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risico’s van de bevoorradingsketen

De praktijk om tegen dumpingprijzen aan 
te kopen leidt tot slechte werkomstandig-
heden voor de werknemers die zich aan 
de andere kant van de bevoorradingske-
ten bevinden. Dat is vooral het geval in 
de levensmiddelensector waar de werk-
omstandigheden – nochtans al niet bijs-
ter goed – de neiging hebben om nóg te 
verslechteren.

De bevoorrading met exotische produc-
ten uit minder ontwikkelde landen houdt 
meer risico’s in op slechte werkomstan-
digheden voor de werknemers die bij de 
productie ervan betrokken zijn. De werk-
nemers in het Zuiden zijn namelijk kwets-
baarder: de wetgeving in die landen is 
niet altijd voldoende uitgewerkt en soms 
is er geen efficiënt systeem om te contro-
leren of de fundamentele rechten worden 
geëerbiedigd.

Het commerciële succes van de produc-
ten uit het Zuiden garandeert de produ-
centen in de landen waar deze producten 
vandaan komen nog geen degelijke voor-
waarden. Als we niet op onze hoede zijn, 
kan de toename van de volumes leiden 
tot onmenselijke productieomstandighe-
den.

54

DruK leiDt tot slechte 
werKomstanDigheDen

De zwaKKe positie Van het 
zuiDen

zaak geweest voor de multina-
tionals, die 80% van de wereld-
handel in landbouwproducten 
controleren. De winsten die deze 
economische activiteit oplevert, 
worden ongelijk verdeeld. Deze 
multinationals zijn op alle ni-
veaus van de voedselproductie 
aanwezig. Ze betalen zeer lage 
prijzen en genereren dus lage 
inkomsten voor de landbouwbe-
volking die in de landen van het 
Zuiden bij de productie betrok-
ken is. 

Volgens de ramingen van de 
Verenigde Naties moet bijna een 
kwart van de wereldbevolking 
het stellen met minder dan 1 
euro per dag. Ongeveer één per-
soon op vier heeft geen elektri-
citeit, één persoon op vijf geen 
drinkbaar water. Die achterge-
stelde bevolkingsgroepen leven 
hoofdzakelijk in de ontwikke-
lingslanden, ook wel de landen 
van het Zuiden genoemd.

De liberalisering van de land-
bouwhandel is vooral een goede 

het eVenwicht Van De werelDVoeDselhanDel is VerstoorD

dE macht van dE  
supErmarktEn

belangrijKste Kanaal om De consument te bereiKen

ste kanaal geworden om 
de consument te bereiken. 
Door die positie kunnen de 
supermarktketens en hun 
inkoopcentrales heel wat 
druk uitoefenen op hun leve-
ranciers, met de bedoeling 
zich zo goedkoop mogelijk 
te bevoorraden. Op die ma-
nier kunnen de supermark-
ten niet alleen producten 
verkopen tegen prijzen die 
voordelig zijn voor de con-
sument, ze kunnen ook hun 
winstmarges optimaliseren.

In België wordt amper één 
gangbaar consumptieartikel 
op tien aangekocht in een 
kleine zelfbedieningszaak of 
bij een kleinhandelaar. De ne-
gen overige producten wor-
den aangekocht in een super-
markt van een van de negen 
grote distributieketens (Car-
refour, Colruyt, Delhaize, Aldi, 
Lidl, Champion, Cora, Spar, 
Intermarché).

Beetje bij beetje zijn de su-
permarkten het belangrijk-

De bottleneck van de 
distributie in europa

160.000.000
consumenten

170.000
winkels

600
supermarkten

110
inkoopcentrales

8.600
fabrikanten

160.000
leveranciers

3.200.000
producenten

(bron:Grievink Cap Gemini 2003)

 

 

bron : Traidcraft.

De distributeurs en de merken schuiven de kosten 
en de risico’s zoveel mogelijk door naar de schakels 
die zich stroomopwaarts in de bevoorradingsketen 

bevinden

 
De leveranciers zoe-
ken de goedkoopste 

producenten

Onderaannemers

Werknemers

Druk van de aandeel-
houders om hoge 

dividenden uit te keren

 
Verwachtingen van de 
consument om tegen 
de voordeligste prijs 

te kopen

 
De producenten (fabrieken en plantages) wentelen  

deze druk van de kosten af op hun werknemers

Subcontractanten en 
thuiswerkers
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De supermarkten 
kunnen een 
belangrijke rol spelen 
als pleitbezorgers 
voor evenwichtige 
handelsrelaties, 
vooral met de 
ontwikkelingslanden.

De supermarkten controleren de laatste 
schakels van de bevoorradingsketen van 
consumptiegoederen. Hun economische 
macht is dus van die aard dat er voor 
de grootdistributie een belangrijke rol is 
weggelegd als ijveraar voor evenwichtige 
handelsrelaties, met eerbied voor dege-
lijke sociale, ecologische en 
economische omstandighe-
den. 

Veel economische macht 
impliceert méér verantwoor-

delijkheid. De immense macht van de 
supermarkten kan dus weldoordacht 
worden aangewend.

De supermarkten lijken zich daar inmid-
dels van bewust en regelen hun relaties 
met hun leveranciers almaar vaker via 

gedragscodes. Ze doen 
ook vaker een beroep op 
erkende “ethische” bevoor-
radingscircuits.

