
Een groeiende wereldbevolking, meer mensen die in steden gaan wonen, gronden en waterbronnen 
die uitgeput raken, klimaatverandering die de seizoenen in de war stuurt... Nooit stond de 
landbouw- en voedingssector voor zulke grote uitdagingen als vandaag. Maar tegelijk stond ook de 
leefbaarheid van de landbouwsector nooit zo zwaar onder druk als nu. Hoe kunnen landbouwers 
een antwoord geven op die uitdagingen, als ze vandaag zelfs geen degelijk inkomen verdienen? En 
welke jongere in België, Senegal, Nicaragua of Indonesië kiest in die omstandigheden nog voor een 
toekomst als boer of boerin? 

Het moet anders. Maar hoe? 

Deze publicatie geeft een stand van zaken van de inspanningen rond duurzame voedingssystemen 
bij de Belgische retail en voedingsindustrie, met bijzondere aandacht voor hun relaties met de 
boeren. Vredeseilanden ging in gesprek met supermarkten, voedingsindustrie en producenten. 
Hoe bereiden de spelers in de Belgische voedingssector zich voor op wat komt en al bezig is? Waar 
lopen ze vast? Waar liggen onbenutte kansen? Welke inspanningen gebeuren reeds om de positie 
van boeren in de productketen te versterken, bijvoorbeeld door een betere spreiding van winsten 
en risico’s? We verkennen ook mogelijke toekomstpistes om bestaande knelpunten in de verdere 
verduurzaming van de agrovoedingsketen aan te pakken.

Duurzaamheidsambities bij Belgische 
supermarkten en voedingsindustrie 

en hun relatie met landbouwers

Saartje Boutsen en Gert Engelen
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“If you want  
to run fast, 
run alone. 
If you want  
to run far, 
run together”
Afrikaans spreekwoord
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Inleiding

Opkomende grondstoffenschaarste, klimaatverandering, toenemende druk 
op water en grond, groeiende ongelijkheid,... Het zijn geen dure woorden in 
speculatieve toekomstoefeningen, maar fenomenen die vandaag de business van 
alle spelers in de voedingsketen beïnvloeden. 

Bedrijven zoeken meer en meer naar manieren om hun werking sociaal, ecologisch 
en economisch te verduurzamen. Het besef groeit dat businessmodellen moeten 
evolueren en toeleveringsketens hertekend moeten worden. Maar de capaciteit 
om te reageren wordt belemmerd. Enerzijds worden bedrijven aangevuurd 
door consumenten die mondiger worden en meer transparantie eisen over 
sociale en ecologische criteria in de productketen. Anderzijds is die consument 
prijsbewuster dan ooit, waardoor supermarkten ook in ons land in een oplopende 
concurrentiestrijd zitten die weegt op de marges. 

Aan het begin van de keten staan producenten die het grootste stuk van 
de prijsdruk naar zich krijgen toegeschoven. Voor veel landbouwbedrijven 
wereldwijd is de situatie dramatisch. In Vlaanderen gooien jaarlijks 4% van de 
landbouwbedrijven de handdoek in de ring1. Landbouwers in Noord en Zuid zijn 
vandaag de zwakste schakel van de keten. We hebben hen nochtans nodig als 
primaire producenten voor een gezonde en betaalbare voeding: hun stielkennis, 
hun kennis van de grond, de zaden, het landschap, de seizoenen, de plagen, de 
markten, … Op dit moment zien we echter vooral overal ter wereld een uitstroom 
uit het beroep. 

Dit rapport tracht een stand van zaken op te maken van de inspanningen rond 
duurzame voedingssystemen2 bij de Belgische retail en in de voedingsindustrie, 
met speciale aandacht voor hun relaties met de boeren. We gingen in gesprek 
met supermarkten, voedingsindustrie en producenten. Hoe bereiden de spelers 
in de Belgische voedingssector zich voor op wat komt en al bezig is? Waar lopen 
ze vast? Waar liggen onbenutte kansen? Welke inspanningen gebeuren reeds om 
de positie van boeren in de productketen te versterken, bijvoorbeeld door een 
betere spreiding van winsten en risico’s?

Ten eerste kijken we naar tendensen in de retailsector. Wat zijn de duur zaam-
heidsambities van de grootste Belgische supermarkten en welke kijk hebben 
zij op hun relaties met producenten aan het begin van de keten? Is er een 
prijzenoorlog in de maak? Wat zijn de machtsverhoudingen tussen supermarkten 
en landbouwers? 
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Ten tweede focussen we op de voedingsindustrie, de onbetwiste sterkhouder 
binnen het Belgische industriële weefsel, maar ook hier staan de marges onder 
druk. Steeds meer bedrijven erkennen het belang van duurzaamheidsinspan-
ningen en langetermijnrelaties met landbouwers. We laten hen aan het woord.

Ten derde belichten we de kant van boeren in het verhaal. Hoe kijken zij naar 
supermarkten en voedingsbedrijven die hun producten verwerken en/of 
verkopen? Is het David versus Goliath of zijn ware partnerschappen mogelijk?

Ten vierde bekijken we welke impact het overheidsbeleid heeft. Nationale en 
Europese overheden kunnen de voedingsmarkt stimuleren en reguleren, en 
supermarkten, verwerkende bedrijven en producenten ondersteunen en dichter 
bij elkaar brengen. Wat is vandaag de stand van zaken?

Ten vijfde bestuderen we de rol van de consument. Ook de consument op het 
einde van de keten heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we 
het voor de consument makkelijker maken om bewuster te kopen?

Tot slot verkennen we mogelijke toekomstpistes om bestaande knelpunten in de 
verdere verduurzaming van de agrovoedingsketen aan te pakken. 

De uitwerking van dit dossier bracht ons op vele plekken. Het gaf ons een unieke 
inkijk in de werking en toekomstplannen van de Belgische agrovoedingssector. 
Een sector die van groot economisch belang is voor ons land. Een sector die 
ontzettend divers is, met bedrijven van kleine kmo’s tot wereldspelers, die blijk 
geeft van een bijzondere innovatiekracht. Op ons pad ontmoetten we mensen die 
vakkennis combineren met een grote fierheid over hun product. 

De problemen waar we tegenaan kijken mogen dan gigantisch zijn, na het 
schrijven van dit rapport zijn we ervan overtuigd dat we in ons land alles in huis 
hebben om de toekomst uit te vinden. 

Onze ambitie mag niet minder zijn dan van 
duurzame voeding het nieuwe normaal te 
maken. Geen niche, maar de mainstream. 

Het ideale pad naar duurzaamheid kennen we niet, dat zullen we keer op keer moeten ontdekken. 
Dit rapport is een bijdrage aan die zoektocht en tegelijk een uitnodiging om de komende maanden 
en jaren nieuwe samenwerkingen op te zetten met ambitieuze spelers in de sector.



- 6 - 

Speciale dank aan iedereen die met ons hierover de afgelopen maanden in 
gesprek ging, tijdens een interview of door deel te nemen aan een van de 
keukentafelgesprekken over ‘Upscaling with Integrity’  
zie een overzicht van de keukentafelgesprekken op pagina 116 e.v. 

An Vandenende, CSR manager, Spadel
Ann Nachtergaele, Directeur Milieu & Energie, FEVIA
Bernard Deryckere, CEO, Alpro
Bernard Haspeslagh, CEO, Ardo
Carl Descheemaeker, Operational Director Scolarest, Compass Group
Catherine Alexandre, COO, Business & Society
Chris De Clercq, Manager Proxy Delhaize Sint-Joris-Weert en Voorzitter 
werkgroep Buurtsupermarkten UNIZO
Caroline Charles, Environmental Sustainability Manager, PepsiCo Europe
Christelle Noirhomme, Head of Communications and Governmental Relations, 
Tiense Suikerraffinaderij
Diana Verhoeven, Landbouwer
Dirk Decoster, CEO, Agristo
Eddy Leloup, Directeur Coöperatiezaken, Milcobel
Filip Buggenhout, Managing Director Chocolate, Cargill
Filip Fontaine, Directeur, BelOrta
Frank Rutsaert en Erna Decoster, Landbouwers
Frans Colruyt, CEO, Colruyt
Frederic Vermeiren, Project engineer Energy & Environment,  Colruyt 
Frederik Dossche, Administrator, De Hobbit
Geert Vermander, Bestuurder, Milcobel
Guido Vanherpe, CEO, La Lorraine Bakery Group
Hendrik Draye, Manager, Carrefour Herent
Jan Kees Vis, Director Sustainable Agriculture, Unilever
Jan van Humbeeck, Landbouwer
Japo Ouwekerk, Director Public Policy, Governmental affairs & Communications, 
PepsiCo Belux
Jean Lauwers, Trade Officer, Efico
Kelly Mermuys, Afdelingshoofd CSR, Lidl Belgium
Koen Bouckaert, Vice President Strategy & Business Development, Alpro
Laura Brems, Communication Officer Europe Middle East and Africa, Cargill
Lettemieke Mulder, Senior Communications manager, SAI Platform
Lode Speleers, Directeur, Biosano
Luc Peeters, Externe Relaties, BelOrta
Nathalie De Greve, Manager Productbeleid en Duurzaamheid, Comeos
Patrick Verhamme, Vice President Procurement, Delhaize 
Pascal Leglise, Directeur Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling, Carrefour Belgium
Paul Saelens, Landbouwer
Peter Van Bossuyt, Directeur, Boerenbond
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Peter Van Grinsven, Cocoa Sustainability Director - Origins and Operations, Mars
Philip Sterck, Sales Manager Fresh & Non Food, Retail Partners Colruyt Group 
Philippe Toussaint, Verantwoordelijke Duurzaam Aankoopbeleid, Colruyt
Piet Vantemsche, Voorzitter, Boerenbond
Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder, Belgische Confederatie Zuivel (BCZ)
Stephan Vincent, CEO, Ethiquable 
Steve Leroy, Vice President Legal & Corporate Affairs Europe, AB InBev
Steven Vanackere, Senator, CD&V
Sylvie Decaigny, QSE Agro Manager, Tiense Suikerraffinaderij
Tim Lammens, Vice President Quality, Food Safety and Sustainability, Delhaize
Vik Vets, Control Quality Manager, Carrefour Belgium
Wouter Vermeulen, Corporate Responsibility Director, Coca Cola Europe

Speciale dank aan FEVIA voor de samenwerking met het Strategisch Comité 
voor Duurzame Ontwikkeling; Fair Trade Belgium voor de samenwerking rond 
de keukentafelgesprekken ‘Upscaling with Integrity’, evenals Business and 
Society en Kauri; Boerenbond voor hun  input over het perspectief van de 
landbouwers; Comeos voor hun input over het perspectief van de retail.
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Hoe voeden we straks een planeet met  
9 miljard mensen, als nu al bijna een miljard 
mensen honger lijdt? Hoe doen we dat, als de 
planeet nu al kreunt onder de druk van onze 
consumptie? Volgens Vredeseilanden hebben 
boerenfamilies de sleutel voor de toekomst. 
Twee derde van de mensen die honger lijden, 
leeft in een boerenfamilie. Als zij een goed 
inkomen verdienen, werken ze zichzelf uit 
de armoede en voeden ze de wereld op een 
duurzame manier. 

Zorgen dat boerenfamilies een goed 
inkomen verdienen: daar draait het om bij 
Vredeseilanden.
In het Zuiden werken we vooral samen met 
boerenorganisaties. We zoeken naar het gat 
in de markt en sporen de zwakke schakels op 
in de keten tussen producent en consument. 
Hebben boeren toegang tot krediet? Kennen 
ze de kwaliteitseisen en de smaakvoorkeuren 
van de consument? Hoe komt de prijs tot 
stand? Is de productiewijze duurzaam? En 
hebben de vrouwen iets te zeggen? Voor 
structurele oplossingen smeden we allianties 
tussen boerenorganisaties, overheden, 
bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
consumentenorganisaties.

In België werkt Vredeseilanden samen met 
supermarkten en voedingsbedrijven om 
de landbouwketens achter hun producten 
duurzamer te maken. We pleiten bij politiek en 
bedrijfsleven voor een gunstiger klimaat voor 
landbouwbedrijven wereldwijd en stimuleren 
consumenten om te kiezen voor duurzame 
voeding.

Vredeseilanden is een onafhankelijke, 
pluralistische organisatie voor internationale 
samenwerking. De hoofdzetel is in Leuven, en 
we ondersteunen onze partnerorganisaties via 
8 regionale kantoren, VredesEilanden Country 
Offices (VECO). Buiten België is Vredeseilanden 
dan ook gekend onder de noemer VECO.

Meer info over wie we zijn en wat we doen: 
www.vredeseilanden.be en  
op www.veco-ngo.org voor de  
internationale website

Vredeseilanden

www.vredeseilanden.be
www.veco-ngo.org
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1. 
Retailers en landbouwers:  
David versus Goliath  
of bloeit er wat moois?
In dit hoofdstuk kijken we naar de positie die retailers innemen in de voedingsketen 
en naar de inspanningen die de Belgische grootdistributie vandaag al doet om te 
werken aan duurzame voedingsketens. We focussen daarbij specifiek op de inclusie 
van landbouwers in de keten. Door hun grote marktaandeel en hun unieke positie 
tussen producenten/leveranciers en consumenten, hebben supermarkten een 
belangrijke invloed op de productiewijze van voeding en op het aankoopgedrag 
van consumenten. Supermarkten kunnen dus een belangrijke rol spelen in het 
opschalen van duurzame voedselsystemen.
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HET RETAILLANDSCHAP IN BELGIË 

Belg koopt voeding in supermarkt

Volgens cijfers van het marktonderzoeksbureau GfK verkopen supermarkten 
in ons land ruim 75% van de voeding3. Colruyt, Delhaize en Carrefour - de drie 
‘klassiekers’ op de Belgische markt – staan aan kop met hun verkoopcijfers en 
zijn samen jaarlijks goed voor een omzet van zo’n 18 miljard euro4. Maar ook hard 
discounters Aldi en Lidl zitten in de lift. En in 2010 vervoegde Albert Heijn het 
Belgische supermarktlandschap met vandaag reeds 26 winkels.

In België besteden we ongeveer 13% van ons huishoudbudget aan de aankoop 
van voeding en niet-alcoholische dranken5. Volgens de cijfers van studiebureau   
Nielsen (zie figuur 1), nemen de grote supermarkten (F1)6 iets meer dan de helft 
van deze omzet voor hun rekening. Het aandeel van de middelgrote supermarkten 
(F2)7 blijft al meerdere jaren stabiel op 28%. Het marktaandeel van de hard 
discounters Aldi en Lidl (HD) stabiliseert de voorbij periode ook op 15%, en het 
aandeel van de traditionele buurtwinkel en kleine superettes (<400m²) (F3)8 
heeft een zware terugval gekend sinds de jaren ’80 – toen had dit segment nog 
20% marktaandeel. Dat lijkt nu te stabiliseren op 5%.
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Figuur 2: Marktaandeel per winkel type in verschillende Europese landen. Bron: Nielsen10

Figuur 1: Marktaandeel per winkeltype in België sinds ’85. Bron: Nielsen9
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Uit het Europese overzicht (zie figuur 2) blijkt dat de traditionele buurtwinkel 
en superettes (<400m²) in West-Europa met een klein marktaandeel overblijven. 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden al gedurende jaren gedomineerd 
door de hypermarkten (supermarkten groter dan 2500m²). België en Nederland 
hebben het grootste aandeel in ‘grote’ supermarkten (tussen 1000 en 2500 m²). 

Concentratie in de Belgische voedingsdistributie

In België nemen de groepen van Colruyt, Delhaize en Carrefour samen bijna 73 
procent van het totale marktaandeel in 2012.

Op Europees niveau bekeken, controleren in 11 EU-landen 7 grote retailers meer 
dan 70% van de voedingsdistributie12. De aankoopconcentratie van de super-
markten wordt nog versterkt doordat ze zich met supermarkten uit andere landen 
verenigen in aankoopcentrales, met de bedoeling om samen te onderhandelen, 
vooral ten aanzien van voedingsmultinationals zoals bijvoorbeeld Coca Cola en 
Nestlé 13. Zo zit Colruyt in de Europese alliantie Core, samen met het Italiaanse 
Conad, het Zwitserse Coop Suisse, de Duitse Rewe Group14, en vanaf 2015 ook 
het Franse Système U – dat zijn samen 23.000 winkels met een groepsomzet 
van 106 miljard euro in 18 Europese landen. Delhaize stapte recent uit AMS, de 
aankoopcentrale die gedomineerd wordt door Ahold (Albert Heijn), en is nu lid 
van Coopernic, samen met het Franse Leclerc en Coop Italia15. Carrefour heeft als 
grote internationale groep haar eigen aankoopcentrale.
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Figuur 3: Marktaandeel per groep in 2012. Bron: Retail Detail 11
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Naar een prijzenoorlog?

