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Goedkeuring penvoerder / consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 

nemen graag kennis van evt. opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens 
het consortium de 
jaarrapportage  

x n.v.t. 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

 
Het doel van dit project is inzicht geven in de duurzaamheidsprestaties van de 
Nederlandse Agri&Food-sector op basis van de Food Sustainability Index (FSI). 

Benchmarken van duurzaamheidsprestaties tussen landen kan gebruikt worden om de 
relatieve positie van de Nederlandse agrofood sector ten opzichte van andere landen 
te bepalen en helpt om richting te geven aan Nederlandse 
duurzaamheidsinspanningen.  
 

 

 
Resultaten 

Wat is er aan de hand? 

De coördinatiegroep duurzaamheid van het Topteam Agri&Food vraagt Wageningen Economic 
Research inzicht te geven in de duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse Agri&Food-sector 
op basis van de Food Sustainability Index (FSI). Benchmarken van duurzaamheidsprestaties 

tussen landen kan gebruikt worden om de relatieve positie van de Nederlandse agrofood sector 
ten opzichte van andere landen te bepalen en helpt om richting te geven aan Nederlandse 
duurzaamheidsinspanningen. 

 
 
Wat doet het project daaraan? 
In 2016 is door de Economist Intelligence Unit (EIU) in samenwerking met het Barilla Center for 
Food and Nutrition (BCFN) een benchmark gemaakt waarin de G20-landen en 5 
ontwikkelingslanden worden vergeleken met elkaar: de Food Sustainability Index (FSI). De FSI 
is een model dat een kwantitatieve en kwalitatieve gegevens per land verzameld op gebied van 
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voedselverliezen en –verspilling, duurzame landbouw en uitdagingen op gebied van 
verantwoorde voeding. Landen worden op de totale FSI, de onderliggende 3 thema’s en diverse 

indicatoren gerankt en daarmee vergeleken met elkaar. Dit project berekent de scores van 
Nederland, Denemarken en Ierland. Andere belangrijke concurrentielanden (Duitsland, Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk en Italië) maken al deel uit van de FSI. Met deze zes concurrentielanden is 
in een duurzaamheidsbenchmark gemaakt met de Nederlandse agro&food sector. Er is gebruik 
gemaakt van de indicatoren die zijn opgenomen in de FSI-2017. Er zijn dus geen nieuwe 
indicatoren verzameld om de concurrentielanden te vergelijken. Het project sluit zoveel mogelijk 
aan bij de indicatoren die deel uit maken van de FSI-2017, maar voor NL, DK en IRL konden niet 
alle indicatoren gevuld worden. Van de 65 indicatoren, zijn er 56 ingevuld. De 56 indicatoren zijn 
indicatoren die op basis van publieke informatie gevuld konden worden. Deze publieke 

informatie is ontsloten vanuit diverse openbare, internationaal erkende databronnen, 
wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. In de meeste gevallen is eenzelfde databron 
gebruikt als bij de FSI-2017. Bij enkele indicatoren is een andere databron gebruikt, omdat de 
data niet voor alle zeven landen beschikbaar was en om een consistente databron te gebruiken 
tussen de zeven landen in deze notitie. In de volgende paragrafen met resultaten per domein, is 
tevens een reflectie op de indicatoren gegeven en wordt dit nadere toegelicht. 

 
 

Wat levert het project op? 
Er wordt een korte openbare, Nederlandstalige notitie geschreven waarin (verschillen in) de 
prestaties van deze landen worden geduid. De conceptresultaten laten zien dat: 

- Nederland scoort het hoogst op de index, maar de verschillen met andere landen zijn 
klein. Na Nederland volgen respectievelijk Denemarken, Ierland, Frankrijk, Italië, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
- Nederland heeft haar positie te danken aan de hoogste score op het domein duurzame 

landbouw en een subtop-positie bij de andere twee domeinen: voedselverliezen en –
verspilling, en voeding en gezondheid.  

- Op het domein voedselverliezen en –verspilling heeft Frankrijk de hoogste positie, maar 
wordt op de voet gevolgd door Ierland, Nederland en Denemarken. 

- Op het domein voeding en gezondheid heeft Denemarken de hoogste score. Nederland 

volgt op plek 2. 
- Over het algemeen is de kwaliteit van indicatoren en data redelijk, maar er zijn ook 

diverse indicatoren waarvan de kwaliteit beperkt is en/of de berekeningsmethodiek voor 
de diverse landen kan verschillen. Omdat de verschillen tussen de landen klein zijn, is 
het heel wel denkbaar dat de uitkomst van de benchmark en dus de rangorde van de 

landen in belangrijke mate bepaald wordt door deze methodologische problemen. Om de 

uitkomsten robuuster te maken zou in vervolgonderzoek moeten worden bekeken of 
kwaliteit van indicatoren verbeterd kan worden. 

 
Het project zal in Q1 van 2018 zijn afgerond. 
 
Wat is het effect hiervan? 
Naast communicatiemiddel om prestaties van de Nederland te vergelijken met andere landen en 

verder richting geven aan de Nederlandse duurzaamheidsinspanningen, geeft de notitie inzicht in 
hoe de vergelijking tussen landen op duurzaamheidsprestaties na het project te innoveren. 
 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

geen geen geen geen 

 
 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 

 
Het project is zichtbaar op KennisOnline via onderstaande link: 

 
https://www.wur.nl/nl/project/AF-16195-FSI-Duurzaamheidsbenchmark.htm 
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