Enkele voorbeelden van landen die naar 
België exporteren:

ananas ecuador, costa rica, honduras, ghana, ivoorkust, Filippijnen…
appelen argentinië, chili, china, zuid-afrika…
asperges peru, mexico…
avocado’s peru, Kenia, zuid-afrika…
bananen colombia, ecuador, costa rica…
bonen Kenia, senegal, egypte…
cacao  ivoorkust, ghana, indonesië, nigeria, brazilië, Kameroen, 

ecuador…
citrusvruchten argentinië, mexico, zuid-afrika…
Druiven chili, zuid-afrika…
honing china, mexico, argentinië…
Kiwi’s brazilië, peru, ecuador, burkina Faso, ivoorkust, senegal…
Koffie brazilië, Vietnam, colombia, indonesië, ethiopië, costa rica…
mango’s chili, mexico…
meloenen costa rica, brazilië…
peren chili, argentinië, china…
sinaasappelsap cuba, ecuador…
thee india, china, sri lanka, Kenia…

 waar Komt ons VoeDsel VanDaan? VerstanDig omgaan met Deze marKtmacht

76

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

©
 G

et
ty

 Im
ag

es



EthischE handEl in dE supErmarkt EthischE handEl in dE supErmarkt

8 9

dE “idEalE handEl”:  
EEn “nEw dEal”

brengen doorheen de hele bevoor-
radingsketen.

De “ideale handel” moet even-
wichtige handelsrelaties tot stand 

De proDucent:

hij garandeert de producent een minimumprijs;•	

hij helpt de producent bij de financiering van diens •	
projecten;

hij betaalt bij de bestelling en legt redelijke productie-•	
termijnen op;

hij engageert zich in een partnership op lange termijn.•	

De aanKoper  
(groothandelaar of supermarkt):

De consument:

idEalE handEl kan op twEE 
maniErEn rEalitEit wordEn

Vrijwillig engagement 
Vanwege De 

onDernemingen

Dit vergt een daadkrachtige houding 
van de onderneming. Door uit eigen 
beweging een bepaald beleid te 
voeren, tracht elke supermarkt het 
gunstige effect van haar initiatieven 
op alle schakels van de bevoor-
radingsketen – van producent tot 
distributeur – te maximaliseren.

idealiter stemt de onderneming in 
met externe controles en sluit ze zich 
aan bij erkende mVo-standaarden of 
-programma’s (mVo = maatschappe-
lijk Verantwoord ondernemen).

ethische proDucten 
Voorzien Van een label

los van of in de lijn van hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
bieden de meeste supermarkten 
in hun rekken producten met een 
ethisch label aan.

op die manier wordt de consument 
tijdens het winkelen aangemoedigd 
om te kiezen voor producten met een 
label dat garant staat voor degelijke 
economische, sociale en/of ecologi-
sche praktijken.

een dergelijk label garandeert dat het 
product wel degelijk werd geteeld, 
geoogst, vervaardigd en vervoerd 
volgens duidelijk omschreven sociale, 
financiële en/of ecologische criteria. 
het waarborgt dat het product echt 
beantwoordt aan bepaalde ethische 
eigenschappen.

Van deze labels zijn de fairtradelabels 
(max havelaar, ecocert equitable) het 
bekendst. maar er zijn er nog andere, 
zoals rainforest alliance, utz, col-
libri…

hij wint inlichtingen in over het ethische beleid van de •	
supermarkt;

hij dringt erop aan dat het gamma fairtradeproducten •	
wordt uitgebreid;

hij geeft de voorkeur aan producten uit de ethische en •	
eerlijke handel;

in de mate van het mogelijke maakt hij van de laagste •	
prijs geen breekpunt.

hij betaalt zijn werknemers een fatsoenlijk loon;•	

hij houdt zich aan de internationale normen betreffende •	
de gezondheid, de veiligheid en de vakbondsvrijheid 
van de werknemers;

hij bezondigt zich niet aan dwangarbeid of kinderar-•	
beid;

hij doet zijn best om het milieu geen schade toe te •	
brengen.
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Om de ondernemingen te helpen bij hun vrijwillige maatschappelijke demarche, werden diverse normen uitgewerkt:

SA8000
Deze norm, gebaseerd op de naleving van de tien basisconventies van de IAO (Internationale Arbeidsorganisa-
tie) heeft tot doel de werkomstandigheden in de ondernemingen en meer bepaald in de bevoorradingsketen te 
verbeteren. Het is een van de meest veeleisende certificeringen. www.sa-intl.org

BSCI
De gedragscode BSCI (Business Social Compliance Initiative) is minder volledig en minder streng dan de 
SA8000-norm. Het is een kwalificatie- en auditsysteem dat erop toeziet dat de sociale normen worden toege-
past in de bedrijven die als onderaannemers optreden. Deze gedragscode heeft tot doel de werkomstandighe-
den in elke schakel van de bevoorradingsketen te verbeteren. 
www.bsci-eu.org

Ethical Trading Initiative
Ethical Trading Initiative is een samenwerkingsverband van bedrijven, vakbonden en verenigingen die samen 
ijveren voor betere werkomstandigheden bij de productie van en de handel in consumptiegoederen.
www.ethicaltrade.org

Fair Labor
Fair Labor (FLA) is een samenwerkingsverband van bedrijven, universiteiten en verenigingen die op basis van 
de normen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) samen een gedragscode hebben opgesteld voor de 
werkplek. www.fairlabor.org

ISO 26000
De ISO (International Organization for Standardization) is een internationale organisatie die standaarden vast-
legt. De toekomstige ISO 26000-norm – momenteel nog ter studie – wordt een richtlijn voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dit is wellicht het minst gecontesteerde systeem voor standaardisatie.
www.iso.org

De sociale en ecologische verant-
woordelijkheid van ondernemin-
gen

Sinds enkele jaren voeren veel bedrijven 
“gedragscodes” in die vrijwillige engage-
menten bevatten. Deze codes omvatten 
werkomstandigheden, mensenrechten of 

vrijwillig EngagEmEnt vanwEgE 
dE supErmarktEn

belangrijKste Vrijwillige systemen  
ter Verbetering Van De sociale prestatie

Meer weten? Brochure van de Belgische Technische Coöperatie “Eerlijke en duur-
zame handel: zoveel labels en garantiesystemen... wegwijzer voor de consument” 
www.befair.be 

nog milieubescherming. Deze engage-
menten gaan verder dan de loutere nale-
ving van de wet. Dit is een onderdeel van 
het Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO). De grote supermarkt-
ketens en hun inkoopcentrales hebben 
zich eerder schuchter op dit eerbare pad 
gewaagd.  