In verschillende opzichten was 2011 een keerpunt voor de distributiemarkt. Er 
kwam een einde aan het jarenlange optimisme van de grote voedingsdistribu-
teurs. Meer dan ooit staat het supermarktlandschap in het teken van een 
toenemende prijzenslag. Studiebureau Nielsen voorspelt dat de prijsdruk de 
komende jaren niet meteen zal afnemen. 

Anno 2014 stijgt de economische groei weer 
langzaam en is het consumentenvertrouwen 
opnieuw gestabiliseerd, maar op de 
vraag wat consumenten gedaan hebben 
om te besparen op de gezinsuitgaven, 
staat ‘switchen naar goedkopere 
voedingsmiddelen/retailers’ in het 
eerste kwartaal van 2014 op de eerste 
plaats. Consumenten zijn via het internet 
en consumentenprogramma’s (zoals 
in Vlaanderen bijvoorbeeld Volt, Voor 
hetzelfde geld, Test-Aankoop,…) beter 
geïnformeerd en vergelijken voortdurend 
prijzen. Ook de economische crisis heeft 
consumenten meer prijsbewust gemaakt. 

Daardoor zijn klanten ook minder loyaal aan één supermarkt geworden. Dat 
zorgt er dan weer voor dat supermarkten uitpakken met promo-acties, wat 
consumenten ‘conditioneert’ om nog meer te focussen op prijs en promo’s. De 
sterke groei van de huismerken de afgelopen vijf jaar speelt in op deze trend. 
Deze private labels zijn soms tot 87 procent goedkoper dan A-merken. En dan is 
er nog de komst van Albert Heijn, dat ondertussen 26 winkels heeft op Belgische 
bodem. Albert Heijn voert in België communicatie rond lage prijzen en heeft 
al voor een prijserosie van 2 à 2,5 procent gezorgd. Volgens Nielsen is al één 
derde van de winkels geïnfecteerd door de komst van Albert Heijn, zij hebben hun 
prijzen naar beneden aangepast.16 Op een raamposter bij Carrefour staat: ‘Vind je 
een zelfde artikel goedkoper bij Albert Heijn? Dan betalen we je 5 x het verschil 
terug’. De strijd om de beste prijzen schakelt opnieuw een versnelling hoger…17 

De concurrentie in het huidige Belgische retaillandschap is zeer groot. De prijzen 
aan de kassa verlagen voor het eerst sinds 20 jaar en Comeos, de federatie van 
de Belgische retail, waarschuwt voor een ongezonde druk op de marges.18 In juni 
2014 kondigde Delhaize België nog een herstructurering en sociaal plan aan, 
met een mogelijke sluiting van 14 winkels en het schrappen van 2500 banen. 
Supermarkten gaan hun eigen functioneren steeds meer optimaliseren om de 
concurrentie van antwoord te kunnen dienen. Maar eigen optimalisering heeft 

“Meer dan ooit 
staat het super
marktlandschap 
in het teken van 
een toenemende 
prijzenslag.”
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haar limieten. Concurreren supermarkten zichzelf niet de dieperik in als de 
prijzenslag blijft voortgaan? Georges Plassat, internationaal CEO van Carrefour, 
zei in april 2014 hierover: “We weten dat een prijzenoorlog mogelijk is. Maar 
de concurrentie heeft niet meer middelen dan wij om zo’n prijzenoorlog te 
financieren. Ze zullen zichzelf individueel kapot maken.” 19

“In de moordende prijsconcurrentie in de retailsector speelt de consument een 
doorslaggevende rol”, aldus professor Jonathan Reynolds, directeur van het 
Oxford Institute of Retail Management. “De consument wil steeds meer ‘kwaliteit
voor de beste prijs’, is toenemend prijsbewust door de crisis, en informeert zich 
over de prijs op het internet. Daardoor moeten handelaars en retailers steeds 
opnieuw met aanbiedingen komen, en zo ontstaat er een neerwaartse spiraal, 
waarbij de marges steeds kleiner worden en het aanbod verschraalt. Dat is niet 
vol te houden op termijn want de hele keten van producent tot handelaar komt 
erdoor onder druk te staan. Prijzen worden lager, maar de kosten dalen niet. Om 
hun inkomsten op peil te houden, zetten retailers producenten onder druk om hun 
waren tegen almaar scherpere prijzen aan te leveren. Veel leveranciersbedrijven 
gingen failliet doordat ze een grens bereikten qua prijsdaling.” 20

Reynolds denkt dat op die manier hooguit drie of vier grotere spelers zullen 
overblijven met een goedkoop en ongevarieerd aanbod. “Het resultaat zal zijn 
dat diezelfde consument straks enkel nog in zeer oninteressante winkels kan 
winkelen. Maar bedrijven die met nieuwe, verfrissende producten of een nieuwe 
aanpak op de markt komen, prikkelen de nieuwsgierigheid van de klanten. Voor 
hen is er altijd plaats in de markt.”

Ook online winkels zijn vandaag heel succesvol en doen mee aan de prijzenslag. 
“Maar of ze duurzaam zijn, valt te betwijfelen”, aldus Reynolds.21 “Een bedrijf 
als Amazon verkoopt tegenwoordig zowat alles, ondertussen ook voedingswaren. 
Maar dat bedrijf heeft zelf nog niet bewezen dat het op termijn winstgevend kan 
zijn. Ondertussen vernietigt Amazon waarde van andere bedrijven. Het trekt met 
zeer lage prijzen klanten aan. Die prijzen blijven tussen de oren van de consument 
hangen, waardoor andere bedrijven verplicht zijn om hun prijzen te verlagen. Op 
die manier wordt veel kapotgemaakt.” Recent heeft ook Google geïnvesteerd in 
het leveren van voeding.22
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Prijsdruk op toeleveranciers

Door de toenemende concurrentie, de groei van hard discounters en de 
prijsstijgingen van vele grondstoffen, is de druk op de prijzen sterk toegenomen, 
en voelbaar in de ganse keten tot en met de boer als zwakste schakel in de 
keten. Als gevolg van de hoge prijsdruk komen er ook regelmatig oneerlijke 
handelspraktijken aan het licht. 

Volgens een rapport van het Europese 
Economische en Sociale Comité (EESC)23 

hebben grote supermarkten wel oog 
voor de klant, maar onvoldoende voor 
de toeleverancier. Het is volgens het 
rapport chronisch onduidelijk hoe 
consumentenprijzen tot stand komen en 
hoe winstmarges verdeeld zijn over de 
verschillende schakels in de keten. Vaak 
wordt van leveranciers een korting op de 
inkoopprijs bedongen maar niet of slechts 
gedeeltelijk doorgegeven aan de klant. 
Leveranciers riskeren het slachtoffer te 
worden van contractbreuk, of om hun 
producten te zien verdwijnen van de 
schappen indien ze weigeren korting te 
geven. 

Consumer International, een onafhankelijke 
internationale consumenten organisatie,24 

en CEPS, het Centre for European Policy Studies dat in opdracht van de Europese 
Commissie de verschillende nationale wetgevende kaders evalueerde,25 noemen 
als problemen: onduidelijkheden in het contract, geen geschreven contract, 
misbruik van economische afhankelijkheid (bijvoorbeeld retroactieve wijzigingen 
van het contract), aansprakelijkheidsbeperkingen, eenzijdige wijzigingen van 
clausules, onredelijke verdeling van risico’s, oneerlijk gebruik van vertrouwelijke 
informatie en oneerlijke beëindiging van het contract en weigering om te 
onderhandelen. 

“Door de toenemende 
concurrentie, de groei 
van hard discounters en 
de prijsstijgingen van 
vele grondstoffen, is de 
druk op de prijzen sterk 
toegenomen, en voel
baar in de ganse keten 
tot en met de boer als 
zwakste schakel in de 
keten.”
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“De sterke onder
handelingspositie van 
supermarkten biedt  
ook opportuniteiten.”

Supermarkten aan het woord over  
duurzaamheidsambities en hun relatie tot  
de producent

De sterke onderhandelingspositie van supermarkten biedt echter ook 
opportuniteiten. Wat als zij zich in de nabije toekomst 100% achter duurzame 
voedingssystemen scharen? Dan biedt hun positie uiteraard een enorme 
hefboom. Is dit een naïeve droom, of kan dit daadwerkelijk gerealiseerd worden? 

Vredeseilanden ging in gesprek met 
enkele retailers over hun motivatie om op 
duurzame supply chains in te zetten, over 
hun relatie tot de producent, en over hun 
ambities voor de nabije toekomst. Vier 
retailers stonden ons te woord: Colruyt, 
Delhaize, Carrefour, en hard discounter – 

zelf spreken ze liever over smart discounter – Lidl. 
In de daaropvolgende kaderstukjes leest u tevens enkele inspirerende 
ontwikkelingen bij supermarkten in een aantal andere Europese landen.
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‘We proberen  
de meerkost van  
duurzaamheid niet  
door te rekenen  
aan onze klanten’  
Philippe Toussaint, 
Colruyt
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Colruyt 
Wat is de motivatie van Colruyt Group  
om in te zetten op duurzaamheid?

“Wij willen onze organisatie als geheel verduurzamen”, zegt Philippe Toussaint, 
verantwoordelijke duurzaam aankoopbeleid bij Colruyt, “dat zit in het DNA van 
ons bedrijf. We zijn een sterk waardengedreven bedrijf. Enerzijds introduceert 
de directie nieuwe kwesties, maar tegelijk is er ook een dynamiek waarin 
iedereen vanuit zijn eigen job verbeteringen kan aanbrengen, bijvoorbeeld op 
vlak van energiebesparing, kwaliteit van producten, recyclage of transport. 
Wat voeding betreft willen we ons niet beperken tot het aanbieden van bio- en 
fairtradeproducten. We zullen deze producten wel promoten, maar ze tellen samen 
voor slechts 3 procent van de omzet. Daar kan je geen hefboom mee creëren. 
Dan moet je ook inzetten op die overige 97 procent. De duurzaamheidsprestaties 
verbonden met die producten gaan minder ver dan bio of fairtrade, maar een 
kleine verandering in die 97 procent kan wel een grotere impact hebben.

We krijgen veel reacties van klanten als we communiceren over duurzaam-
heidsinspanningen. Sommige mensen sturen ons felicitaties, anderen zeggen 
ons dat we nog niet ver genoeg gaan. We antwoorden steeds op een transparante 
manier wat de stand van zaken is, waarom we bijvoorbeeld wel of voorlopig nog 
niet verder kunnen gaan. De consument verwacht dat we actief rond duurzaamheid 
werken, maar koopt toch vaak op basis van klassieke criteria: dus voornamelijk 
prijs en smaak. Duurzaamheid is iets abstract, prijs en smaak zijn heel tastbaar.”
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‘Colruyt kiest 
niet enkel om 
bio en fair trade 
te verstevigen, 
maar evenzeer 
om de overige 
97% producten te 
verduurzamen’
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Valt duurzaamheid dan wel te rijmen met 
een winkelformule zoals Colruyt die altijd  
de goedkoopste prijs wil aanbieden?

“Dat is inderdaad niet gemakkelijk, maar we 
proberen de meerkost niet door te rekenen 
aan de klant. We kunnen kosten drukken 
door de ketens grondig te analyseren en 
door bedrijfsefficiënt te zijn. Maar de vraag 
is ook tot waar de verantwoordelijkheid 
van de retailer gaat. Waar beslissen wij 
in de plaats van de klant? Dit wordt case 
per case bepaald. Voor vis kan je duidelijk 
afbakenen wat duurzame visvangst inhoudt. 
We hebben een engagement genomen op 
basis van drie criteria die vervuld moeten 
zijn zoals visbestand en ecologische impact. 
Dit heeft geleid tot het schrappen van 
vier visproducten. We krijgen daarop veel 

positieve reacties van klanten en gelukkig geen negatieve omdat de producten 
niet meer beschikbaar zijn. Dat is veel waard. Momenteel maken we een 
vergelijkbare oefening voor palmolie, soja, hout en papiersoorten.”

Hoe is de relatie van Colruyt Group met de boeren?

“Meestal hebben we geen zicht op de prijs die de boer voor zijn product krijgt, 
zeker niet als het gaat om lange en complexe ketens. We weten bijvoorbeeld niet 
welke prijs een scampiteler in Azië krijgt. Maar we starten nu wel met audits. Sinds 
enkele maanden zijn we in het BSCI (The Business Social Compliance Initiative) 
gestapt. BSCI is een businessgedreven initiatief met bedrijven die zich engageren 
om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren in fabrieken en op boerderijen. Er is 
ook samenwerking met consumentenorganisaties, NGO’s en internationale 
instellingen. BSCI werkt op het verbeteren van werkomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden zoals een ‘leefbaar’ loon. Binnen twee jaar willen we twee 
op drie van de leveranciers geauditeerd hebben, waarvan minstens een op drie 
goed scoort. Binnen vijf jaar moeten minstens twee op drie leveranciers goed 
scoren. BSCI doet audits in de fabrieken voor verwerkte producten, maar ze gaan 
niet verder in de keten en ze bereiken niet de boeren. Dat is een aandachtspunt 
voor de toekomst. Het zou kunnen dat we via onze toeleveranciers nu al veel bij 
kleinschaligere boeren aankopen. We weten het gewoon niet.
Vandaar dat we met partners zoals Vredeseilanden projecten willen opzetten waar 
we dit wél doen. We willen duurzame ketens opzetten, met respect voor mens en 
milieu. Zo hebben we al rijst uit Benin en asperges uit Peru in de rekken staan, 
die op een verantwoorde manier geproduceerd en getransporteerd zijn, en waar 
de producent gegarandeerd een leefbare prijs voor krijgt.”

“Niet enkel 
bio en fairtrade 
aanbieden,  
ook Everyday 
en Bonigamma 
verduurzamen.”
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Wat zijn jullie lange(re)termijnambities?

“Als we een voorloper op vlak van duurzaamheid willen zijn, is het belangrijk 
dat we naast onder andere rijst en asperges ook naar ‘grotere’ producten gaan, 
zoals bijvoorbeeld bananen. Als we erin slagen om een groter product doorheen 
heel de keten te verduurzamen, zullen ook andere producten volgen. Eén keten 
verduurzamen vraagt al heel wat tijd. Voor het hele assortiment ‘food’ is het 
nog complexer, daar spreken we al over 8000 à 10000 verschillende producten. 
Transparantie in de keten zal een sleutel voor duurzaamheid zijn. Dat zal er ook 
voor zorgen dat de houding van aankopers zal veranderen. Als een aankoper de 
producent kent, geeft dit een klik.

Colruyt Group wil zowel haar eigen huismerken Everyday als Boni Selection 
verduurzamen. Als we inzetten op tien belangrijke grondstoffen (vis, hout, soja, 
koffie, bananen, palmolie,…), realiseer je al een echt duurzaamheidseffect. 
Jaarlijks stellen we onze ambities bij, en elk jaar stijgt onze duurzaam 
gecertificeerde aankoop. De consument merkt daar niets van.

Binnen enkele jaren willen we op vlak van grote commodities heel wat verder staan 
dan vandaag, en kijken we weer verder naar de impact in de ketens. Daarvoor 
moeten we ketens steeds goed analyseren. De Europese Unie is momenteel 
een systeem aan het ontwikkelen dat de ecologische voetafdruk van producten 
meet.26 Het is onhaalbaar om dat voor al onze producten te doen - dit vraagt 
immers veel tijd en geld - maar het is goed dat er politieke wil is om te werken 
aan transparantie en aan een systeem om producten te vergelijken op vlak van 
duurzaamheid.”

‘Transparantie 
in de keten zal 
een sleutel voor 
duurzaamheid zijn’ 
Philippe Toussaint, 
Colruyt

FO
TO

: J
el

le
 G

oo
ss

en
s



- 22 - Retailers en landbouwers: David versus Goliath of bloeit er wat moois?



 Retailers en landbouwers: David versus Goliath of bloeit er wat moois? - 23 -

De Colruyt Groep werkt sinds 2004 samen met 
Vredeseilanden aan het ontwikkelen van duur-
zame ketens. Gedurende de eerste jaren werd 
gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de loka-
le Beninese rijst. In 2010 belandde een eerste 
lading fairtrade rijst uit Benin in de rekken 
van de supermarkt. Deze werd in een nieuwe 
verpakking in de Belgische Colruyt-winkels 
verkocht. Het feit dat deze rijst bij de grootste 
Belgische supermarktketen verkocht werd, 
was een belangrijk signaal voor de Beninese 
stedelingen dat het over goede rijst ging die 
een alternatief vormde voor rijst geïmporteerd 
uit Azië. In september 2012 en oktober 2014 
volgden een tweede en een derde bevoorrading 
Beninese rijst. Via dit ketenproject wordt de 
positie van de Beninese boeren op de eigen 
markt versterkt. Deze pilootervaring is voor 
Vredeseilanden een eerste stap geweest voor 
het opzetten van een regionaal rijstprogram-
ma voor de hele West-Afrikaanse regio, samen 
met boerenorganisaties en andere NGO’s. Het 
stimuleren van de eigen rijstproductie en de 
lokale vermarkting is zeer belangrijk voor 
West-Afrikaanse landen om hun eigen voed-
selbevoorrading te versterken.  Het merendeel 
van de rijst wordt immers ingevoerd en dat 
is een kwetsbare situatie, en kost bovendien 
handenvol geld.

