CO2

FTE

leveranciers van levensmiddelen.

Koolstofdioxide.

Fulltime equivalent - het aantal medewerkers op
basis van een fulltime dienstverband.

zijn.

Initiative Tierwohl

schade toegebracht aan het leven in de zee en

R

Z

Gezamenlijk initiatief van leveranciers, grote

weinig bijvangst heeft.

RSPO

Ziekteverzuim

retailers en het Duitse Ministerie van Landbouw

Roundtable on Sustainable Palm Oil - opgericht om

Niet komen werken vanwege ziekte,

voor meer dierenwelzijn in de pluimveevleessector.

de groei en het gebruik van duurzame palmolie

vaak weergegeven met de indicator

producten te promoten.

‘ziekteverzuimpercentage’: het totaal aantal

N

IFS

NGO

International Food Standard – standaard op

Non Gouvernmentele Organisatie - organisatie

RTRS

het totaal aantal beschikbare werkdagen van de

het gebied van voedselveiligheid die werd

die onafhankelijk is van de overheid en zich op

Round Table on Responsible Soy – opgericht om

werknemers in de verslagperiode.

opgesteld door de Duitse brancheorganisatie van

een of andere manier richt op een verondersteld

de groei en het gebruik van verantwoorde soja te

distributeurs van voedingsmiddelen.

maatschappelijk belang.

promoten.

K

NVWA

ziektedagen van de werknemers, in procenten van

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit -

V

kWh

onderdeel van de rijksoverheid dat toeziet op de

Voedselveiligheid

Kilowattuur.

gezondheid van dieren en planten, veiligheid van

Term om de veiligheid of onveiligheid van voedsel

voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn.

aan te geven. Voedsel kan besmet zijn met

M

ziekmakers, schadelijke stoffen of productvreemde
materialen.

MCAS

P

Multiphase Controlled Atmosphere Stunning –

Proterra Foundation

minst dieronvriendelijk systeem dat vleeskuikens

Stichting om de groei en het gebruik van duurzame

W

in fasen bedwelmd met een mengsel van

agrarische producten te promoten. Sterk gericht

Wageningen UR

koolzuurgas en zuurstof.

op non-gmo (niet genetisch gemodificeerde)

Wageningen University & Research is de

agrarische productie.

combinatie van een Nederlandse universiteit

MVO

(Wageningen University) en een aantal

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

commerciële onderzoeksinstituten (Research

Q

centres) in de Nederlandse stad Wageningen.

M³

QS

Kubieke meter – inhoudsmaat.

Qualität und Sicherheit (QS) - Duitse

WHO

kwaliteitsregeling gericht op transparantie en

Wereldgezondheids¬organisatie – organisatie

veilige producten in de voedselketen.

dat als doel heeft om de gezondheid van de

MSC
Marine Stewardship Council - keurmerk voor
visproducten die afkomstig zijn van duurzame
visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden
duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk

wereldbevolking te verbeteren.