Wij vroegen de supermarkten welke ini-
tiatieven zij nemen ter bevordering van 
ethische handel en hoe ze die toepassen 
op levensmiddelen. We bekeken de werk-
omstandigheden van de producenten in 
de ontwikkelingslanden maar niet die in 
de supermarktketens zelf.

Onze aandacht ging in het bijzonder naar 
de “huismerken”, aangezien de super-
markt de bevoorradingsketen van deze 
producten in principe volledig contro-
leert.

In 2009 onderzocht Test-Aankoop 
in welke mate de supermarkten 
een vrijwillig ethisch engagement 
aangaan ten aanzien van de be-
voorrading met producten uit ont-
wikkelingslanden (hetzij door fair-
tradeproducten te promoten hetzij 
door interne of externe gedragsco-
des of charters in acht te nemen).

Wij bestudeerden 9 supermarktketens 
met vestigingen in België: Aldi, Carrefour, 
Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Lidl, 
Spar en Makro.

ons onDerzoeK
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SOCIAAL ENGAGEMENT SUPERMARKTEN
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COLRUYT B B C D C C V

CARREFOUR Belgium B B C D C B

MAKRO C B C D D C V

LIDL C B C D C C V

DELHAIZE C B D E B C V

SPAR B B D D D E V

CORA E C D D C E V

INTERMARCHé E E D D C E V

ALDI E E E E E E

ren. Lage prijzen voor de consument zijn 
dus perfect verzoenbaar met een ethisch 
aankoopbeleid ten aanzien van de leve-
ranciers. Ook Carrefour en vooral Delhaize 
scoren prima voor fair trade. Makro en Lidl 
zijn op de goede weg. Lidl verrast trouwens 
door zijn openheid ten aanzien van ethische 
handel en fair trade. Aldi bengelt helemaal 
achteraan: deze keten verkoopt geen enkel 
product met ethisch label en kon geen enkel 
concreet project voorleggen om zich op een 
meer ethische manier met levensmiddelen 
te bevoorraden.

12 13
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Inmiddels engageren de meeste super-
marktketens zich met het oog op meer 
ethische handelsrelaties. Geen enkele keten 
voldeed echter op alle punten die wij onder-
zochten. Bij de ketens die een gedragscode 
uitvaardigden, is het nog altijd even moeilijk 
om te checken of de principes die daarin 
staan ook werkelijk worden toegepast.

Globaal bekeken is Colruyt de beste leer-
ling van de klas. Deze distributeur kwam uit 
een eerder onderzoek van Test-Aankoop 
trouwens ook als de goedkoopste naar vo-

InITIATIEvEn vOOr SOCIAAL vErAnTwOOrdE hAndEL
De mate van betrokkenheid van de supermarktketen bij diverse ethische engagementen. 
Omvat o.a. het invoeren van charters en actieplannen op bedrijfsniveau.

MAnAgEMEnT vAn hET EThISCh EngAgEMEnT 
Het belang van ethiek in het beleid van een bedrijf en de manier waarop een bedrijf omgaat met de betrokken partijen (leveranciers, 
werknemers, consumenten, reguleringsinstanties).

BEvOrdErEn vAn gOEdE wErkOMSTAndIghEdEn  
De mate waarin er rekening wordt gehouden met de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

rELATIE MET LEvErAnCIErS  
Omwille van evenwichtige handelsrelaties moet de supermarkt zijn leveranciers garanties geven wat betreft prijzen en betaalaf-
spraken.

vErkOOp vAn prOduCTEn MET EThISCh LABEL  
Heeft de supermarkt producten in de rekken waarvan bij de verkoop een minimumdeel gegarandeerd naar producenten uit zuiderse 
landen gaat?  

TrAnSpArAnTIE OvEr EThISChE MATErIES  
Heldere, open communicatie om consumenten in te lichten over het ethisch engagement van de supermarktketen.

MEdEwErkIng AAn OnS OndErzOEk  
We houden ook rekening met de bereidheid van elke supermarkt om mee te werken aan ons onderzoek: vragen beantwoorden en 
bewijsstukken van het ethisch engagement voorleggen.

De resultaten

hoe leest u De tabel

trouwens geen enkel erkend ethisch pro-
duct en lijkt dat op korte termijn ook niet 
van plan.

ALdI: gEEn EnkEL EThISCh prOduCT

Bij Aldi geen spoor van een maatschap-
pelijk verantwoord beleid of initiatief 
m.b.t. de bevoorrading met levensmid-
delen uit het Zuiden. De keten verkoopt 

om in te stemmen met controlebezoeken. 
Maar helaas wordt er over die controles 
geen informatie gepubliceerd. In de Car-
refour-supermarkten is een breed gamma 
fairtradeproducten te koop, met name 
onder de merknaam “Carrefour Solidair” 
(met Max Havelaarlabel). De groep be-
perkt zich evenwel tot dergelijke erkende 
circuits maar voert zelf geen actief beleid 
ter ondersteuning van de (kleine) produ-
centen uit het Zuiden. 

CArrEFOur: EEn duIdELIjk EngAgEMEnT

De groep publiceert een verslag rond 
duurzame ontwikkeling en roept de be-
trokken actoren regelmatig samen om 
haar MVO-beleid af te toetsen. Carrefour 
onderhandelt enkel met leveranciers die 
zich akkoord hebben verklaard met haar 
charter dat onder meer zes principes van 
de IAO bevat. Het charter legt de verant-
woordelijkheid voor de toepassing van 
deze principes (inclusief de toepassing 
ervan door hun eventuele onderaanne-
mers) bij de leveranciers en verplicht hen 

het beleiD Van elKe supermarKt onDer De loep

ties met zijn leveranciers bevindt Colruyt 
zich evenwel in de middenmoot. Colruyt 
treedt op als medefinancier van projecten 
van kleine producenten in de landen van 
het Zuiden (bv. visteelt in Vietnam).
Colruyt biedt een vrij ruim gamma fair-
tradeproducten aan (met Max Havelaar-
label), onder meer onder de merknaam 
Oxfam. Het eigen Collibri-gamma verwijst 
naar een specifiek charter dat kinderar-
beid verbiedt, ijvert voor de naleving van 
de rechten van de werknemers en voor 
het terugschroeven van de impact op het 
milieu.