Daarna werd gestart met een tweede project: 
asperges. Daarin hebben Colruyt en Vrede-
seilanden een bestaande keten onder de loep 
genomen en verduurzaamd. Kernvragen hierbij 
waren: “Hoe zit het met de ecologische, sociale 
en economische duurzaamheid van de product-

keten?” en ”Welke positie hebben kleinschalige 
boeren in deze keten?”. Na heel wat gesprek-
ken werd voor de keten van groene asperges 
in bokalen gekozen. Colruyt importeerde 
oorspronkelijk asperges in glas vanuit o.a. 
China en een grootschalige exporteur in Peru. 
Maar hierbij waren er vraagtekens bij de sociale 
omstandigheden en de ecologische duurzaam-
heid. Sinds 2012 koopt Colruyt haar groene 
asperges in bokalen aan van een coöperatie 
van kleinschalige boeren uit Peru (REOPA), via 
de Peruviaanse verwerker Gandules en via  No-
liko, een Belgische verwerker van groenten en 
fruit. Om dit mogelijk te maken, krijgt REOPA 
ondersteuning via Vredeseilanden en wordt er 
geïnvesteerd in overleg tussen alle ketenacto-
ren. Het transport van de asperges in bokalen 
gaat per boot en zo blijft de milieu-impact van 
het transport beperkt. Peru heeft het hele jaar 
rond ideale omstandigheden voor asperge-
productie. Het project zorgt ervoor dat REOPA 
haar asperges kan laten verwerken in bokalen 
tijdens die periode waarin er veel minder vraag 
is op de versmarkt. Zo zorgt het project voor 
een extra inkomen voor de boeren, en blijft 
ook het voedselverlies beperkt. Dit project 
betekent een stap in de verduurzaming van de 
keten op gebied van (I) minder voedselafval, 
(II) waterverbruik, (III) langetermijnsamen-
werking met kleinschalige producenten, (IV) 
betere arbeidsomstandigheden. 

Nieuwe producten op basis van duurzame 
ketenontwikkeling, in een langetermijnsamen-
werkingsverband tussen Colruyt, Vredeseilan-
den en toeleveranciers zitten in de pijplijn.

Meer info: 
http://www.veco-ngo.org/blog/canned-
asparagus-peru-finds-its-way-belgian-
supermarket-chain-colruyt en  
http://www.veco-ngo.org/blog/case-study-
promotion-rice-value-chain-benin

Duurzame  
ketenontwikkeling 
bij Colruyt: 

rijst uit Benin en 
asperges uit Peru 

http://www.veco-ngo.org/blog/canned-asparagus-peru-finds-its-way-belgian-supermarket-chain-colruyt
http://www.veco-ngo.org/blog/canned-asparagus-peru-finds-its-way-belgian-supermarket-chain-colruyt
http://www.veco-ngo.org/blog/canned-asparagus-peru-finds-its-way-belgian-supermarket-chain-colruyt
http://www.veco-ngo.org/blog/case-study-promotion-rice-value-chain-benin
http://www.veco-ngo.org/blog/case-study-promotion-rice-value-chain-benin
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Delhaize 
Wat beweegt Delhaize om in te zetten 
op duurzaamheid? 

“Als Delhaize hebben we 24000 producten in de rekken staan – waarvan 7000 
huismerken. In onze algemene aankooppolitiek kijken we tegelijk naar kwaliteit, 
gezondheid, betaalbaarheid, voedselveiligheid en duurzaamheid”, vertelt ons Patrick 
Verhamme, Vicepresident Procurement. “Voor het aspect duurzaamheid kijken we 
naar de milieu-impact, het invullen van social compliance-normen, en leggen we de 
nadruk op het aankopen bij Belgische leveranciers. 70 procent van onze producten 
komen uit België, daarna uit Europa en pas daarna uit andere landen.”

“De consument geeft aan dat hij duurzaamheid belangrijk vindt”, vervolgt Tim 
Lammens, Vice President Quality, Food Safety and Sustainability. “En ook al is 
er een verschil tussen wat de consument zegt dat hij belangrijk vindt en wat hij 
effectief koopt, we moeten reeds anticiperen op wat hij in de toekomst zal gaan 
kopen. We worden ook geconfronteerd met een nakende grondstoffenschaarste – 
bijvoorbeeld voor koffie, cacao, vis – dus daarom is het voor de toekomst van het 
bedrijf belangrijk om op duurzaam aankopen in te zetten. De duurzaamheid van 
een product is niet steeds makkelijk te meten. Voor bijvoorbeeld vis of palmolie 

‘Naast vis en 
palmolie zetten 
we momenteel ook 
bijzonder in op het
verduurzamen van 
ons varkensvlees, 
fruit en groen-
ten en koffie’, 
Tim Lammens, 
Delhaize.

FO
TO

: J
el

le
 G

oo
ss

en
s



 Retailers en landbouwers: David versus Goliath of bloeit er wat moois? - 25 -

lukt dat nog. En daar gaan we voor 100 procent duurzame vis en voor palmolie 
hebben we al grote stappen gezet in de richting van traceerbare, deforestation-
free palmolie. Naast vis en palmolie zetten we momenteel ook bijzonder in op het 
verduurzamen van ons varkensvlees, fruit en groenten en koffie. We zijn nu al 
nummer 1 in de verkoop van bio en fairtrade.”

“Het is voor ons een uitdaging te weten waar alle ingrediënten van een product 
vandaan komen. Ook meten of we voldoen aan onze sociale verplichtingen is 
complex. We definiëren zelf “dealbreaker” parameters voor onze leveranciers 
waaraan ze moeten voldoen, gaande van de gezondheid van werknemers, het 
verbod op kinderarbeid,… We vinden het nodig dat onze toeleveranciers aan 
degelijke audits voldoen om naar deze zaken te kijken. En we zijn lid van het BSCI 
framework waar voor deze zaken audits georganiseerd worden.”

‘We streven naar 
lange termijn  
partnerships met 
onze leveranciers
en producenten, 
en we zijn aan 
elkaar verbonden 
met rechten en 
verplichtingen’, 
Patrick Verhamme, 
Delhaize.
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Patrick Verhamme: “Het is voor ons belangrijk dat duurzaamheid deel uitmaakt 
van de productcategorieën. Onze aankoopploeg gaat op zoek naar producten, en 
dan gaat de ploeg van Tim nog een keer de kwaliteit en duurzaamheid checken en 
oordelen of het binnen mag komen. We gaan verrassend weinig in duel, en Tim 
challenged mij om zo ver mogelijk te gaan op vlak van duurzaamheid.”

Tim Lammens: “De beoordeling van de producten is voor ons een optelsom van 
parameters waarmee we kijken of het product voldoende kwalitatief en duurzaam is.”

Wat is jullie verhouding met de boeren? 

Patrick Verhamme: “We streven naar lange-
termijnpartnerships met onze leveranciers 
en producenten, en we zijn aan elkaar ver-
bonden met rechten en verplichtingen. Het 
voordeel van rechtstreekse onderhande-
lingen met producenten is dat er een vaste 
jaarprijs kan worden afgesproken. Zowel 
prijs als kwaliteit spelen een belangrijke 
factor in de onderhandelingen. Het is ge-
makkelijker om te werken met meer groot-
schalige producenten, want zij zijn beter 
georganiseerd. Anderzijds werken we vaak 
ook samen met kleinere producenten, zeker 

als we op zoek zijn naar visie, innovatiekracht en flexibiliteit. We vragen dan wel 
exclusieve partnerships. Zo leveren kleinere producenten lokale producten aan 
lokale supermarkten. We hebben dit getest in een aantal winkels, en hebben dit 
ondertussen uitgebreid naar de meeste winkels.”

“De prijs die de producent krijgt, speelt voor ons zeker een rol. We willen niet 
gewoon winst maken op kap van de producent, we moeten onszelf intern ook zo 
goed mogelijk organiseren. Maar vaak weten we ook niet wat de kostprijs van de 
producent is. Bij sommige leveranciers hebben we wel zicht op de kostenstructuur. 
Ook met importeurs worden afspraken gemaakt met betrekking tot hun relaties 
met de boeren. Maar worden deze in realiteit altijd nageleefd? We kunnen dit niet 
voor bijvoorbeeld elke fruit-en-groentenleverancier zelf gaan vaststellen. Dat zou 
niet efficiënt zijn, noch voor de leverancier, noch voor ons. We werken dan ook via 
GlobalGap en BSCI. We eisen van deze leveranciers dat ze GlobalGap gecertifieerd 
zijn en onze ‘terms of engagement’ voor ‘social compliance’ ondertekenen, 
respecteren en laten auditen.”

“Inzetten op 
duurzaamheid 
omwille van 
grondstoffen
schaarste.”
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Wat zijn jullie ambities om te werken 
aan duurzaamheid? 

Tim Lammens: “Werken aan duurzaamheid verlaagt in een aantal gevallen ook 
de prijs, bijvoorbeeld wanneer er minder energie wordt verbruikt. Maar als je als 
retailer steeds vanuit de laagste prijs vertrekt, ben je meer beperkt in wat je kan 
realiseren. Wij gaan voor kwaliteit én voor duurzaamheid. Niet aan de laagste 
prijs, maar aan een betaalbare prijs. We gaan voor een nog verdere verduurzaming 
van ons productaanbod, onze huismerken laten toe om hierop antwoorden te 
bieden. En hoe je die duurzame producten verder uit de niche haalt? Wie daar 
het antwoord op heeft, mag hier meteen beginnen te werken! Bio-eieren en 
fairtradebananen zijn wel voorbeelden dat het kan.”

‘Wie een antwoord 
heeft op de vraag 
hoe je duurzame 
producten uit de  
niche haalt,  
mag hier meteen 
beginnen werken!’,  
Tim Lammens, 
Delhaize
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‘Er komen per maand 
200 producten van lokale 
producenten in onze 
verschillende winkels bij. 
Voorlopig zal dit segment 
echter de markt nog niet 
overnemen, daarvoor 
blijft het verkooppercen-
tage nog te klein.’ 

Pascal Leglise, Carrefour
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Carrefour

Wat doet Carrefour  
op vlak van duurzaamheid en waarom?
“Carrefour Belgium maakt deel uit van de Carrefour Group, één van de 
toonaangevende retailers ter wereld. Er passeren jaarlijks meer dan drie miljard 
producten de kassa en de supermarkt werkt samen met tienduizenden leveranciers. 
Dat maakt van Carrefour een belangrijke speler in de wereldeconomie, een speler 
met sociale verplichtingen die een stempel kan drukken op tal van domeinen”, 
vertelt Pascal Leglise, Directeur Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling van 
Carrefour Belgium. “Carrefour draagt duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. 
Het is immers de sleutel tot constante groei, rendabiliteit en het verzekert het 
voortbestaan van het bedrijf. Carrefour koos voor solidariteit, gezondheid en 
milieu als drie pijlers van duurzaamheid. Dit vertaalt zich onder andere in het 
aanbod van een gamma ecologische, bio- en fairtradeproducten in de rekken. Zo 
hebben we bio beter geïntegreerd in onze versafdeling. Hoe meer zichtbaar voor 
de klant, hoe makkelijker ze het kopen”, vertelt Vik Vets, Control Quality Manager 
bij Carrefour Belgium. 

“Maar Carrefour België wil ook volop de kaart trekken van lokale producten”, 
zo verklaarde CEO van Carrefour België François-Melchior de Polignac op een 
event van The Retail Academy in april 2014. “Lokale producten vinden we heel 
belangrijk”, legt Vik Vets uit, “want zo geven we plaatselijke producenten alle 
kansen en komen we tegemoet aan de wensen van onze klanten. Uit enquêtes 
blijkt immers dat een groot aantal mensen bewust op zoek gaat naar producten 
van Belgische origine.”

‘Uit enquêtes blijkt  
dat een groot aantal 
mensen bewust  
op zoek gaat naar
producten van  
Belgische origine’, 
Vik Vets, Carrefour
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Wat is jullie verhouding met de boeren?

“We willen een duurzame relatie opbouwen met producenten”, aldus Pascal 
Leglise. “Carrefour heeft daarrond een filosofie op wereldvlak. We werken 
wereldwijd samen met 45000 landbouwers. Ook Carrefour België heeft in 
deze filosofie relaties uitgebouwd met landbouwers in de keten. We gaan voor 
langetermijnrelaties - boeren zijn vaak meer dan 10 of 15 jaar bij ons betrokken. 
Sinds 10 jaar staan we op de landbouwbeurs Libramont. We onderhouden een 
persoonlijk contact met de boeren en afficheren er de prijs doorheen de keten. 
Carrefour ijverde ook als eerste voor non-GGO voeding. Voorts hebben we ons 
eigen lastenboek (FQC – Filière Qualité Carrefour), waarmee we een stukje verder 

willen gaan in de kwaliteit die we aanbieden. Dat 
kan per product verschillen, maar kan gaan over 
milieuvriendelijke criteria of over de relatie tot de 
producent. Bijvoorbeeld voor vlees willen we ons 
als Carrefour differentiëren met kwaliteitsvlees, en 
gaan we voor authenticiteit en een goede relatie 
met de boer. Ga het maar vragen aan de veeboeren 
die aan Carrefour leveren, ze zijn tevreden. Voor 
bijvoorbeeld varkensvlees werkt Carrefour samen 
met zo’n 300 boeren. Voor groenten en fruit wordt 
er veeleer met grote leveranciers gewerkt, maar de 
link met de producent moet blijven bestaan. De 
leveranciers geven dan het Carrefour lastenboek 
door aan de producenten.”

“Het klopt dat de prijzenslag in de retail druk zet op de boer”, aldus Leglise, 
“maar het is vraag en aanbod die de prijs bepalen. Eigenlijk zou het aanbod beter 
beheerst moeten worden. De intensieve landbouw van vandaag is niet per se 
duurzaam. Het klopt niet dat jonge boeren meer en meer moeten produceren en 
afhankelijk zijn van subsidies. Produceren zou in handen van de boeren moeten 
blijven, zodat ze aan de vragen van hun verschillende klanten kunnen blijven 
voldoen. We moeten hen de vrijheid geven op kwalitatief en economisch niveau 
en dus niet alles willen uniformiseren. Hen meerwaarde laten creëren door te 
differentiëren.” 

“Intensieve  
landbouw  
vandaag is  
niet per sé  
duurzaam.”
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Hoever reiken jullie ambities?

“We willen voluit gaan voor de promotie van lokale producten en willen het 
partnerschap met de producent centraal stellen. We probeerden dit vroeger al 
eens, maar toen kwam dit niet van de grond. Met een studente hebben we dan 
gewerkt rond de vraag waarom lokale producenten niet in zee willen gaan met 
grote distributeurs. Dit kwam door een te ingewikkeld betalingssysteem, door 
de opgelegde leveringsvoorwaarden, enz. Nu werken we met eenvoudigere 
contracten met lokale producenten, waarin ze samen met de lokale gerant de 
prijs vastleggen. Er komen nu per maand 200 producten van lokale producenten 
in onze verschillende winkels bij. Het zakencijfer voor deze lokale producten is 
groeiende en er is zeker potentieel voor verdere uitbouw. Voorlopig zal dit segment 
echter de markt nog niet overnemen, daarvoor blijft het verkooppercentage nog 
te klein.”
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‘Carrefour werkt 
wereldwijd samen 
met 45.000  
landbouwers’
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Lidl
Wat is de motivatie van Lidl om te werken  
aan duurzaamheid? 

“Lidl heeft sinds 2012 een Corporate Social Responsibility-departement”, vertelt 
Kelly Mermuys, afdelings hoofd CSR, “omdat we er zelf achter staan en ook 
aanvoelen dat CSR steeds belangrijker wordt. We werken momenteel rond vijf 
pijlers: assortiment, gezondheid, klimaat, medewerkers, en lokale en 

maatschappelijke betrokkenheid. We willen 
immers als supermarkt onze verant woor-
delijkheid nemen en ook de klant verwacht dit. 
Dat bleek ook uit een bevraging bij ruim 700 
klanten en medewerkers. Wij stimuleren onze 
klanten om ons duurzaam assortiment te 
ontdekken via concrete pro jecten die het 
belang ervan in de verf zetten. Tijdens de Week 
van de Fairtrade bijvoorbeeld willen we con-
sumenten extra motiveren om voor fairtrade  
te kiezen. We informeren de klant dat voor elke 

fairtrade-aankoop de producent in het Zuiden een eerlijke prijs krijgt voor zijn 
product. Daarenboven schonk Lidl in die week per verkocht pak fairtradekoffie 
een koffieplant aan de Peruviaanse koffieboeren. Zo worden er binnenkort 6100 
koffiebomen bijgeplant in Peru.”

Hoe ziet jullie relatie met de boeren eruit? 

“Een groot deel van onze groenten en fruit kopen wij rechtstreeks bij de 
boer aan. Dat is onder meer het geval voor tomaat, wortel, witloof, kropsla, 
biotrostomaten,… die wij rechtstreeks hier in België bij de boer aankopen. We  
zijn er van overtuigd dat we zo versere producten aan de klant kunnen aanbieden  
en dat de producten voldoen aan de normen van Lidl. Bijvoorbeeld voor 
sproeistoffen vragen we aan onze leveranciers een derde van de wettelijke 
Maximale Residu Limiet (MRL) waarde. Wij streven er steeds naar om 
langetermijncontracten met onze boeren af te sluiten. We hebben een goede 
relatie met de boeren die aan ons leveren. Onze tomatenboer Erik uit Sint-
Katelijne Waver levert bijvoorbeeld al 18 jaar aan Lidl. Hij is fier op de tomaten die 
hij ons levert. In zijn bedrijfsvoering staan duurzaamheid en kwaliteit voorop. 
Zijn serre wordt bijvoorbeeld verwarmd met een warmtekrachtkoppeling op gas 
en de bestuiving van de tomatenplanten gebeurt met hommels. 

We gaan binnenkort ook het gezicht tonen achter verschillende producten die 
wij verkopen en de duurzame bedrijfsvoering van onze landbouwers in de kijker 
zetten. Het wordt een vaste rubriek op onze website. www.lidl.be/oorsprong.“

“Lidl toont  
binnenkort  
gezicht achter 
de producten.”

www.lidl.be/oorsprong
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‘Wij streven er steeds naar 
om langetermijncontracten 
met onze boeren af te sluiten’ 
Kelly Mermuys, Lidl
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Wat zijn jullie ambities op vlak van duurzaamheid? 

“Als commercieel bedrijf willen wij bijdragen aan duurzaamheid in zijn 
verschillende facetten. Deze doelstelling willen we meegeven aan onze klanten. 
Wij luisteren naar onze klanten en medewerkers zodat we ook weten wat zij 
van belang vinden op het vlak van duurzaamheid. Op die manier kunnen we 
actieplannen ontwikkelen die inspelen op concrete noden in de maatschappij. 
Voor kinderen is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat zij reeds op jonge leeftijd 
een gezonde levensstijl aanleren met gezonde voeding en voldoende beweging. 
Deze boodschap brengen we samen met FOD Volksgezondheid, Zeepreventorium 
en Observatoire de la Santé du Hainaut op een leuke en speelse manier in ons 
Gezonde Kinderkookboek. 

Wij hebben ook een Eco2Logische winkel 
gebouwd die volledig CO2 neutraal is. Door 
aanwezigheid van groene daken, gevels en 
vlinderstruiken willen we het belang van 
biodiversiteit in een stedelijke omgeving 
benadrukken. Ook hier kan Lidl een trek kers-
rol opnemen. 

Een duurzaam assortiment is voor ons heel 
erg belangrijk. In onze inkooppolitiek hebben 
wij continu aandacht voor optimale kwaliteit 
en verdere verduurzaming. Wij hebben een 
gamma van 1700 producten, die we ook 
systematisch onder de loep nemen. 98% van 
onze leveranciers van onze etenswaren zijn 
gecertificeerd volgens IFS, BRC of FSSC 22000 
standaard op hun productiesites. Dit zijn 

onafhankelijke voedselveiligheidsstandaarden. Zo zijn onze klanten altijd zeker 
van kwaliteitsveilige voeding. In ons assortiment bieden wij duurzame verse vis 
aan. We hebben ook heel wat fairtrade en bioproducten in ons gamma. Ook wat 
betreft palmolie doen wij grote inspanningen. Alle koekjes bijvoorbeeld waarin 
palmolie is verwerkt, bevatten duurzaam gecertificeerde palmolie. Naast onze 
producten nemen we ook onze verpakkingen onder de loep. Zo worden onze bio-
eieren bijvoorbeeld beschermd door een CO2 neutrale verpakking.

Kortom, wij laten ons inspireren door de vragen en kansen in de maatschappij. 
Op een strategische en creatieve manier willen wij antwoorden aanreiken die 
stap voor stap meebouwen aan een meer duurzame samenleving. Zo nemen we 
iedereen mee op weg naar morgen!”

‘Lidl heeft een Eco2Logische winkel  
 gebouwd die volledig CO2 neutraal is’,  
Kelly Mermuys, Lidl
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Aldi

Naast Lidl, is Aldi de tweede grote discountsupermarkt in ons land. Met Aldi 
konden we geen afspraak vastleggen. De website van Aldi België geeft geen 
informatie over het beleid rond duurzaam ondernemen van het bedrijf. Aldi 
stelt wel op haar website dat voor koffie ‘kwaliteit’ meer en meer betekent om 
verantwoordelijkheid voor de hele toeleveringsketen op te nemen. Voor thee 
luidt het dat commercieel fair handelen een vanzelfsprekend principe is. Aldi 
heeft enkele bio- en fairtradeproducten in haar gamma, zoals fairtradekoffie 
en biobananen. Een onafhankelijk onderzoek van de Britse Ethical Consumer 
Research Association zette discounter Aldi echter op de laatste plaats in de 
ranking van hoe fair retailers bananen kopen gebaseerd op sociale, economische, 
ecologische en transparantie criteria.27

Albert Heijn
De Nederlandse supermarkt Albert Heijn zette in 2010 ook voet op Belgische 
bodem. Met de slogan ‘Plezierig winkelen tegen Hollandse prijzen’ voeren ze 
communicatie rond lage prijzen, en gaan ze de concurrentie aan met de gevestigde 
Belgische supermarkten. “We houden onze prijzen laag door rechtstreeks contact 
met leveranciers en grootschalig in te kopen”, aldus Albert Heijn. 

Albert Heijn heeft vier verschillende eigen merken, waaronder ook ‘AH puur 
& eerlijk’. Voor deze producten garandeert Albert Heijn extra zorg voor mens, 
dier, natuur of milieu bij de productie en inkoop. ‘AH puur & eerlijk’ brengt vier 
categorieën (biologisch, fairtrade, scharrel en ecologisch) samen onder één 
herkenbaar merk met één herkenbare verpakking. De duurzaamheid van iedere 
categorie wordt gegarandeerd door een onafhankelijk/bij wet bepaald keurmerk 
of kenmerk, zoals EKO/EU-blaadje, Fairtrade Max Havelaar, ASC/ MSC, Beter 
Leven kenmerk en Nordic Swan/Der Blaue Engel.28 Volgens de Nederlandse 
Consumentenbond 29 kan je bij Albert Heijn het grootste assortiment vinden van 
herkenbare producten waarvoor extra inspanningen zijn gedaan op vlak van 
duurzaamheid. 

Albert Heijn ondertekende in april 2014 de Belgische code voor faire 
handelspraktijken (zie infra). De ondertekening kwam er na kritiek van 
Boerenbond en andere landbouworganisaties, die klaagden over te lage marges 
bij Albert Heijn.
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Heeft de gerant/manager een rol te 
spelen op vlak van de duurzaam-
heid van de producten die hij in 
zijn rekken plaatst? Vredesei-
landen ging langs bij Hendrik 
Draye, manager van de Car-
refour in Herent, en Chris De 
Clercq, manager van de Proxy 
Delhaize in Sint-Joris-Weert 
en tevens voorzitter van de groep 
Buurtsupermarkten binnen UNIZO. 

De keuzemogelijkheden voor het 
aanbod van producten zijn in 
het algemeen nogal beperkt. 
Het nationaal aanbod van 
Carrefour en Delhaize is de 
vertrekbasis. Toch proberen 
beide heren in hun winkel de 
klemtoon te leggen op zowel fair-
trade- als lokale producten. “Toen wij 
omschakelden van Spar naar Delhaize, wilden 
wij absoluut streekproducten in ons assorti-
ment houden, zoals de Chardonnay Meerdael, 
de producten van de fruitteler in onze gemeen-
te,… en dit kunnen we nu ook verder uitbou-
wen”, zegt Chris De Clercq.  
“Waar we het kunnen, gaan we voor fairtrade 
en lokale teelten”, beaamt ook Hendrik Draye. 
“Nationaal blinken we uit in goede cijfers voor 
fairtrade bananen, en voor enkele lokale teel-
ten werken we samen met een lokale bioboer, 
een fruitboer en een boer voor aardappelen 
en witloof. Lokaal hoevevlees is moeilijker, 
want dat zouden we duurder moeten aankopen 
dan aan de tarieven opgelegd door Carrefour. 
Lokale afname betekent wat extra werk, maar 
ook lokale verankering.”
“Ik geloof sterk in de fairtradegedachte”, gaat 

Draye verder, “zowel lokaal als internatio-
naal. Als winkeliers zijn we een ideale 

katalysator om dit mee te promo-
ten. Van de vier ton bananen die 
we maandelijks verkopen, zijn 
twee ton fairtrade. 
Om een brede klantengroep 

te bereiken, moet een product 
meekunnen met prijs en promoties. 

Als we een promotie doen, zien we 
steeds de omzet stijgen, en daarna valt die 

weer terug, maar de cijfers blijven toch 
iets hoger hangen dan voordien. Als 

er voldoende grote volumes in het 
nationale assortiment zitten, is 
ook logistiek alvast geen hinder-
nis meer.”

Draye: “De Carrefour groep zet nu 
ook sterk in op lokale producten, 

maar voor fairtrade is er wel nog wat 
werk aan de winkel, ook al gaan ze in de goede 
richting. Carrefour nationaal zou zeker nog 
steviger kunnen inzetten op de bananen. “

“Retailers hebben geen emotionele band met 
de producenten”, zegt De Clercq, “wat wellicht 
een hindernis is om meer duurzaamheid in 
de supply chain ook hard te maken. Ze willen 
wel verduurzamen, maar het blijft nog vooral 
opsmuk. Ook de overdreven klemtoon op ver-
valdatums en regelgeving hakt in op solidari-
teit met lokale producenten. Dat is jammer. Om 
groei te creëren, heb je ook flexibiliteit nodig.”

Kunnen supermarktgeranten het  
aanbod in hun winkel verduurza-
men? Twee geranten aan het woord 
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In ‘La Ferme du Sart’, twee win-
kels in de buurt van Lille, is de 
producent het uithangbord en 
aantrekkingspool. 95% van 
de 120 leveranciers komen uit 
de regio, een derde daarvan 
zijn boeren. De boeren krijgen 
een lonende prijs en er worden 

langetermijnrelaties aangegaan. 
60% van de producten komt van 
boeren uit de buurt. De produc-
ten zijn voorzien van een foto 
van de boer.  
Er wordt ingezet op versheid en 

kwaliteit, en op het winkelplezier.
http://www.oteradusart.com

Dansk Supermarked is een Deense 
supermarktketen, die 43000 
werknemers telt en wekelijks 10 
miljoen klanten over de vloer 
krijgt. De keten bracht heel 
wat huidige trends in beeld – 
klimaatverandering, water- en 
grondstoffenschaarste, energie, 
bevolkingsgroei, verstedelijking, voed-
selzekerheid, biodiversiteitsverlies en ont-
bossing – en analyseerde wat de impact er van 
zal zijn op aanbod en vraag. “We stelden ons 
daarbij de vraag hoe je lage prijzen kan rijmen 
met duurzaamheid”, licht Helen Regnell, Head 
of CSR van Dansk Supermarket, toe.30 “We gin-
gen ook na  wat de belangrijkste factoren zijn 
om duurzame initiatieven op te schalen naar 
de mainstream business van supermarkten.” 
Volgens Regnell verwachten consumenten 
betaalbare prijzen, die ook maatschappelijk 
verantwoord zijn, en dit in een context waarin 

de koopkracht daalt en de voedsel-
prijzen nog zullen stijgen. “Een 

retailer moet tegelijk inzetten 
op goedkope discountproducten 
en verantwoorde producten om 
in de markt te blijven. We kun-

nen ook onze grootte gebruiken 
om duurzame consumptie te laten 

stijgen, door meer en relevantere 
productinformatie te verspreiden. Voor onze 
huismerken kunnen we zelf duurzame product-
keuzes maken – zoals enkel duurzame palmolie 
gebruiken – en de consument hierover infor-
meren. Onze aankopers worden getraind in 
duurzaam aankopen, waardoor we de aankoop 
van duurzame producten kunnen verhogen of 
op een innovatieve manier met onze toele-
veranciers in zee kunnen gaan. Tegen eind 
2014 voeren we ook KPI’s rond verantwoorde 
producten in, zodat de aankopers hier in hun 
prestaties ook op beoordeeld worden.”

La Ferme du Sart in Frankrijk : 
Boeren krijgen lonende prijs

Dansk Supermarked in Denemarken: 
“Aankopers trainen  
in duurzaam aankopen”

http://www.oteradusart.com
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Coop en Migros zijn de twee grootste super-
marktketens in Zwitserland. Het zijn beiden 
coöperatieve bedrijven, elk met een eigen 
geschiedenis: Coop begon als klassieke 
coöperatie, Migros is gestart als een naam-
loze vennootschap. Beide supermarktketens 
zetten sterk in op duurzaamheid. Coop werd 
in 2011 verkozen tot meest geëngageerde 
distributieketen ter wereld. Bij Migros willen 
ze niet onderdoen, en wijzen ze op hun vroege 
pioniersrol – al tientallen jaren geleden – in 
bijvoorbeeld biologische producten, loodvrije 
benzine of wasmiddel zonder fosfaat.

Dankzij Coop en Migros is Zwitserland het land 
waar biologische producten, streekproduc-
ten en fairtrade het meest verkocht worden. 
Tal van artikels met een sociaal of ecologisch 
duurzaamheidslabel halen hier de grootste 
marktaandelen. De omzet van labelproducten 
bedraagt bij Migros maar liefst 2,288 miljard 
Zwitserse frank in 2011, en dat is goed voor een 
ronduit indrukwekkende 12,34 procent van de 
volledige verkoop in de detailhandel. Coop zit 
in de buurt met 2,002 miljard Zwitserse frank, 
wat 10,90 procent vertegenwoordigt van al wat 
wordt verkocht in de winkels. Het verschil tus-
sen beide zit vooral in de streekproducten van 
Migros, verkocht onder de naam ‘Uit de regio’. 
De verkoop van die streekproducten levert  
de kassa van Migros 782 miljoen Zwitserse  
frank op. 

Bij Coop zijn niet minder dan 250 Max Have-
laar producten te vinden. Van de verkochte 
snijrozen hebben 99 procent dat label, van de 
bananen 88 procent. Het meest revolutionair is 
de beslissing om voor een aantal producten uit 
het meest verkochte gamma, dat van het eigen 
merk, volledig over te schakelen op fairtrade. 
Dat is gebeurd voor Aziatische rijst en voor 
chocolade. Ook voor exotisch fruit is dit de 
bedoeling.

Felix Wehrle, die deel uitmaakt van de directie 
van Coop: “Het gaat om politieke en maat-
schappelijke keuzes. Bijvoorbeeld geen gene-
tisch gewijzigde organismen willen, of kiezen 
voor eerlijke handel. Of al dan niet producten 
uit Israël of Palestina invoeren. Als daar een 
duidelijke trend blijkt, is dat voor ons cruciale 
informatie.” 

“Fundamenteel voor ons is ook werken met 
projecten op werkelijk lange termijn”, aldus 
Wehrle. “Dat is ons voorrecht, voldoende 
zaken kunnen starten die Aldi, Lidl, Colruyt en 
dergelijke bedrijven nooit zullen doen. Het is 
een manier om te vertellen dat we een sociaal 
en geëngageerd bedrijf zijn en geen harddis-
counter voor wie enkel de prijs telt, dat er een 
verschil bestaat tussen naamloze vennoot-
schappen en wij als coöperatie.”

Bron: Barrez D., Coöperaties. Hoe heroveren we 
de economie?, Global Society vzw, 2014.