Colruyt werkt mee aan bevoorradings-
platformen die niet enkel sociale criteria 
(zoals werkomstandigheden) opleggen 
maar ook controles verrichten op het ter-
rein (ICS). Dit geldt evenwel niet voor de 
levensmiddelencircuits. Toch heeft Col-
ruyt alle leveranciers die producten le-
veren voor zijn huismerken minstens één 
keer doorgelicht. Bovendien is Colruyt de 
enige supermarkt die zegt dat zijn code 
ook geldt voor de leveranciers van zijn 
leveranciers.
Toen wij bezig waren met ons onderzoek, 
stond het beleid inzake eerlijke handelsre-
laties nog in de steigers. Qua handelsrela-

COLruYT: EThIEk En LAgE prIjzEn zIjn vErzOEnBAAr

Ethique

36  Test-Achats 541 • avril 2010 www.test-achats.be

respectif (voir infographie p. 35). La 
distribution a pour habitude de faire 
pression sur ses fournisseurs en jouant sur 
les qualités et les quantités exigées de 
produits. Les délais de livraison et de 
paiement sont également des points de 
pression. Ils sont en outre déterminants 
dans la fixation des prix. Et sur des sujets 
aussi sensibles d’un point de vue 
commercial, les distributeurs se montrent 
assez opaques. Aucune des sociétés 
interrogées n’a voulu démontrer qu’elle 
menait une plus ou moins bonne politique 
éthique dans ce domaine : ce qui se traduit 
par notre évaluation largement négative. 
La direction d’Aldi est claire : elle ne 
compte pas proposer à sa clientèle des 
produits plus responsables.

Aller encore plus loin
Certaines initiatives sont volontaires. 
D’autres visent à inclure dans 
l’assortiment des produits labellisés 
éthiques (label Max Havelaar, marque 
Oxfam, par ex.). Delhaize mène d’ailleurs 
la barque dans ce domaine. Le 
consommateur doit avoir le choix d’opter 
pour de tels produits. Mais que cette offre 
ne serve pas d’alibi pour les grandes 
surfaces à ne pas aller plus loin dans leurs 
propres relations avec les producteurs et 
les fournisseurs du Sud. ¬

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES SUPERMARCHÉS
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COLRUYT B B C D C C V

CARREFOUR Belgium B B C D C B

MAKRO C B C D D C V

LIDL C B C D C C V

DELHAIZE C B D E B C V

SPAR B B D D D E V

CORA E C D D C E V

INTERMARCHÉ E E D D C E V

ALDI E E E E E E

COMMENT LIRE LE TABLEAU

Initiatives de responsabilité sociale 
Degré d’adhésion des enseignes à 
divers engagements éthiques. Sont 
pris en compte l’adoption de chartes 
et de plans d’action au niveau de 
l’entreprise.

Management de l’engagement éthi-
que Niveau de prise de décision 
éthique dans l’entreprise et ma-
nière dont l’entreprise prend en 
compte  les parties prenantes (four-
nisseurs, employés, consomma-
teurs, régulateurs).

Promotion de bonnes conditions de 
travail Prise en compte des conven-
tions fondamentales de l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT).

Relations avec les fournisseurs Pour 
garantir des relations commerciales 
équilibrées, les supermarchés doi-
vent procurer des garanties à leurs 
fournisseurs en terme de prix, de 
modalités de paiement.

Vente de produits labellisés éthiques 
Présence dans les rayons de super-
marchés de produits labellisés, dont 
la vente garantit un revenu minimum 
aux producteurs des pays du Sud 
(première filière dans notre encadré 
p. 35). 

Transparence sur les sujets éthiques 
Communication pour informer les 
consommateurs des engagements 
éthiques de l’enseigne.

Coopération à l’enquête A été évaluée 
la volonté des supermarchés de 
répondre à notre enquête et de di-
vulguer des documents témoignant 
des engagements éthiques.

Nous exigeons
Un grand pouvoir implique une res-
ponsabilité accrue.  Les supermar-
chés doivent pleinement assumer 

cette responsabilité en adoptant des enga-
gements volontaires plus précis, garantissant 
le respect de conditions sociales, environ-
nementales et économiques tout au long de 
leurs chaînes d’approvisionnement.  
• Ces règles doivent au minimum respec-
ter les conventions fondamentales de l’OIT 
pour les droits humains au travail ainsi que 
prévoir l’octroi de salaires décents per-
mettant de vivre dignement. Ces principes  
doivent être répercutés dans les contrats 
conclus tout au long de la chaîne d’appro-
visionnement.   A cet égard, une formation 
adéquate des membres du personnel doit 
être prévue. 
• Un système de contrôle de la qualité de 
la chaîne d’approvisionnement, extérieur 
à l’entreprise, doit systématiquement être 
prévu.  
• En outre,  afin de garantir le "droit de savoir",  
les autorités publiques doivent d’urgence 
introduire une obligation de publier un rapport 
annuel standardisé exposant pour chaque 
pays d’approvisionnement le degré de res-
pect des règles et les progrès accomplis. 

Chez Colruyt, on nous assure avoir 
contrôlé de manière indépendante au 
moins une fois tous les fournisseurs de 
produits alimentaires depuis 2002. 
Carrefour et Lidl affirment qu’ils 
appliquent leur code de conduite dans le 
choix de fournisseurs. Annoncée comme 
étant vérifiée de manière indépendante, 
l’application de ces principes fait l’objet de 
peu d’informations. 
Pour qu’une relation commerciale puisse 
être qualifiée d’éthique, il faut qu’acheteur 
et producteur y trouvent leur avantage 

Le personnel est peu au fait 
de l’assortiment en produits éthiques
du magasin 

Meilleure politique
Bonne politique
Politique partielle
Politique minimum
Pas d’information sur les 
politiques applicables

» 
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Uitstekend beleid

Goed beleid

Beperkt beleid

Minimaal beleid

Geen informatie over 
het toegepaste beleid
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wat staat er in een iDeale geDragscoDe?