COOP en Migros in Zwitserland: 
”Het gaat om politieke  
en maatschappelijke keuzes”
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Boeren die zelf bepalen hoe en voor welke 
prijs hun producten in het winkelrek 
liggen, 129 supermarkten in 
Duitsland bewijzen dat het kan. 
In de deelstaat Hessen werken 
ongeveer 180 boeren en tuin-
ders samen onder de vlag van 
hun eigen merk ‘Landmarkt’. 
Onder dat concept runnen ze 
binnen 129 Rewe-supermarkten 
feitelijk hun eigen winkeltjes. Ze 
zorgen niet enkel voor de productie van 
allerlei levensmiddelen, maar staan ook zelf 
in voor de toelevering en de promotie van hun 

producten. En niet onbelangrijk:  ze bepalen 
zelf de prijs. Pas op het moment dat het 

Landmarktproduct verkocht wordt, 
vraagt Rewe 20 procent commissie 

op de verkoopprijs. In 2005 begon 
de eerste Rewe-winkel met dit 
concept. Het was een boer en 
een filiaalhouder die samen het 

concept hebben uitgewerkt. Het 
aantal deelnemende boeren groeide 

snel en tegen dat de Landmarktaanpak 
tot de directiekamer van Rewe doordrong, 

was het al zo succesvol dat er eigenlijk geen 
weg terug was.31 

In Nederland heeft de supermarkt 
Marqt een vernieuwende samen-
werking in de keten tot stand 
gebracht waarbij “de lusten 
en de lasten eerlijk worden 
verdeeld”. Er zijn inmiddels elf 
winkels in vooral Amsterdam en 
Rotterdam. Ze bouwen een per-
soonlijke relatie op met de produ-
centen om er zeker van te zijn dat er met 
aandacht en bezieling aan het product wordt 
gewerkt. Ten aanzien van de klanten commu-
niceren ze dat je met deze producten ‘echt’ 
kan eten. ‘Echt eten’ staat voor oorspronke-
lijk, gemaakt met respect voor de omgeving, 
vers, met bezieling gemaakt en lekker. Naast 

oorspronkelijkheid letten ze ook op 
diervriendelijke omstandigheden, 

eerlijke handel en duurzaam-
heid - zowel in de productie, het 
transport, als de verloning van de 
producenten. De versproducten 

worden zoveel mogelijk regionaal 
geproduceerd en direct aan Marqt 

geleverd. Zo direct dat groenten op de 
dag van oogst in de winkel kunnen liggen, 
brood elke dag vers gebakken wordt en sappen 
dagvers geperst worden. Er wordt ook veel met 
seizoens producten gewerkt. Op de website 
kunnen de klanten kennismaken met een heel 
aantal leveranciers en producenten.
http://www.marqt.com

Landmarkt in Duitsland: 
Producenten bepalen zelf de prijs

Marqt in Nederland: 
Lusten en lasten eerlijk verdelen

http://www.marqt.com
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Conclusies 

Kleine en grote stappen op vlak van duurzaamheid

Zowat elke Belgische supermarkt claimt de nodige aandacht te hebben voor 
duurzaam ondernemen. Colruyt zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in hun DNA mee te dragen, hun missie klinkt “samen duurzaam meerwaarde 
creëren door waardengedreven vakmanschap in retail”. Delhaize wil een 
winstgevend bedrijf zijn met oog voor mens en milieu, en is ervan overtuigd dat 
een visie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit bijdraagt tot de economische 
prestaties van het bedrijf. Carrefour heeft aandacht voor duurzame producten 
(kwaliteit, lokaal, bio, fairtrade, ecologisch) en legt onder meer de nadruk op 
duurzame samenwerkingsovereenkomsten met lokale boeren en leveranciers.  
Bij Lidl is het aanbod ‘duurzame’ producten in de rekken nog beperkter, maar het 

bedrijf zet momenteel goed in op de uitrol 
van een duurzaamheidsbeleid. Bij Aldi is 
er geen sectie ‘duurzaam ondernemen’ 
op de website te bespeuren, al stellen ze 
voor koffie en thee wel dat commercieel 
fair handelen een principe is. Albert Heijn 
heeft met haar productengamma ‘AH puur 
& eerlijk’ een duidelijk aanbod.

Uit onze gesprekken met retailers blijkt 
dat er vandaag effectief stappen worden 
gezet – kleine en grotere - op vlak van 
duurzaamheid, en op vlak van een 
betere inclusie van boeren in de keten. 
Maar het blijft al bij al zeer moeilijk om 
een duidelijk beeld te krijgen van de 
duurzaamheidsinspanningen omdat er 
geen gemeenschappelijk kader en meet-
methodes worden gebruikt, en er slechts 
fragmentarisch wordt gerapporteerd.

Het is duidelijk dat veel van de inspanningen vandaag nog erg pril zijn. De 
prijsdruk is in de huidige concurrentiestrijd zo determinerend, dat een breed 
draagvlak en een duidelijke keuze voor duurzame producten en ketens nog niet 
mainstream is, en nog niet prominent zichtbaar is in de winkelrekken of in de 
communicatie met de klant.

“De prijsdruk is in 
de huidige concur
rentiestrijd zo deter
minerend, dat een 
breed draagvlak 
en een duidelijke 
keuze voor duur
zame producten 
en ketens nog niet 
mainstream is.”
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David versus Goliath

Er is een gigantisch verschil tussen de omzet van een supermarktgroep en de 
productievolumes en de marktmacht van een individuele boer, of zelfs van een 
boerencoöperatie. Dat geldt zowel voor boeren en coöperaties uit het Zuiden als 
over boeren in België of Europa. Dat maakt de relatie tussen supermarkt en boer 
sowieso moeilijk. Voor elk van de supermarkten geldt dat ze geen zicht hebben 
– op een aantal producten na - op de voorwaarden (waaronder prijs) die de 
boer krijgt. Voor producten van bij ons waarvoor een min of meer rechtstreekse 
relatie met de producent bestaat, zoals bijvoorbeeld Belgisch vlees of sommige 
groenten en fruit, is dit soms wel geweten, maar zodra het gaat om producenten 
en producten van iets verder weg, of om verwerkte of samengestelde producten, 
hebben retailers er geen zicht op van welke producenten de producten afkomstig 
zijn. Er zijn ook geen ambitieuze plannen om daar in de nabije toekomst werk 
van te maken. Er zijn wel experimenten aan de gang bij sommige supermarkten: 
het kwaliteitsengagement bij Carrefour, enkele concrete producten bij Colruyt 
waarvoor een ketenanalyse en duurzaamheidstraject gebeurt, het aanbod 
streekproducten bij Delhaize,… 

Maar feit blijft dat dit nog kleine initiatieven zijn die nog niet worden 
doorgetrokken naar het ‘mainstream’ gamma in de supermarkt. Voor de toekomst 
van de voedselketens lijkt het ons noodzakelijk dat hier meer wordt op ingezet. 
Dat gaat concreet over het uitbouwen van langetermijnrelaties, wederzijds 
vertrouwen en kennis doorheen de keten, transparantie, correcte verdeling 
van lasten en lusten,… Vandaag blijft de boer vooral een prijsnemer, en te vaak 
betekent dit dat hij het moet stellen met een amper kostendekkende prijs.

‘Uit onze gesprek-
ken met retailers 
blijkt dat er 
vandaag effectief 
stappen worden 
gezet – kleine en 
grotere - op vlak 
van duurzaamheid, 
en op vlak van een 
betere inclusie van 
boeren in de keten. 
Het is duidelijk 
dat veel van de 
inspanningen nog 
erg pril zijn.’
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Naar een duurzaam aankoopbeleid?

Als machtige speler heeft de retailsector een cruciale verantwoordelijkheid om te 
timmeren aan de weg naar meer duurzame voedingssystemen.

Zo kunnen retailers een aankoopbeleid inzake duurzaamheid uitzetten met 
duidelijke indicatoren, meetinstrumenten en targets. Verder zijn transparantie 
in de keten rond prijsopbouw en goede communicatie, zowel met toeleveranciers 
als met klanten, sleutelfactoren om een betere inclusie van producenten in de 
keten te realiseren. (Zie verder in hoofdstuk ‘Pistes voor de toekomst’)

Enkele supermarkten maken structureel werk van Belgische aankopen, voor 
een kleiner of iets groter deel van het voedingsassortiment. Het belang van 
werken aan langetermijnrelaties wordt erkend als een voordeel voor alle 
partijen: er is meer mogelijkheid om rekening te houden met wederzijdse 
beperkingen en mogelijkheden, en er wordt een vertrouwen opgebouwd dat 
niemand wil beschamen. De meeste supermarkten verkennen momenteel ook de 
mogelijkheden van rechtstreekse relaties met lokale landbouwers.

Supermarkten kunnen beslissen om producten die manifest ‘onduurzaam’ zijn, 
niet meer aan te bieden. Colruyt en Delhaize kiezen bijvoorbeeld ervoor enkel 
duurzame vis aan te bieden, ook andere supermarkten bekijken deze piste. Kan 
deze 100% duurzaamheidskeuze ook naar andere productcategorieën uitgebreid 
worden?

Via het Belgische ketenoverleg van de agrovoedingsketen (zie infra) zijn al 
eerste goede stappen gezet voor het verbeteren van het functioneren van 
de keten en voor de kwaliteit van de producten. Er bestaat bijvoorbeeld een 
mogelijkheid om misbruiken aan te kaarten en op te lossen. Er wordt ook vol 
verwachting gekeken naar de resultaten van het actieplan dat gemaakt wordt 
binnen een duurzaamheidsproject van het ketenoverleg, het zogenaamde 
transformatieproject, waarin de ketenactoren samen aan de verduurzaming van 
de sector werken.
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Key points 

- In België, en bij uitbreiding Europa, beheren een 
beperkt aantal supermarkten meer dan 70% van de 
voedingsdistributie. De retail is de machtigste schakel in de 
voedselketen.

- De sterke positie van supermarkten in de voedingsketen kan 
een enorme hefboom betekenen in het verduurzamen van 
voedingsketens

- Alle supermarkten beamen het belang van meer duurzaamheid 
en goede relaties met landbouwers. Maar de toenemende 
prijzenslag tussen retailers zorgt voor druk op de marges, van 
supermarkten, maar ook doorheen de hele keten van producent 
tot handelaar.

 - Belgische supermarkten zetten kleine en grotere stappen 
richting duurzame relaties met landbouwers. Vaak blijven dit 
echter kleine initiatieven, en zijn er meer inspanningen nodig 
om duurzaamheidsprincipes verder door te trekken naar het 
‘mainstream’ gamma in de supermarkten. Er wordt voorlopig 
nog relatief weinig gezocht naar nieuwe businessmodellen 
om verregaande doorbraken te verkennen op vlak van 
duurzaamheid en betere relaties met de boeren.
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2. 
Belgische voedings
industrie en boeren:  
op naar duurzame  
relaties?

BELGISCHE VOEDINGSINDUSTRIE 
IS ONBETWISTE STERKHOUDER BINNEN 
HET BELGISCHE INDUSTRIËLE WEEFSEL

Met een jaarlijkse omzet van bijna 50 miljard euro is de Belgische voedings-
industrie de grootste industriële sector van het land. Met een gemiddelde 
van vijftien werknemers per bedrijf, wordt de Belgische voedingsindustrie ge-
kenmerkt door een grote variatie in schaal en type activiteit, gaande van heel 
kleine bedrijven, zoals de bakkers, tot enkele grote multinationale bedrijven  
zoals AB InBev, Danone, Unilever, Cargill, Mars, Pepsico, enz. Ongeveer de 
helft van de omzet komt uit export. De goede prestaties op de exportmarkten 
zijn te danken aan de goede prestaties en reputatie op vlak van kwaliteit en 
productveiligheid van de voedingsmiddelen. De Belgische voedingsindustrie 
scoort sterker dan haar buurlanden op het vlak van proces- en productinnovatie.32 

Figuur 4: Verdeling omzet volgens subsector voor het jaar 2013 34

0% 4% 8% 12% 16% 20%

vleesindustrie

vervaardiging oliën en vetten + verwerking vis

verwerking en conservering van groenten en fruit

vervaardiging van zuivelproducten

vervaardiging van maalderij- en zetmeelproducten

vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

vervaardiging van andere voedingsmiddelen

vervaardiging van dierenvoeders

vervaardiging van dranken

0 4 8 12 16 20
vleesindustrie

vervaardiging oliën en vetten + verwerking vis

verwerking en conservering van groenten en fruit

vervaardiging van zuivelproducten

vervaardiging van maaderij- en zetmeelproducten

vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

vervaardiging van andere voedingsmiddelen

vervaardigen van dierenvoeders

vervaardigen van dranken

19,1%

10,1%

10,8%

9,2%

10,2%

9,9%

11,1%

13,0%

6,6%

Aandeel van de verschillende subsectoren in de voedingsindustrie



- 46 - Belgische voedings industrie en boeren: op naar duurzame relaties?

In tegenstelling tot de omzet van de totale industrie, die met 3,3% achteruit 
ging in 2013, kende de voedingsindustrie een omzetgroei van 1,5%. Tussen 
2005 en 2012 is de omzet van de sector met 47% gestegen, terwijl de 
overige industriële sectoren in België een omzetgroei van 28% kenden. 
Ook vergeleken met onze buurlanden doet de Belgische voedingsindustrie 
het goed, want in dezelfde periode was de groei in Nederland gelijk aan 
29%. In Duitsland groeide de sector met 26% en in Frankrijk met 25%.33 

Zoals blijkt uit figuur 4 zijn er verschillende belangrijke subsectoren. Uit 
gegevens van FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, blijkt ook 
dat er de voorbije jaren geen grote wijzigingen zijn geweest in het aandeel van de 
verschillende subsectoren ten aanzien van het geheel van de voedingsindustrie.

WINSTMARGES BROKKELEN AF 
IN DE VOEDINGSINDUSTRIE

Ondanks de robuustheid van de sector brokkelen de voorbije jaren de winstmarges 
af. De operationele winstmarge is gedaald van 4.2% in 2009 naar 2,7% in 2012.35 
In Nederland wordt een vergelijkbare tendens vastgesteld. Het Nederlandse 
management- en adviesbureau BoerCroon deed daarover onderzoek36 bij 
meer dan 100 niet-beursgenoteerde voedselleveranciers. Zij komen tot de 
vaststelling dat de marges hard gedaald zijn doordat grote supermarktketens 
en inkooporganisaties de voorbije jaren steeds meer macht kregen: “De 
onderhandelingspositie van voedselleveranciers is afgekalfd. Ze kunnen vaak 
niet veel anders dan de prijzen accepteren omdat ze afhankelijk zijn van de drie 
grote supermarkten: Albert Heijn, Jumbo en Superunie. Helaas komen daardoor 
ook meer en meer voedselschandalen aan het licht.” De prijsverlagingen dwingen 
leveranciers volgens BoerCroon om te werken met goedkopere ingrediënten, 
slechter materiaal, minder personeel of met minder kwaliteitscontroles. 
De prijsdruk wordt nog versterkt door fluctuaties en een toename van de 
grondstoffenprijzen.37

VOEDINGSBEDRIJVEN AAN HET WOORD 
OVER DUURZAAMHEIDSAMBITIES 
EN HUN RELATIE TOT DE PRODUCENT

“Onze Belgische voeding scoort goed op vlak van kwaliteit, diversiteit, veiligheid, 
en ook op vlak van duurzaamheid”, vertelt Ann Nachtergaele, directeur Milieu & 
Energie bij FEVIA. “Kritiek aan het adres van de voedingsnijverheid luidt vaak: 
te veel vet in onze producten, kritiek op het gebruik van palmolie, een te grote 
ecologische voetafdruk voor vlees en melk, een hoge afvalberg door verpakking, 
enz. Voor sommige mensen zijn grote bedrijven, en een industrie, per definitie 
‘niet duurzaam’. Duurzame ontwikkeling is evenwel een proces dat voor iedereen 
geldt. We staan met de bedrijven niet aan het begin van dat traject, maar al 
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ergens halverwege. Een van de grootste troeven van de voedingsindustrie 
is de tewerkstelling die al tien jaar op peil blijft, ook in crisistijd. Onze 
Belgische voedingsbedrijven stellen 90000 mensen tewerk, waaronder veel 
laaggeschoolden, en vervullen zo een belangrijke sociale rol voor creatie van 
welvaart. Bijzonder is ook dat de milieu-impact vermindert terwijl onze economie 
groeit. Veel bedrijven zijn al met duurzaamheid bezig, ook de kleinere, maar ze 
pakken er niet altijd mee uit. Natuurlijk blijft sensibilisering rond duurzaamheid 
een noodzaak. Zeker sensibilisering rond grondstoffenschaarste is momenteel 
nodig. Veel bedrijven zijn er nog niet mee bezig, maar de schaarste van land, 
water, biomassa,… is een urgente uitdaging voor de komende jaren.”

In november 2011 publiceerde FEVIA het 
eerste duurzaamheidsverslag van de sector. 
Dat is het eerste in zijn soort in Europa. Ann 
Nachtergaele: “FEVIA heeft het engagement 
genomen om iedere drie jaar een nieuw 
verslag te publiceren: eind 2014 kan u dus het 
tweede duurzaamheidsverslag van de sector 
lezen. Daarenboven geven wij elk jaar een 
overzicht van de verschillende uitdagingen 
die werden geïdentificeerd in het eerste 
verslag alsook de acties die ondernomen 
werden om de situatie te verbeteren. Het 
opvolgingsrapport voor het jaar 2013 werd 
gepubliceerd in april 2014.”38 

“Wie achterblijft 
op vlak van 
duurzaamheid 
zal ook achter
blijven in zijn 
ondernemen”

‘Onder het motto 
‘De Voedingsketen 
verduurzaamt!’  
werd zo’n jaar 
geleden de aftrap 
gegeven van een 
ambitieus project 
dat de transformatie 
naar een duurzamer 
Vlaams landbouw- 
en voedingssysteem 
zal bevorderen en 
versnellen’, 
Ann Nachtergaele, 
FEVIA
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Tijdens de jaarvergadering van FEVIA op 4 december 2014 werd het tweede 
duurzaamheidsrapport gepresenteerd, met de boodschap: ‘Wie achterblijft op 
vlak van duurzaamheid, zal uiteindelijk ook achterblijven in zijn ondernemen.’ 
Het verslag toont de mogelijke ontwikkelingsgebieden aan voor een meer 
duurzame voedingsindustrie in België.39

“Door het opstellen van duurzaamheidsrapporten nemen meer bedrijven meer 
verantwoordelijkheid”, stelt An Vandenende van Spadel, de marktleider voor 
mineraalwaters in de Benelux, en één van de bedrijven met veel aandacht voor 
duurzaamheid. “De volgende stap is om als sector ook samen stappen te zetten, 
afspraken te maken”, aldus nog Vandenende. “Nu gebeurt dat nog te weinig, omdat 
inzetten op duurzaamheid nog gepercipieerd wordt als een concurrentieel voordeel.”

“We proberen meer en meer met andere stakeholders in de keten te werken: met de 
retail, producentenorganisaties, de veevoederindustrie,… om te zien hoe we kun-
nen omgaan met gezamenlijke problemen”, aldus Ann Nachtergaele. “Onder het 
motto ‘De Voedingsketen verduurzaamt!’ werd zo’n jaar geleden de aftrap gegeven 
van een ambitieus project dat de transformatie naar een duurzamer Vlaams land-
bouw- en voedingssysteem zal bevorderen en versnellen. FEVIA Vlaanderen doet 
mee, samen met de andere vertegenwoordigers van de voedingsketen. Vredesei-
landen en VELT participeren vanuit de middenveldorganisaties. Via een blogbrief  
http://devoedingsketenverduurzaamt.blogspot.be/ wordt alle informatie over het 
project gedeeld.”
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‘Gezamenlijk  
inzetten op duur-
zaamheid gebeurt 
nog te weinig 
omdat het  
gepercipieerd 
wordt als een 
concurrentieel 
voordeel’,  
Ann Vandenende, 
Spadel

http://devoedingsketenverduurzaamt.blogspot.be/
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Naast de gesprekken die we hadden met verschillende leden van FEVIA, polsten 
FEVIA en Vredeseilanden ook via een enquête naar het duurzaamheidsbeleid van 
de Belgische voedingsbedrijven: Wat zijn hun drijfveren? Welke inspanningen 
leveren ze concreet om de voedselketen te verduurzamen? En hoe loopt hun 
relatie met boeren? Slechts 30 bedrijven van de 550 hebben de vragenlijst 
beantwoord. De resultaten van deze enquête kunnen daarom niet veralgemeend 
worden voor de hele sector. Hieronder vindt u de resultaten van de enquête.

Beleid rond duurzaam ondernemen

84% van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, geven aan dat ze een beleid 
rond duurzaam ondernemen hebben. Vooral milieudoelstellingen staan voorop 
in dat beleid, met in de eerste plaats de items ‘milieuvriendelijk ondernemen’ en 
het ‘verminderen van de carbon footprint’, maar ook het gebruik van energie en 
water. ‘Eerlijke handel’ en ‘duurzaam aankopen’ worden genoemd door enkele 
grotere bedrijven maar zijn niet zo prominent als de ecologische doelstellingen.

Figuur 5: Belang van de verschillende motieven waarom voedingsbedrijven inzetten op 

duurzaamheid. Bron: Enquête FEVIA en Vredeseilanden, juni 2014

78% van de bedrijven die deelnamen aan de enquête geven aan dat ze duurzaam 
ondernemen een noodzaak vinden omwille van globale problemen zoals 
klimaatverandering, voedselverspilling, armoede en schaarste van grondstoffen. 
66% van de bedrijven is overtuigd dat duurzaam ondernemen economisch 
voordelig is op lange termijn. Meer dan 40% van de bedrijven zet in op duurzaam 
ondernemen omdat hun klanten hiernaar vragen of omdat ze hun klanten willen 
tonen dat ze dit als bedrijf zelf belangrijk vinden. 

66% van de bedrijven die deelnamen aan de enquête geven aan dat ze 
specifieke programma’s hebben voor het verduurzamen van de keten. Hiervoor 
wordt een brede waaier aan programma’s vermeld, en ook hier staan vooral 
milieumaatregelen centraal. Een aantal bedrijven heeft ook aandacht voor de 
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relatie met de boeren. 63% van de ondervraagde bedrijven hecht geen belang 
aan - of maakt geen gebruik van - labels die een of meerdere aspecten van 
duurzaamheid garanderen. 

Bijna de helft van de deelnemende bedrijven geeft aan dat ze de sociale impact en 
milieu-impact doorheen de keten opvolgen. Ongeveer al deze bedrijven hebben 
daartoe een instrument ontwikkeld. Ze meten ook de resultaten en betrekken 
daar externe partners bij.

“Duurzaamheid is een modewoord, maar het moet uiteraard invulling 
krijgen” zegt Dirk Decoster, CEO van het aardappelverwerkend 

bedrijf Agristo. “Wij hebben als bedrijf nog geen uitgeschreven 
duurzaamheidsbeleid maar brengen de principes wel al in de praktijk. 
Dat wijzelf en onze klanten daar heel gevoelig voor zijn mag blijken 
uit volgende voorbeelden: vanaf volgend jaar wordt er enkel nog 
duurzame palmolie gebruikt, het gebruik van pesticiden is drastisch 

verminderd, via containertransport per trein wordt er ingezet op 
duurzaam transport, waar mogelijk kiezen wij voor milieuvriendelijkere 

verpakkingsfolie en ook de kwaliteit van de kartonverpakkingen wordt 
geoptimaliseerd.”

“La Lorraine Bakery Group kiest als bedrijf voluit voor de 3P’s : Planet, People, 
en Product. Product komt in plaats van Profit, omdat Profit het gevolg moet zijn 
van een kwalitatief en eerlijk Product.” Aan het woord is Guido Vanherpe, CEO 
van La Lorraine Bakery Group. “Om duurzaam te kunnen zijn, is een integraal 
kwaliteitsconcept nodig. Je kan de prijzen niet langer laten dalen, er is duidelijk 
een momentum voor een andere trend. We stellen vast dat de consument 
bereid is om een redelijke meerprijs te betalen als het product 
‘duurzaam en kwalitatief’ is. Aan ons om ook de retailer hiervan te 
overtuigen met concrete projecten rond duurzaamheid. La Lorraine 
Bakery Group levert immers aan de meeste retailers, in totaal aan 
1500 winkelpunten in België. Naast duurzame producten, is één van 
onze grootste uitdagingen ook de afvalbeheersing. Gelukkig slagen 
we erin ons broodafval in de voedselketen te houden via verkoop 
als veevoeder of via hulp aan voedselbanken. Afvalmindering is een 
belangrijk onderdeel van onze Productie & Verkoop KPI’s.”

Christelle Noirhomme, Head of Communications and Governmental Relations 
bij Tiense Suikerraffinaderij: “We hebben geen specifiek duurzaamheidsbeleid 
maar we hanteren wel een reeks duurzaamheidsprincipes. Dat is een vertaling 
van de waarden van het bedrijf, het komt uit onze eigen motivatie. We zetten 
bijvoorbeeld in op ‘goede arbeidsomstandigheden’ voor onze werknemers, we 
produceren nauwelijks afval en we doen veel op vlak van energie. We praten ook 
met de buurtbewoners over de hinder van het transport als de suikerbieten van het 
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veld worden opgehaald. Daarover worden dan afspraken gemaakt met de 
transporteurs. We zitten in de beste regio in Europa om suikerbieten te 

produceren. De suikerbieten hebben geen milieubelastende irrigatie 
nodig zoals in de mediterrane regio’s. Natuurlijk is ook imago voor 
ons belangrijk. De duurzaamheidswaarde van het merk Tiense Suiker 
genereert ook commerciële waarde. Klanten vragen topkwaliteit, 
en duurzaamheid is daar duidelijk deel van geworden. We doen 

daartoe audits op vlak van energie, transport, verpakking en sociale 
duurzaamheid.” Tiense Suikerraffinaderij is marktleider in België en stelt 

ongeveer 700 mensen te werk. Het bedrijf maakt sinds 1989 deel uit van het 
Duitse voedingsconcern Südzucker AG dat voor 55% in handen is van boeren.

PepsiCo  Inc. is het tweede grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld, 
gekend voor merken als Pepsi, Tropicana, Lays, Smiths, Quaker,… Het bedrijf 
is in 2014 opgenomen in een lijst van 144 World’s Most Ethical Companies.40  
Caroline Charles, Environmental Sustainability Manager PepsiCo Europe: 
“Performance with Purpose is PepsiCo’s engagement om wereldwijd invulling te 
geven aan duurzaam ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons financiële 
succes - Performance - hand in hand moet gaan met onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid - Purpose. Alleen op deze manier kunnen we duurzaam 
groeien. Deze overtuiging is diep verankerd in onze bedrijfsstrategie en 
is terug te vinden in alles wat we doen. We geloven dat wanneer we 
Voeding & Gezondheid (Human Sustainability), Milieu (Environmental 
Sustainability), Onze Mensen (Talent Sustainability) in onze 
strategie verankeren, we efficiënter kunnen produceren, de beste 
talenten kunnen aantrekken en behouden, en we wereldwijd 
onze concurrentiepositie versterken. Daarnaast neemt PepsiCo 
ook tal van initiatieven die ervoor zorgen dat wij de footprint van 
onze producten verbeteren. Zo heeft PepsiCo het ‘ReCon’ (Resource 
Conservation) programma geïmplementeerd voor initiatieven 
zoals lichtgewichtverpakkingen, verhoogde recycleerbaarheid van 
verpakkingen en verlaging van het verbruik van energie en water tijdens onze 
productieprocessen.”

BCZ is de Confederatie van de Belgische Zuivelindustrie. De zuivelindustrie is in 
België een van de koplopers van de voedingsindustrie, met een productie van 3,3 
miljard melk per jaar. De marges in de zuivelindustrie zijn beduidend lager dan de 
marges in de voedingsindustrie in het algemeen.41

Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder BCZ: “Duurzaam heidsmonitoring van 
de Melkveehouderij promoot bij de melkveehouders 35 duurzaamheidsinitiatie-
ven, zoals eigen energievoorziening, hergebruik van water, veevoeder van eigen 
teelt, aandacht voor biodiversiteit,… De vooruitgang zal jaarlijks worden geme-
ten en de zuivelsector zal hierover communiceren. De boeren hebben de laatste 
jaren overigens al heel wat inspanningen geleverd: zo is de carbon footprint per 
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liter melk op 10 jaar tijd met 20 procent gedaald. Duurzaamheid betekent 
niet alleen zorgvuldig omgaan met milieu en klimaat maar ook inzetten 

op een economisch rendabel kader en op gezonde voeding. De vraag 
voor dit duurzaamheidsprogramma van de zuivelsector kwam vanuit 
de voedingsindustrie – denk aan bedrijven als Unilever en Friesland 
Campina. En we willen natuurlijk geen afzetmarkten verliezen. Het 
is dankzij de interprofessionele samenwerking tussen landbouw-

bedrijven en de zuivelindustrie dat we aan een dergelijk programma 
kunnen werken.”

Alpro is de Europese marktleider voor plantaardige dranken en voedingsproducten 
(margarine, desserts, room,…). Het gaat voornamelijk over producten op 
basis van soja, maar het bedrijf produceert ook dranken op basis van 
amandelen, hazelnoten, rijst, haver en kokosnoot. “Onze klanten 
kopen onze producten omwille van gezondheid, prijs en kwaliteit”, 
vertelt Koen Bouckaert, Vice President Strategy & Business 
Development bij Alpro. “Uit onderzoek waarom de consument Alpro 
koopt, blijkt dat duurzaamheid slechts op nummer zes komt. Het 
is dus ‘just the cherry on the cake’, de klant krijgt dit er gratis bij. 
Maar als bedrijf gaan we wel resoluut voor een gezonde, natuurlijke en 
duurzame manier van ‘sourcen’ en produceren.”

Cargill, een grote voedingsmultinational, zit vaak mee in het debat over 
onverantwoorde sojateelt, de desastreuze gevolgen van palmolieproductie, het 
gebruik van ggo’s, landroof, ontbossing, enz. “We zijn geëngageerd om op een 
verantwoorde manier te ondernemen en onze praktijken altijd te verbeteren”, 
zegt Laura Brems, Communication Officer Europe Middle East and Africa bij 
Cargill. “Als ngo’s problemen detecteren, zetten we hier op in. We hebben nog 
een hele weg af te leggen, maar op een aantal vlakken hebben we zeker al een 
sterk duurzaamheidsbeleid uitgebouwd, bijvoorbeeld rond palmolie en cacao.” 
In de Cargillvestiging in Moeskroen wordt chocolade geproduceerd voor de 
business-to-business verkoop. “‘Responsible supply chains, feeding the world, 
enriching communities en conducting business with integrity’ zijn de vier pijlers 
in ons duurzaamheidsbeleid”, vertelt Filip Buggenhout, Managing Director 
Chocolate. “We geloven daarbij in partnerships met overheden en ngo’s. 
We zijn bijvoorbeeld lid van de World Cocoa Foundation en actief 
betrokken bij hun recentelijk aangekondigde ‘Cocoa Action Strategy’. 
Je kan het immers niet altijd alleen. Sinds een aantal jaar hebben 
we een transparantere aanpak, en we zijn in dialoog met ngo’s als 
Greenpeace, Care, WWF,…”
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Inzet op betere samenwerking 
met boeren in de keten

We vroegen de bedrijven ook in welke mate ze inzetten op samenwerking met 
boeren in de keten. Daartoe hebben we in de enquête gevraagd in welke mate 
• rekening wordt gehouden met de productiekost van de boeren
• ingezet wordt op lange termijn afzetperspectieven met boeren
• ingezet wordt op risicospreiding in de keten
• ingezet wordt op capaciteitsopbouw met boeren
• samengewerkt wordt met boeren rond duurzaamheidsprojecten.

62% van de respondenten geeft aan dat ze ‘redelijk’, ‘veel’, ‘zeer veel’ of ‘volop’ 
inzetten op relatieopbouw met boeren in de keten. Enkel voor het aspect 
‘risicospreiding’ blijkt dat er geen duidelijke tendens kan vastgesteld worden 
voor de mate waarin bedrijven hierop inzetten. Voor elk van de overige aspecten 
is er wel een meerderheid van bedrijven die daar redelijk tot volop op inzetten.

Figuur 6: Percentage van de ondervraagde bedrijven die in meerdere of mindere mate 

inzetten op relatieopbouw met boeren in de keten.

Bron: Enquête FEVIA en Vredeseilanden, juni 2014

Ongeveer de helft van de bedrijven ziet mogelijkheden om in de toekomst meer te 
gaan aankopen bij familiale landbouwers. De twee voornaamste beweegredenen 
daarvoor zijn:
• Solidariteit met kleinschalige boeren wiens inkomen onder druk staat.
• Om de beschikbaarheid van grondstoffen in de toekomst te garanderen, moet 

ook het potentieel van familiale landbouwers aangeboord worden.
Beide motieven wordt door ongeveer een kwart van de ondervraagde bedrijven 
opgegeven. Een aantal bedrijven geven ook aan dat ze nu reeds zoveel 
inspanningen doen dat het niet aan de orde is om nog meer te gaan aankopen bij 
familiale landbouwers.
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Sylvie Decaigny, QSE Agro Manager bij Tiense Suikerraffinaderij zegt 
hierover: “We hebben een traditie van samenwerking met boeren, 

zowel voor de afspraken over de kwaliteit en levering, alsook voor 
het bepalen van de prijs door interprofessionele akkoorden. Er zijn 
ook heel wat risico’s voor de boeren waar we aan tegemoet komen. 
Het is bijvoorbeeld meer risicovol als de boeren erg vroeg of laat 

in het seizoen hun suikerbieten moeten leveren. Daarvoor zijn dan 
extra premies voorzien.”