•	De	vrijheid	om	zich	te	verenigen	en	het	recht	op	collectief	overleg
•	Het	verbod	op	verplichte	arbeid
•	Het	verbod	op	kinderarbeid
•	Het	verbod	op	elke	vorm	van	discriminatie
•	Een	waardig	salaris,	voldoende	om	in	de	basisbehoeften	te	voorzien
•	Veilige	en	hygiënische	werkomstandigheden
•	Een	maximale	arbeidsduur
•	Tuchtmaatregelen
•	Duidelijke,	schriftelijk	vastgelegde	arbeidsvoorwaarden

Deze minimale voorwaarden moeten in elke schakel van de bevoorradingsketen worden 
toegepast, van de kleine landarbeider tot de supermarkt.
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verbindt Cora er zich toe om zijn leveran-
ciers een loon te betalen dat voldoende is 
om van te leven.
Cora heeft fairtradeproducten (met Max 
Havelaar-label) opgenomen in zijn aan-
bod, waaronder een assortiment onder 
de merknaam Oxfam. Cora promoot deze 
producten niet actief, alhoewel ze samen 
uitgestald zijn in een speciale afdeling.
  

COrA: Erg dISCrEET EngAgEMEnT

Cora laat bijzonder weinig los over het 
beleid waar wij onderzoek naar deden en 
a fortiori over de manier waarop dit beleid 
wordt toegepast en gecontroleerd. Noch-
tans werkt Cora mee aan bevoorradings-
platformen die niet enkel sociale criteria 
(zoals werkomstandigheden) opleggen 
maar ook controles verrichten op het 
terrein (ICS). Dit geldt evenwel niet voor 
de levensmiddelencircuits. In haar code 

handelsrelaties met de leveranciers.
Delhaize trekt de kaart van de erkende 
circuits en heeft van alle Belgische su-
permarkten het grootste aanbod erkende 
ethische producten, waaronder die met 
Max Havelaar-label. Ook in de kleine 
buurtsupermarkten zoals City-Delhaize 
zijn er fairtradeproducten te vinden, zij 
het minder. De keten investeert al gerui-
me tijd in een vrij uitgebreid fairtradeas-
sortiment onder de eigen merknaam (kof-
fie, sappen, chocolade, thee, rijst, enz.). 
Ze pakt geregeld uit met acties om deze 
producten, die in tal van afdelingen te 
vinden zijn, te promoten.
  

Ondanks de theoretische engagementen 
staat het beleid waar wij een onderzoek 
naar instelden, grotendeels nog in de 
steigers.
Delhaize is engagementen aangegaan 
m.b.t. de werkomstandigheden in de 
levensmiddelenketen, alhoewel het zijn 
beleid ter zake nog aan het uitwerken is. 
Het is niet bewezen dat het wordt toege-
past op de producenten in het Zuiden. In 
2010 zal de supermarktketen evenwel de 
BSCI-code invoeren. Die gedragscode zal 
op alle leveranciers van toepassing zijn. 
Ook maakt Delhaize naar eigen zeggen 
momenteel werk van een beleid m.b.t. de 

Toen wij bezig waren met ons onderzoek, 
stond het beleid inzake eerlijke handels-
relaties nog in de steigers. Qua com-
merciële voorwaarden bevindt Spar zich 
evenwel in de middenmoot.
Spar biedt enkel onder de merknaam Ox-
fam een gamma fairtradeproducten aan. 
Momenteel is het een van de meest be-
perkte. 

Buiten een beperkt gamma fairtradepro-
ducten bieden de producten onder de 
merknaam SPAR geen ethische garantie.
Via Colruyt werkt SPAR mee aan bevoor-
radingsplatformen die niet enkel sociale 
criteria (zoals werkomstandigheden) op-
leggen maar ook controles verrichten op 
het terrein (ICS). Dit geldt evenwel niet 
voor de levensmiddelencircuits.

in zijn bevoorradingscircuit.
Soms biedt Intermarché een aanzienlijk 
gamma fairtradeproducten aan (met Max 
Havelaar-label), waaronder het merk Ethi-
quable. Het assortiment hangt evenwel af 
van de directie van de winkels (franchi-
sing). Voor producten zoals koffie, koekjes 
en jam bestaat er een assortiment onder 
de eigen merknaam. Intermarché pakt uit 
met promotiecampagnes rond deze pro-
ducten, zonder dat het de leveranciers 
laat opdraaien voor de kosten ervan.

Intermarché heeft geen globaal ethisch 
engagement op zijn actief. De (niet open-
baar gemaakte) gedragscode dekt alle 
voornaamste leveranciers. Intermarché 
zou zich daarin engageren om zijn leve-
ranciers een loon te betalen dat voldoen-
de is om van te leven. Op het vlak van 
handelsrelaties lijkt Intermarché bepaalde 
tactieken – zoals het uit de verkoop ne-
men van een product – te vermijden om 
druk uit te oefenen op de leveranciers uit 
het Zuiden. Naar eigen zeggen evalueert 
Intermarché trouwens de sociale risico’s 

mers uitleggen wat de code inhoudt. De 
groep blijft evenwel bijzonder discreet 
over de voorschriften die haar handelsre-
laties met de leveranciers regelen.
Makro steunt projecten van kleine produ-
centen in de landen van het Zuiden (bv. 
landbouw in India).
Makro heeft geen standpunt over erkende 
ethische producten en lijkt die trouwens 
niet erg belangrijk te vinden. In de win-
kel zijn slechts vier producten met Max 
Havelaar-label te vinden.