Japo Ouwekerk, Director Public Policy, Governmental Affairs & Communications 
Benelux bij PepsiCo: “We werken exclusief samen met een aantal Belgische 
aardappelboeren voor de productie van onze Lay’s chips. We zoeken samen naar 
meer optimale en duurzame productiemethodes, en bekijken of we naar meer 
organische meststof kunnen overgaan. We verkiezen daarvoor om te werken in 
langetermijnrelaties, want voor verduurzaming is ook vertrouwen een belangrijke 
factor. Het gaat dus niet enkel over de prijs.”

Guido Vanherpe, CEO La Lorraine Bakery Group: “We kopen het gros van ons fruit 
op de veiling, dus onrechtstreeks van boeren uit de regio. Maar voor bepaalde 
kwaliteitsgevoelige fruitsoorten gaan we een stap verder. Met de slogan ‘Van 
akker tot bakker’ kiest La Lorraine voor dagverse Belgische aardbeien en appelen 
die rechtstreeks van de teler komen. We garanderen de teler een prijs en een 
afgesproken volume tijdens het hele seizoen. Dat is voordelig voor beide partijen, 
en voor de consument. Wij winnen zo in termen van betere kwaliteit, versheid en 
efficiëntere logistiek en we hebben een sterk verhaal dat dit ondersteunt. Met 
die boeren worden langetermijnrelaties van vertrouwen opgebouwd. Ook voor 
bepaalde speciale meelsoorten maken we commerciële langetermijnafspraken 
met de boeren. Op die manier kunnen we brood bakken met een ‘origine-label’. 
De afgesproken prijzen worden tijdens de contractperiode gegarandeerd en 
staan grotendeels los van de wereldmarktprijs. Het is ons in de eerste plaats om 
kwaliteit te doen. Het gevoel voor specifieke kwaliteit gaat soms verloren in de 
traditionele ketenopbouw. Om kwaliteit te waarborgen moeten we meer en meer 
naar de bron gaan, omdat de basiskwaliteit van onze ingrediënten bij de boer 
worden vastgelegd. Maar we moeten ons ook hoeden voor overreactie: termen 
als ‘lokaal’ of ‘lage footprint’ zijn essentieel, maar mogen niet ‘hip’ worden 
zonder inhoud. Laat ons dus waakzaam zijn en steeds het eindobjectief voor 
ogen houden: een betere en meer duurzame waardepropositie nastreven voor de 
consument .”
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Geert Vermander, Bestuurder bij Milcobel voor de Ledenkring Westhoek: 
“Milcobel is een coöperatie van melkveehouders. De verdere 
ontwikkeling en uitbouw van een eigen verwerkingsapparaat 
wordt gerealiseerd ten voordele van de ledenmelkveehouders. Dit 
garandeert hen afzetzekerheid en inspraakmogelijkheden. Een van 
hieruit aangestuurd bedrijf is de beste garantie voor de toekomst 
van de melkveebedrijven in onze eigen streek. De verwerking van 
de melk tot meerdere melkproducten is een risicospreiding voor de 
boeren en heeft tot doel om de volatiliteit van de melkprijzen te kunnen 
uitvlakken. Alle melk van de ledenbedrijven wordt afgenomen, we laten 
niemand in de kou staan, er is dus afnamezekerheid. Dat heb je niet of in mindere 
mate bij sommige private actoren.”

Eddy Leloup, Directeur Coöperatiezaken bij Milcobel: “Door de risico-
spreiding en de investeringen in meerdere verwerkingsmogelijkheden 

kan onze melkprijs meer stabiel zijn. We hopen dat we de prijsfluc-
tuaties kunnen bufferen. Onze terreinmedewerkers zijn constant op 
de baan om de leden van onze coöperatie te ondersteunen bij hun 
activiteiten. De boeren kunnen op ons rekenen. De fysieke aanwe-

zigheid en continue bereikbaarheid van onze medewerkers is hierbij 
cruciaal.”

Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder van de Belgische Confederatie 
van de Zuivelindustrie: “Een probleem voor de zuivelindustrie zijn de sterk 
fluctuerende prijzen. Deze importeren we als het ware van de volatiele 
wereldmarkt. Tweemaal per jaar is er een negotiatie tussen de Belgische retail- 
en zuivelsector. Maar negotiatie is een groot woord. De zuivelbedrijven moeten 
hun prijs neerleggen en de retailers kiezen de goedkoopste. De extreem lage 
prijzen in 2009 zorgden voor spanningen. Toen heeft de retailsector gedurende 6 
maanden wel 2 cent per liter voor de boer bijgelegd. Maar de producenten - quasi 
allemaal familiale melkveebedrijven georganiseerd in coöperatieven - hebben 
geen onderhandelingsmacht tegenover de grootwarenhuizen. Het positieve voor 
ons is wel dat het melkverbruik in de wereld stijgt, en we nu ook steeds meer 
melkpoeder exporteren, naar bijvoorbeeld China, zodat we niet enkel aan de 
retail hoeven te verkopen, wat hun machtspositie een beetje doorbreekt.”

Jean Lauwers, Trade Officer bij Efico, wereldspeler in de koffiehandel: 
“We zijn samen met onze klanten bezorgd dat er in de toekomst niet 

voldoende koffie zal zijn van de kwaliteit die we nodig hebben. 
Dus we investeren echt in boeren. Je zou dus kunnen zeggen dat 
dit opportunistisch is, maar onrechtstreeks verduurzaam je zo de 
keten: we willen de keten bestendigen, de producenten houden, en 

wie goed presteert wordt ook goed betaald.”
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Op de flesjes chocomelk die Cargill aanbiedt aan bezoekers, staat vermeld: “Tegen 
2016 probeert Cargill meer dan 115.000 boeren te trainen in ‘Goede Landbouw 
Praktijken’ via meer dan 2.500 ‘Farmers Field Schools’ in grote cacaoproducerende 
landen”. Filip Buggenhout, Managing Director Chocolate bij Cargill: “We werken 
steeds rechtstreeks met boerenorganisaties of coöperaties, en investeren in 
vorming van boeren, samenlevingsopbouw, en toegang tot inputs. Dit doen we 
met partners. We zijn destijds gestart met de ngo Solidaridad. We zetten in op 
succesvolle boeren. Daardoor zorg je ervoor dat de cacaoteelt voor die boeren 
aantrekkelijk blijft – want het is duurzaam als volgende generaties het ook willen 
blijven doen – en zorgen we ervoor dat we kunnen voldoen aan de groeiende 
vraag naar chocolade, en weet de consument dat zijn stuk chocolade OK is. We 
gaan ook in zee met certificeringsorganisatie UTZ, die garant staat dat boeren en 
coöperatieven versterkt worden en kwaliteit afleveren en kunnen leven binnen 
de huidige wereldmarkt. We zijn intussen marktleider op vlak van gecertificeerde 
chocolade. Via het investeren in Farmers Field Schools, plantmateriaal, enz. 
bouwen we langetermijnrelaties op. In Ivoorkust bijvoorbeeld werken we al heel 
lang samen met dezelfde coöperaties. Toch vragen we geen exclusiviteit. We 
betalen snel, bieden een scherpe prijs, zijn transparant, doen voorafbetalingen 
enz. Als de boeren elders willen verkopen, moeten wij ook onze prijs optrekken. 
Maar competitief zijn gaat dus duidelijk niet enkel over de prijs, ook de services 
die we bieden spelen een rol. We zetten in op sterke coöperaties, want dat is ook 
in ons voordeel.”

‘We zijn lid van de World 
Cocoa Foundation en actief 
betrokken bij hun recente-
lijk aangekondigde ‘Cocoa 
Action Strategy’. Verduur-
zamen kan je immers niet 
alleen. Sinds een aantal 
jaar hebben we een meer 
transparantere aanpak’,  
Filip Buggenhout,  
Managing Director  
Chocolate, Cargill
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Een groeiende wereldbevolking, de toenemen-
de en chaotische verstedelijking, veranderen-
de voedingsgewoontes, de hoge ecologische 
voetafdruk en de klimaatveranderingen, zijn 
grote uitdagingen voor de landbouwsector 
vandaag. Landbouw is 
de grootste economi-
sche sector ter wereld. 

Landbouwproductie is 
verantwoordelijk voor 
70 procent van het 
totale watergebruik, 
en voor 10 tot 12 pro-
cent van de emissies 
van broeikasgassen. 
Rekening houdend met 
verwerking, verpak-
king, transport, enz. 
ligt dat percentage 
nog veel hoger. Jaar-
lijks wordt 13 miljoen 
hectare bos verwoest 
voor de uitbreiding 
van landbouwgronden en komt de productivi-
teit van het landbouwareaal sterk onder druk 
van bodemverlies door erosie, verzilting en 
andere vormen van bodemdegradatie.  
De afhankelijkheid van stikstofmeststoffen 

en pesticiden zorgt voor een enorme afhan-
kelijkheid van fossiele brandstoffen nodig 
voor de productie. Het bestaande wereldwijde 
voedselsysteem ondermijnt de capaciteit om 
in de toekomst voedsel te produceren. In 

2050 zullen we met 9 
miljard mensen zijn. 
De vraag naar voedsel, 
voeder en vezels zal 
dus toenemen, net zo-
als de consumptie van 
vlees, als gevolg van 
groeiende welvaart.42

De cruciale uitdaging 
is dus om de voedsel-
productie te verhogen 
terwijl de ecologische 
impact daarvan moet 
dalen. Steeds meer 
studies, waaronder 
het IAASTD-rapport, 
gepubliceerd door de 
Wereldbank en de We-

reldvoedselorganisatie (FAO), stellen vast dat 
een duurzame, familiale landbouw van groot 
belang is in het streven naar duurzaamheid en 
armoedebestrijding. 
 

Duurzame familiale landbouw 
als hoeksteen van een transitie 
naar een duurzaam voedselsysteem

“Het bestaande 
wereldwijde 
voedselsysteem 
ondermijnt de 
capaciteit om 
in de toekomst 
voedsel te 
produceren.”
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Dit model kan ervoor zorgen dat de voedsel-
productie toeneemt, de uitstoot van broeikas-
gassen afneemt, de voedselverspilling daalt, 
en bodem en water op een duurzame manier in 
landbouwproductie worden ingeschakeld:

• Door gebruik van de juiste inputs en 
technologieën is deze landbouw voldoen-
de productief om een sterk groeiende 
wereldbevolking van voldoende voedsel te 
voorzien.

• Duurzame familiale landbouw kent een 
veel beperktere ecologische impact.

• De economische meerwaarde die zij gene-
reert concentreert zich meer bij de pro-
ducent en wordt een katalysator voor de 
bloei van andere economische sectoren.

• Familiale landbouw schept werkgele-
genheid en waardige inkomens op het 
platteland en is een belangrijke rem voor 
ongebreidelde stadsvlucht en schadelijke 
migratiestromen.

• Een bloeiende, productieve duurzame 
familiale landbouw die een waardig 
inkomen garandeert voor de landbouwers 
geldt als voorwaarde voor de ontwikkeling 
van een lokale markt waar ook andere 
economische sectoren tot bloei kunnen 
komen. Studies tonen aan dat groei in de 
landbouwsector 4 keer meer bijdraagt aan 
armoedebestrijding dan groei in andere 
sectoren.43

Kleinschalige familiale landbouw wordt vaak 
afgedaan als een ‘romantisch ideaal’; char-
mant, maar marginaal en gedoemd om dat te 
blijven. Steeds meer wint de overtuiging veld 
dat de familiale, kleinschaligere landbouw, 
gebaseerd op agro-ecologische productiewij-
zen met de juiste inputs en ondersteunende 
voorwaarden, een echt alternatief kan vormen 
voor het bestaande voedselsysteem. Hun crea-
tiviteit en flexibiliteit maakt familiale landbou-
wers tot uitstekende ondernemers, op voor-

waarde dat zij toegang krijgen tot voldoende 
kapitaal en andere hulpmiddelen om hun 
boerderijen te transformeren tot succesvolle, 
productieve en duurzame ondernemingen. 

De inefficiëntie van de familiale landbouw 
zoals die vandaag bestaat in ontwikkelings-
landen, is vaak een gevolg van een beperkte 
beschikbaarheid van aangepaste en duurzame 
landbouwinputs, de druk van stringente en 
onaangepaste kwaliteitscriteria voor produc-
ten en een gebrekkige toegang tot lokale, 
regionale en internationale markten. Kleine 
boeren zijn niet in staat die beperkingen te 
omzeilen omdat ze, anders dan de agro-indus-
triële spelers, onvoldoende toegang hebben 
tot productieve landbouwgronden, aangepaste 
kredieten aan voorspelbare voorwaarden en 
instrumenten om risico’s te beperken, infra-
structuur, technologie en marktinformatie. 
Ondersteuning van de kleinschalige onderne-
mers bij uitstek – de familiale boeren – vergt 
dus een aanpak van deze beperkingen. 

In ontwikkelende landbouweconomieën zien 
we dat grote, agro-industriële ondernemingen 
steeds meer activiteiten in de voedselketen 
met grotere toegevoegde waarde ‘overnemen’. 
De rol van de boer riskeert te verworden tot 
louter leverancier van grondstoffen en arbeid. 
Landbouw is de meest risicovolle en minst ren-
dabele activiteit in de voedselketen. Inzetten 
op de transitie naar een meer duurzaam en 
marktgericht model voor de duurzame famili-
ale landbouw is een belangrijke piste om dat 
proces om te draaien.
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HINDERPALEN VOOR HET BETREKKEN 
VAN KLEINSCHALIGERE BOEREN IN DE KETEN

Figuur 7 toont de mate waarin de ondervraagde bedrijven hinderpalen 
tegenkomen om te werken met meer kleinschalige boeren. Daartoe werd gevraagd 
in welke mate daarvoor hinderpalen voorkomen op vlak van:

• onvoldoende kwaliteit
• onvoldoende continuïteit in toelevering
• onvoldoende volumes
• te duur

41% van de respondenten antwoorden dat ze ‘veel’ tot ‘te veel’ hindernissen zien 
om te werken met meer kleinschalige boeren. Dat is geen duidelijke meerderheid. 
Meer specifiek wordt ‘onvoldoende volumes’ vaak genoemd als moeilijkheid om 
te werken met meer kleinschalige boeren, evenals ‘continuïteit in toelevering’.

Figuur 7: Percentage bedrijven die kleinere of grotere hinderpalen zien om samen te werken 

met kleinschaligere boeren. Bron: Enquête FEVIA en Vredeseilanden, juni 2014

Dirk Decoster, CEO van Agristo, erkent het belang van een vertrouwensrelatie 
op lange termijn met landbouwers. Dit wordt bevestigd door Tommy Lavrijsen, 
een aardappelteler die levert aan Agristo: “Onze relatie met Agristo is goed en 
vertrouwd. We kunnen over het algemeen onze aardappelen zonder problemen 
leveren en de lijnen zijn kort dus we kunnen in overleg ook de meeste problemen 
voorkomen en dat is een gemakkelijke manier van werken. We kunnen er op 
rekenen dat wat afgesproken is ook wordt nagekomen en logistiek werkt het ook 
makkelijk. We doen al meerdere jaren zaken samen en ik zie daar de komende jaren 
geen verandering in komen. Er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden of 
anders kunnen maar belangrijk is dat daar over gesproken kan worden.”
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Dirk Decoster: “Het is goed om een gedeelte van je behoefte aan aardappelen 
op contract aan te kopen en zo de landbouwer een gegarandeerd inkomen te 
verzekeren. In jaren met een overvloedige oogst loop je dan wel het risico 
duurder te moeten inkopen dan je concurrent, terwijl je die meerprijs niet kunt 
doorrekenen aan de consument. Wij werken momenteel vooral met landbouwers 
uit de ruime omgeving van het bedrijf en willen dat ook graag zo houden. Dankzij 
de hoge opbrengsten per hectare zijn wij overtuigd dat onze regio’s ook voor de 
toekomst interessant zullen blijven en wij niet zullen moeten overgaan tot veel 
minder duurzame aankopen uit verdere landen. Schaalvergroting, ook op vlak 
van landbouw, is een must en kleinere landbouwbedrijven zijn hiervan meer en 
meer het slachtoffer.”

Caroline Charles, Environmental Sustainability Manager bij PepsiCo Europe: “Wij 
zien het als onze taak om in de gehele productieketen rekening te houden met 
het milieu. Dit houdt in dat wij voortdurend streven naar een lagere belasting 
van het milieu. Wij werken daarom continu aan het verduurzamen van onze 
processen en productie. Dit doen wij bijvoorbeeld door samen te werken met 
onze landbouwpartners en grondstofleveranciers. Zo bieden wij technologische 
innovaties aan aan onze telers die hen toelaten om o.a. de teelt beter te monitoren 
en minder grondstoffen, water en energie te gebruiken. Aan onze toeleveranciers 
vragen wij onze ‘Supplier Code of Conduct’ te ondertekenen en een training rond 
duurzaam aankopen te volgen waarin principes zoals een veilige werkomgeving, 
milieudoelstellingen, gegarandeerde minimumlonen, enz. zijn opgenomen.”