Makro is op de goede weg dankzij het 
engagement van moedermaatschappij 
Metro: die is namelijk lid van het BSCI en 
houdt zich aan die gedragscode.
Met de controle op de levensmiddelen-
circuits is men evenwel nog maar net 
begonnen. De code van Makro inzake 
werkomstandigheden is volledig en geldt 
voor al zijn leveranciers. De inkopers “van 
het huis” krijgen een opleiding omtrent de 
toepassing van de code en men verwacht 
van de leveranciers dat ze hun werkne-

MAkrO: SOCIAAL EngAgEMEnT MAAr pOvEr AAnBOd AAn ErkEndE EThISChE prOduCTEn

dELhAIzE: FAIrTrAdEprOduCTEn OndEr dE EIgEn MErknAAM

SpAr: In dE SChAduw vAn COLruYT MAAr hOE zIT hET MET dE prOduCTEn vAn SpAr?

InTErMArChÉ: LOOpT nIET TE kOOp MET EThISChE hAndEL
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Het nieuwe gamma erkende ethische 
producten onder de eigen merknaam 
Fairglobe (met Max Havelaar-label) is 
omvangrijk voor winkels met weinig af-
wisseling in de rekken: koffie, chocolade, 
suiker, rijst, enz.
Lidl is lid van het BSCI maar heeft dat lid-
maatschap soms misbruikt om zijn imago 
van maatschappelijk verantwoorde on-
derneming te promoten. Na een klacht 
voor “leugenachtige reclame” (ingediend 
door een Duitse consumentenorganisa-
tie) heeft Lidl er zich trouwens moeten toe 
verbinden om de consument niet langer 
te misleiden m.b.t. zijn vermeende eer-
bied voor de rechten van de werknemers 
in zijn kledingcircuits in de landen van het 
Zuiden.

Lidl lijkt op ethisch vlak een bocht van 
180° te hebben ingezet, met een gedrags-
code en een aanzienlijk gamma fairtrade-
producten voor een hard discounter.
De Lidl-code inzake werkomstandighe-
den is volledig en geldt voor al zijn leve-
ranciers. Lidl engageert zich onder meer 
om aan zijn leveranciers een loon uit te 
betalen dat voldoende is om van te leven. 
Een tastbaar bewijs van conformiteits-
controle in het levensmiddelencircuit is er 
evenwel niet. Lidl maakt als enige gewag 
van een opleiding voor de inkoopcentra-
les waarmee het zaken doet, opdat de le-
veranciers zich aan de Lidl-code zouden 
houden. Het Duitse bedrijf is daarentegen 
erg discreet over de voorschriften die zijn 
handelsrelaties met de leveranciers rege-
len.

LIdL: MAATSChAppELIjkE vErAnTwOOrdELIjkhEId BETErT MAAr prOCESSEn zIjn EEn SMET 
Op hET BLAzOEn
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tiEn aanbEvElingEn aan hEt 
adrEs van dE supErmarktEn
De studie “De Europese supermarkten op de proefbank” waaraan Test-Aankoop heeft 
meegewerkt, formuleert een aantal aanbevelingen aan het adres van de supermark-
ten (zie blz.22) 

Hierna de tien punten die ons het meest relevant lijken voor de Belgische supermarkten.

EErLIjkE En duurzAME hAndELSrELATIES MET dE LEvErAnCIErS uIT dE OnTwIkkELIngS-
LAndEn

1  De beste internationale normen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht nemen 
(vooral de toekomstige ISO 26000-norm).

2  Zich minstens houden aan de eisen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) m.b.t. de ar-
beidsnormen in elke schakel van de bevoorradingsketen: een minimumloon dat voldoende is om 
van te leven, hygiëne en veiligheid, gegarandeerde werkgelegenheid, de mogelijkheid om klachten 
te formuleren, eerbied voor de kwetsbare groepen (vrouwen en kinderen)…

3  IJveren voor evenwichtigere handelsrelaties, vooral met de ontwikkelingslanden.

TOEzIChT hOudEn Op dE vOLLEdIgE BEvOOrrAdIngSkETEn

4  De door de supermarkten ingevoerde gedragscodes moeten hun weerklank vinden in alle contrac-
ten die tijdens de volledige bevoorradingsketen worden gesloten, en dat tot in de contracten met 
de werknemers in de landen van het Zuiden.

vErAnTwOOrdELIjkhEId

5  In elke supermarktketen moeten de hoogste hiërarchische verantwoordeliijken belast zijn met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6  Men dient waarschuwingsmechanismen in te bouwen om elke afwijkende handelswijze te kunnen 
melden.

7  De supermarkten zouden hun inkopers een opleiding moeten geven rond eerlijke en duurzame 
handelsrelaties met de leveranciers uit de landen van het Zuiden.

COnTrOLE

8  De kwaliteit van de bevoorradingsketen moet het voorwerp uitmaken van een onafhankelijke con-
trole.

TrAnSpArAnTIE

9  De mate waarin de regels worden nageleefd en men vorderingen boekt, zouden moeten worden 
opgenomen in een gestandaardiseerd jaarverslag.

FAIr TrAdE

10  Wij roepen de supermarkten op om fairtradeproducten te blijven promoten. 
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In de jaren 60 ontstaat het idee 
dat de beste manier om de 
ellende in de arme landen te 
bestrijden, erin bestaat om sa-
men met deze landen billijke en 
eerlijke handelsrelaties te orga-
niseren. Een idee dat wordt 
samengevat in de slogan “No 
aid but trade” (Geen hulp maar 
handel).

Hierop zette een aantal vereni-
gingen commerciële initiatieven 
op touw. Sommige van deze 
initiatieven zijn uitgegroeid tot 
grote organisaties, zoals Oxfam 
Wereldwinkels. Ze sensibilise-
ren de consument en verkopen 
rechtstreeks producten die op 
een waardige manier tot stand 
kwamen en tegen rechtvaar-
dige prijzen zijn aangekocht.

Crisis na crisis (koffie, katoen, 
suiker...) werd het concept “fair 
trade” bijgesteld. En er doken labels op 
die de consument de garantie geven dat 
het product dat hij koopt daadwerkelijk 
bijdraagt tot het welzijn en de ontwikkeling 
van de mensen die het hebben geprodu-
ceerd. Door zo’n product te kopen, helpt 
de consument dus rechtstreeks om de ar-
moede in de wereld te bestrijden.

productEn mEt EEn Ethisch 
labEl

18 19

MAx hAvELAAr

Het eerste label dat voor fair trade werd gecreëerd. Max Ha-
velaar is lid van de FLO (Fairtrade Labelling Organizations), 
een internationale federatie die het lastenboek van de eerlijke 
handel uitvaardigt en controleert: prefinanciering van de bestel-
lingen, betaling van een billijke prijs, verbod op kinderarbeid, 
vakbondsvrijheid, respect voor het milieu, enz. Max Havelaar 
adviseert de producenten-partners en moedigt ze aan om zich 
te verenigen en te investeren in ontwikkelingsprojecten. Hon-
derden zeer diverse producten van alle merken dragen vandaag 
het Max Havelaar-label en zijn te koop in de supermarkten. 
www.maxhavelaar.be

ECOCErT EquITABLE

Ecocert is een nieuwkomer in de wereld van de eerlijke handel. 
Sinds 2007 is het lid van het PFCE (Plate Forme du Commerce 
Equitable). Het lastenboek van Ecocert Equitable geldt voor de 
levensmiddelencircuits, voor cosmetica en voor textiel. Het voor-
ziet in gegarandeerde minimumprijzen, in de oprichting van een 
sociaal fonds en in coa-
ching van de producenten. 
Het legt ook degelijke en 
strikte landbouwpraktijken 
op. Een biocertificaat is 
een vereiste. Enkele pro-
ducten zijn te koop onder 
de merknaam Ethiquable.

rAInFOrEST ALLIAnCE

Het gaat hoofdzakelijk om 
een ecolabel, dat garan-
deert dat de producten 
of diensten een minimale 
impact hebben op het mi-
lieu en op de biodiversiteit. 
Maar het charter van het 
label behelst ook enkele 
sociale en arbeidscriteria. 
Het charter eist evenwel 
niet dat de producenten 
een gegarandeerde basis-
prijs ontvangen voor hun 
koopwaar.
www.rainforest-alliance.org

oVerzicht Van De beKenDste ethische labels

Wat is een label?

een label is een garantie 
die op een product 
wordt aangebracht ten 
behoeve van de con-
sument. het geeft de 
verzekering dat het pro-
duct echt beantwoordt 
aan de kwalificaties die 
het beweert te hebben, 
vooral dan qua productie 
en samenstelling. een 
product mag zich enkel 
beroepen op een label 
indien het in overeen-
stemming is met het 
lastenboek van het label 
in kwestie.

“een ieder, die arbeid verricht, heeft 
recht op een rechtvaardige en gunsti-
ge beloning, welke hem en zijn gezin 
een menswaardig bestaan verzekert”

(artikel 23 van de universele Verkla-
ring van de rechten van de mens).

Zijn deze ethische 
producten duurder?

Niet noodzakelijk, al is 
dat vaak wel het geval. 
Een fairtradeproduct kan 
soms goedkoper uitvallen 
dan een conventioneel 
product. Dat heeft minder 
te maken met wat de 
producent betaald krijgt 
dan met de winstmarge 
die de tussenpersonen op 
zak steken.

In september 2009 kostte 
een boeket van 15 rozen 
met Max Havelaar-label 
bij Carrefour bijvoorbeeld 
€ 7,90 tegenover € 9,74 
voor de conventionele 
rozen
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uTz CErTIFIEd

Dit label staat er garant voor dat de landbouwproducten zoals koffie, cacao, 
thee of palmolie geproduceerd werden met eerbied voor een aantal ecolo-
gische of arbeidsgerelateerde criteria. UTZ garandeert de consumenten en 
de producenten ook dat de producten traceerbaar zijn, zowel qua herkomst 
als qua productiemethode. Een minimumprijs voor de producenten is even-
wel niet gegarandeerd. www.utzcertified.org

COLLIBrI 

Dit label werd in het leven geroepen door Colruyt. U vindt het terug op 
producten zoals koffie, cacao en rijst. Maar bijvoorbeeld ook op ananassen, 
wijn en speelgoed. 5% van de prijs die de consument betaalt, wordt terug-
gestort aan organisaties die projecten opzetten rond opvoeding, opleiding, 
economische of sociale ontwikkeling ten voordele van de lokale bevolking 
in de ontwikkelingslanden. De koffie draagt bovendien het label “Rainforest 
Alliance”. www.collibri.be

Eerlijke handel, werkt dat echt?

absoluut! tal van studies bewijzen dat eerlijke handel een doeltreffend ontwikkelingsin-
strument is.
De inkomsten van de producenten en de overkoepelende organisaties zijn gewaarborgd 
en/of nemen toe. op die manier kunnen de producenten beter in hun behoeften voorzien 
(ook al haalt de eerlijke handel hen niet volledig uit de armoede). tevens kunnen de 
overkoepelende organisaties (coöperaties, verenigingen…) hun positie op de regionale 
markt ten aanzien van de kopers, de investeerders, de overheid en de kredietinstellingen 
versterken. met de premie die de eerlijke handelaars betalen (voor koffie is dat, volgens 
de criteria van max havelaar, 5 dollar per kwintaal) kunnen de overkoepelende organisat-
ies initiatieven financieren die de bevolking ten goede komen.

EthischE handEl in dE supErmarkt

Vergelijking van de uitsplitsing van de prijs van twee pakjes koffie uit Rwanda – het ene fair trade,  
het andere conventioneel. In de supermarkt kosten ze evenveel. (bron: FLO, 2005)

FAIR TRADE CONVENTIONEEL

Producent 0,31 0,24

Kost van het FLO-label 0,05 0

Coöperatie 0,49 0,44

Kosten stroomopwaarts: transport, verwerking… 0,46 0,46

Kosten stroomafwaarts: distributie 0,93 1,10

Winst voor de distributeur 0,74 0,74

BTW 0,16 0,16

Verkoopprijs aan consument 3,14 euro 3,14 euro

De producent krijgt 30% méér betaald in de eerlijke handel.  
Nochtans betaalt de consument uiteindelijk evenveel.

Eén product per winkel-
wagentje

om de wereld te veran-
deren, hoeft u zichzelf 
niets te ontzeggen! u 
bent bang dat ethische 
producten een aanslag 
zijn op uw portemonnee? 
u bent verslingerd aan 
een bepaald merk van 
chocolade of koffie? geen 
probleem: niemand vraagt 
u om uw gewoontes 
drastisch om te gooien. 
Kies gewoon één product. 
eén enkel product op 
uw boodschappenlijstje. 
bananen, bijvoorbeeld. en 
de volgende keer probeert 
u honing, een fles wijn of 
een bos rozen… 
een klein gebaar. maar 
als elk van ons het doet, 
maken we samen een 
fluwelen revolutie.

handelaar ook duidelijk dat hij niet bereid 
is om al zijn principes opzij te schuiven 
voor een lagere prijs.

EEn EvEnwIChTIgErE wErELd
Ook consumenten zijn werknemers. Wat 
we vandaag laten gebeuren met de werk-
nemers in de ontwikkelingslanden is mis-

schien morgen het lot van 
de werknemers in de rijkere 
landen. Ethische producten 
kopen is dus een concrete 
manier om ten strijde te 
trekken tegen “sociale dum-
ping”.

De Europese consument in het alge-
meen en de Belgische consument in 
het bijzonder is almaar meer bezig met 
de sociale en ethische impact van zijn 
consumptiekeuzes.  

 wat win iK erbij?

pErSOOnLIjkE BETrOkkEn-
hEId
Wie als consument kiest voor 
ethische en eerlijke produc-
ten, werkt niet mee aan de 
uitbuiting van de werknemers 
en de kleine producenten in 
het Zuiden. Hij werkt integen-
deel hun duurzame ontwikke-
ling in de hand.

BETErE kwALITEIT
Mirakels bestaan nu eenmaal 
niet: wanneer de prijzen al-
maar verder dalen, heeft dat 
vaak een weerslag op de 
kwaliteit van de producten. 
Een werknemer die doodop 
is of onderbetaald wordt, is 
geneigd om minder goed te 
presteren. Nobele ingrediën-
ten worden vervangen door 
andere, goedkopere ingredi-
enten. Enzovoort.

rESpECT vAnwEgE MIjn hAn-
dELAAr
Door de voorkeur te geven 
aan bepaalde producten en 
heel speciaal aandacht te be-
steden aan de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van 
zijn handelaar, maakt de consument de 

 
En ik, wat kan ik doEn?
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raaDpleeg De publicaties Van test-aanKoop op ethisch VlaK :

Stel vragen aan uw verkoper:

Vanwaar komen de boontjes? Zijn er geen eerlijke bananen meer? Waar kan ik gelabelde 
chocolade vinden? Neem de tijd om zulke vragen te stellen aan uw winkelbediende. Soms 
zal hij u antwoorden. Soms ook niet. Maar in de toekomst zal hij misschien aandachtiger zijn 
voor uw vragen. 

 
Checked out –  Are European supermarkets  Consumer International March 2010 
living up to their responsibilities for labour  (met Test-Aankoop) 
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Test-Aankoop tot uw dienst

350 000 gezinnen hebben al begre-
pen dat de consumentenvereniging 
Test-Aankoop aanwezig is op vele 
fronten, niet alleen om de consument te 
verdedigen, maar ook om hem te infor-
meren en raad te geven. Door acties, via 
internet en met diepgravende, onafhan-
kelijke onderzoeken, vergelijkende tests 
en publicaties (Test-Aankoop, Budget 
& Recht, Test Gezondheid, enz.) leidt 
Test-Aankoop u door de doolhof van 
producten en diensten die de markt 
overspoelen. Of u nu een gsm nodig 
hebt, dan wel een wasautomaat, koffi  e 
of een grasmaaier, steeds staan we u bij 
om een kritische en betrouwbare keuze 
te maken tegen de beste prijs!

Ethisch verbruik: Test-Aankoop 
neemt het voortouw

Wat het grote publiek misschien nog te 
weinig kent, is de groeiende betrokken-
heid van Test-Aankoop bij de ethische 
aspecten van consumptie. De rechten 
van de arbeiders, de eerlijke vergoe-
ding van de producent, kinderarbeid, 
respect voor het leefmilieu bij de pro-
ductie, zijn allemaal criteria die wij van 
nabij onderzoeken. Daarom aarzelen 
we ook niet om ons op het terrein te be-
geven, in de fabrieken, zowel in Europa 
(wasautomaten, tomaten in blik) als in 
China (sportschoenen en gsm’s), of  
in Latijns-Amerika (ananas).

Maar daar laten we het niet bij. Wij 
oefenen druk uit op de producenten 
opdat ze niet louter de wet eerbiedigen, 
maar ook rekening houden met onze 
eisen inzake eerlijke, ethische en 
duurzame productie. 

Wat ook uw eerste zorg is – besparing, 
kwaliteit, veiligheid, ethiek of ecolo-
gie – Test-Aankoop geeft u alle sleutels 
in handen om met kennis van zaken uw 
keuze te maken.

Adopteer de 
Test-Aankoopreflex voor 
een eerlijker consumptie

Meer informatie op 
www.test-aankoop.be
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Deze publicatie wordt uitgegeven  met de financiële steun van de Europese Unie. 
De inhoud van dit document valt onder de volledige verantwoordelijkheid van Test-
Aankoop en kan onder geen enkele omstandigheden beschouwd worden als een 

standpunt van de Europese Unie.

U hebt van deze gids genoten en wil meer weten 

www.test-aankoop.be