Koen Bouckaert, Vice President Strategy & Business Development bij Alpro: 
“Vroeger kochten we onze soja vooral in Brazilië en Paraguay. Daar hebben we 
ook sterk ingezet op de samenwerking met kleinschalige boeren, via scholing, ter 
beschikking stellen van materieel, het mee opzetten van coöperaties, logistieke 
systemen mee uitbouwen,… Maar twee jaar geleden zijn we gestopt met de 
aankoop vanuit Brazilië en Paraguay, omdat er ggo-teelten worden toegelaten. 
Wij gaan resoluut voor niet-ggo’s. We proberen nu ook dichter bij huis aan te 
kopen, want ook dat is duurzaam. Momenteel kopen we één derde van onze soja 
in Europa aan, en we willen hier binnenkort 50 procent halen. De rest van onze 
soja komt vooral uit Canada en het Noordoosten van China. Onze leveranciers 
onderschrijven het ‘Ethical Charter’ van Alpro. We gaan voor lange termijnrelaties 
met boeren. ‘Fair profitability with a minimal environmental impact’ hoort bij 
onze ‘shared value’-filosofie. We kiezen er bewust voor om geen soja te kopen op 
de vrije markt”, aldus nog Koen Bouckaert. “We blijven de boeren betalen, ook 
als de oogsten mislukken, omdat we resoluut voor die ggo-vrije soja willen gaan. 
Als je dit tot het uiterste drijft, doe je je voordeel op lange termijn, maar boet je 
op korte termijn. Het is belangrijk boeren aan ons te binden, en we voelen ons er 
meer comfortabel bij als die boeren een leefbaar inkomen krijgen.”
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“Via de organisatie Ecosocial investeren we per ton sojabonen die we aankopen 
uit China 5 euro in ecologische en sociale projecten ter plaatse, zoals thermische 
zonnepanelen voor de boeren, herbebossingsprojecten, studiebeurzen voor 
kinderen van landbouwers, het herstellen van wegen naar boerderijen,… “, 
voegt Stijn Decoene, Divisional Strategic Buyer bij Alpro, daaraan toe. “In al onze 
sojacontracten wordt expliciet verwezen naar de Basel Criteria for Responsible 
Soy. Deze criteria zijn in 2004 opgesteld door WWF en het Zwitserse COOP en 
staan voor ecologisch en sociaal duurzame productie van soja door bijvoorbeeld 
herbebossing, een verbod op kinderarbeid, minimumsalarissen, enz. Sinds vorig 
jaar vindt ook jaarlijks een audit plaats bij alle sojaleveranciers om deze zaken te 
controleren.”
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Unilever, de multinational die meer dan 400 
merken op de markt brengt (waaronder Knorr, 
Becel, Bertolli, Lipton, Ben & Jerry’s, Dove, 
Cif,…), heeft het streven naar duurzaamheid 
centraal gesteld in de onderneming. In 2010 
presenteerde het bedrijf haar ‘Sustainable 
Living Plan’, waarin ambitieuze doelstel-
lingen zijn geformuleerd inzake duurzaam 
ondernemen, gaande van de halvering van de 
uitstoot van broeistofgassen en watergebruik 
tegen 2020 tot het sterk verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden in de ganse keten. 
Tegen 2020 wil het bedrijf ook al haar land-
bouwgrondstoffen duurzaam aankopen, en het 
leven van 5,5 miljoen mensen verbeteren via 
het ondersteunen van kleinschalige landbouw-
producenten. Een steile ambitie waarmee het 
bedrijf zich een voortrekkersrol toe-eigent. 

Ligt Unilever anno 2014 op schema? 
“Ja!”, aldus Jan Kees Vis, Director Sustaina-
ble Agriculture bij Unilever. “We hebben veel 
tijd besteed aan de ontwikkeling van onze 
‘Sustainable Agriculture Code’, met daarin al 
onze indicatoren en condities waaraan onze le-
veranciers moeten voldoen. Want we beseffen 
dat onze aankoopbeslissingen een belangrijke 
impact kunnen hebben op de nijpende grond-
stoffenschaarste en klimaatveranderingen, 
maar ook op de leefbaarheid van boeren en 
hun families. Op dit moment kopen we 48 pro-
cent van onze grondstoffen ‘duurzaam’, eind 
volgend jaar willen we 50 procent halen.”

Wat zijn de drijfveren van Unilever om te in-
vesteren in duurzame landbouw en familiale 
landbouwers?

Jan Kees Vis: “Als bedrijf willen we enerzijds 
zoeken naar manieren om onze business in 
omvang te verdubbelen, anderzijds willen we 
dat de sociale impact die we genereren positief 
meegroeit terwijl onze negatieve milieu-im-
pact afneemt. Kleinschalige boeren hebben de 
minst beschermde positie in de keten, en als 
je verantwoord onderneemt, moet iedereen in 
de keten ervan kunnen profiteren. Bovendien 
zullen we door de toenemende bevolkingsgroei 
ook nieuwe bronnen moeten aanboren, bij 
kleinschalige boeren ligt dit potentieel.”

Unilever heeft ambitie: 
100% aankoop uit duurzame 
landbouw tegen 2020

 
 

 
  

^
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Wat zijn de sleutels tot succes om bij klein-
schalige boeren aan te kopen?

Jan Kees Vis: “Je moet als bedrijf een gerichte 
strategie hebben en een goede analyse van de 
grondstoffen die zich lenen om bij kleinscha-
lige producenten aan te kopen. Unilever koopt 
bijna nooit rechtstreeks bij de boeren aan, 
onze contacten zijn indirect via onze toeleve-
ranciers. Via hen kopen we bij zo’n 1,5 miljoen 
kleinschalige boeren - vooral thee, cacao en 
palmolie. Via ngo-partners wordt gewerkt aan 
een betere organisatie van boeren in coöpera-
ties en aan het op peil brengen van de kwali-
teit. Dan zal de boer betere opbrengsten en 
ook hogere inkomsten krijgen. Het meten van 
de vooruitgang voor de boer is moeilijk, maar 
een recent rapport van Instituut Duurzame 
Handel over de theeproductie in Kenia sprak 
van 37 tot 70% inkomstenverhoging. Uiteraard 
moet je daarbij met een heleboel factoren 
rekening houden. We garanderen dat we voor 
een aantal jaren bij de producenten afnemen. 
Het gaat in zo’n langetermijnrelatie niet enkel 
over aankopen, we doen ook aan voorfinancie-
ring voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 
Deze wordt dan verrekend bij de afname van de 
oogst. Voor verzekeringen werken we met la-
gere premies voor kleinschalige producenten. 
Voor investeringen in duurzame landbouw-

praktijken hebben we bijvoorbeeld het Knorr 
partnershipfund, waarbij 50% van de kosten 
door het fonds worden gedragen, de andere 
50% door de leveranciers.”

Is het niet moeilijk om kleinschalige boeren 
in de toeleveringsketen te betrekken?

Jan Kees Vis: “Het is inderdaad moeilijk om 
kleine boeren in de toeleveringsketen te 
betrekken, maar uiteindelijk ook gemakkelijker 
dan we in het begin dachten. En het is gewoon 
een noodzaak. Als we willen groeien, moeten 
we de toevoer doen toenemen, en bij smallhol-
ders ligt het grootste potentieel. Duurzaam-
heid en transparantie zijn belangrijk voor de 
reputatie van bedrijven. Wij trainen nu al onze 
inkopers (1500 mensen) in duurzaamheid en in 
het inkopen van kleine producenten.”

Tegen 2020 wil Unilever al haar 
landbouwgrondstoffen duurzaam 

aankopen, en het leven van  
5,5 miljoen mensen verbeteren  

via het ondersteunen van  
kleinschalige landbouwproducenten.
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“Mars produceert 10 procent van de chocola-
de in de wereld en we willen alles duurzaam 
gecertificeerd hebben tegen 2020. Zulk en-
gagement zet iets in gang in de cacaosector”. 
Aan het woord is Peter Van Grinsven, Cocoa 
Sustainability Director - Origins and Operati-
ons bij Mars. Als grote verwerker van cacao, 
was Mars in Indonesië op zoek naar boeren die 
het bedrijf toelevering kunnen garanderen, die 
bodems en plantages gezond houden, en die 
ook traceerbaarheid, duurzaamheidsclaims en 
kwaliteit kunnen garanderen. “Want cacao is 
een grondstof waarvan we denken dat ze in de 
toekomst moeilijk te sourcen zal zijn”, vertelt 
Peter Van Grinsven. “De cacaoboeren zijn arm 
en ze produceren niet genoeg, dus daar gaan 
wij dan in investeren. Duurzaamheid mag ook 
een economisch aspect hebben, het is een 
drijfveer om te blijven investeren.  
 
Vredeseilanden (VECO) is de allereerste NGO in 
Indonesië die met Mars samenwerkt om lokale 
boeren op te leiden tot ‘cocoa doctors.’ Dit is 

te danken aan de vertrouwensrelatie die is op-
gebouwd tussen Mars en VECO in de afgelopen 
jaren”, aldus Van Grinsven.  “VECO Indonesië 
selecteert en begeleidt de cocoa doctors, en 
Mars biedt hen de nodige technische opleiding 
aan, zodat deze cocoa doctors professionele 
dienstverleners worden, die de cacaoboeren 
in hun gemeenschap voorzien van de nodige 
meststoffen, plantvariëteiten, training op het 
vlak van productie en business development,… 
”Het belang van goed opgeleide cocoa doctors 
is groot voor Mars. Zij zijn namelijk de contact-
personen binnen een gemeenschap boeren. Via 
hen wordt kennis, nieuwe zaailingen, mest-
stoffen, enz. verder onder de boeren verspreid. 
De productie steeg sinds de samenwerking al 
van 30 naar 40 vruchten per boom, en dit met 
minder chemische inputs. Ook de prijzen voor 
de boer stegen van 0,92 naar 1,13 dollar door-
dat ze nu premiumbonen produceren. Positief 
voor zowel Mars als voor de boeren, een mooie 
win-winsituatie.”

Mars en Vredeseilanden wer
ken samen in Indonesië
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‘Vredeseilanden is 
de eerste NGO in 
Indonesië die met 
Mars samenwerkt 
om lokale boeren 
op te leiden tot 
cocoa doctors’, 
Peter Van Grinsven, 
Mars
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Conclusies

Op weg naar duurzaam ondernemen, 
maar alles kan altijd beter

Uit de enquête die Vredeseilanden en FEVIA afnamen, uit de gesprekken die we 
met een aantal bedrijven voerden, uit de keukentafelgesprekken rond ‘upscaling 
without integrity’, en vanuit de dagelijkse realiteit, stellen we vast dat veel 
voedingsbedrijven – impliciet of expliciet – werken rond duurzaam ondernemen. 
Vooral op vlak van ecologische inspanningen is er de afgelopen jaren veel 
vooruitgang geboekt. Het sociaal-economische luik van duurzaamheid, en 
meer bepaald de inclusie van producenten in de keten, komt echter veel minder 
prominent aan bod. Op internationaal niveau zijn er op dat vlak nochtans enkele 
‘voortrekkers’, die in hun rol erkend worden, zoals Unilever met haar 2020 
doelstellingen, Mars en Cargill voor hun cacaobeleid, enz. 

In de Belgische voedingsindustrie hebben we enkele bedrijven ontmoet met 
inspirerende praktijken, maar voorlopig zien we nog geen ‘champions’ die een 
voortrekkersfunctie opnemen en de rest meenemen in een stroomversnelling naar 
meer duurzame voedingssystemen. CEO’s van grote voedingsbedrijven mogen 
gerust geëngageerder, krachtiger en publiekelijk hun duurzaamheidsambities 
formuleren. 

De Belgische voedingsbedrijven blinken uit in innovatie. We behoren tot de 
wereldtop. Instrumenten als food.be, om Belgische voeding te promoten, en het 
platform Flanders Food, kunnen innovatie mee initiëren en ondersteunen, zeker 
en vast ook innovatie op vlak van duurzame ontwikkeling. 

Prijsdruk van retailer op verwerker op producent

Veel bedrijven erkennen het belang en de wederzijdse voordelen van langdurige 
relaties met boeren. We stellen ook interesse vast om meer werk te maken van 
transparantie doorheen de keten. Maar zodra de keten langer is, weten de meeste 
bedrijven nog niet van welke producenten hun producten afkomstig zijn. 

De risico’s in de keten zijn goed gekend, zowel op niveau van productie en 
commercialisatie, als op het financiële niveau. Maar de risico’s zijn niet 
evenwichtig verspreid doorheen de keten. In de voedingsketen is vandaag 
de retail de meest invloedrijke speler. De prijsdruk wordt aangewakkerd door 
de scherpe concurrentie tussen de retail en een consument die het gewoon is 
geraakt om lage prijzen te betalen voor voeding. De prijsdruk op de verwerkende 
bedrijven wordt vaak doorgezet tot bij de boeren die doorgaans de zwakste 
schakel zijn en het meeste risico dragen. 
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Key points 

- De voedingsindustrie is de sterkste industrie van het land 
en heeft een goede reputatie omwille van kwaliteit en 
voedselveiligheid, ook in het buitenland.

- Veel voedingsbedrijven werken – impliciet of expliciet – rond 
duurzaam ondernemen.

- Duurzaamheid wordt voorlopig vooral ingevuld met milieu-
inspanningen, vele bedrijven zetten in op het verminderen van 
hun ecologische voetafdruk. De inclusie van producenten in de 
keten komt echter veel minder vaak aan bod.

- Er is interesse om de relaties met boeren te verbeteren. 
Het belang van langetermijnrelaties, capaciteitsopbouw en 
samenwerking rond duurzaamheidsprojecten wordt erkend 
door een meerderheid van de ondervraagde voedingsbedrijven. 
Inzetten op een gelijkmatige risicospreiding doorheen de 
keten blijft voorlopig nog onderbelicht en verdient meer 
aandacht. 
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3. 
En de boer, die ploegt 
voort… of toch niet?
HET BOERENBESTAAN ONDER DRUK

In de pers duiken geregeld beelden op van boeren die protesteren over té lage 
prijzen die ze voor hun producten krijgen. Belgische melkboeren die de melk 
over hun velden uitgieten omdat ze er toch geen deftige prijs voor krijgen, of 
varkensboeren die getuigen dat het water aan hun lippen staat omwille van de 
lage prijzen, aardappelboeren die zien dat de prijs in de winkel 40 keer hoger is 
dan de prijs die ze zelf krijgen, boeren in ontwikkelingslanden die maÏs, cacao, 
bananen of andere gewassen produceren, maar te weinig inkomen hebben om 
het schoolgeld van hun kinderen of uitgaven voor gezondheidszorg te betalen,... 

Landbouwers moeten niet meer in de watten worden gelegd dan de andere 
ketenactoren. Zij kunnen evenzeer op zoek gaan naar businessmodellen die hen 
minder kwetsbaar en minder afhankelijk van subsidies maken. Dat kan door meer 
samenwerking in de keten en door in te spelen op de huidige trends van kwaliteit 
en verduurzaming. Maar landbouwers zitten vandaag wel in een zwakke positie in 
de keten: er is hoge druk op de prijzen, veel marktonzekerheid en risico’s worden 
niet goed verdeeld in de keten.

De hoge werkdruk en de vele zorgen van een landbouwbedrijf wegen op de 
gezinssituatie. Vele landbouwers zitten ook vast aan zware afbetalingsschema’s 
voor leningen die zijn aangegaan voor de boerderij, waardoor het niet makkelijk 
is om te switchen naar een andere activiteit. Er is tevens een snelle vergrijzing 
aan de gang in de landbouw. En gezien al de moeilijkheden in de sector is er voor 
jongeren een hoge drempel om in het beroep te stappen. Het aantal Vlaamse 
land- en tuinbouwbedrijven daalt jaarlijks met bijna 4% procent. Het behoud 
van een kritische massa landbouwers wordt een ‘issue’. In het Zuiden verlaten 
jongeren massaal het platteland om hun heil en inkomen te zoeken in de stad. 

Nochtans hebben we landbouwers nodig om in de toelevering van kwaliteitsvolle 
en betaalbare producten te kunnen blijven voorzien. Zowel in België als 
internationaal. Voor de toekomst van ons landbouw-voedinggebeuren is het 
nodig dat landbouwers een gunstigere positie verwerven in de keten waardoor 
hun beroep opnieuw aantrekkelijk wordt, en waardoor het mogelijk wordt om 
verder in te zetten op bredere duurzaamheidskwesties. Dat geldt zowel voor 
ontwikkelingslanden als voor geïndustrialiseerde landen. 



- 70 - En de boer, die ploegt voort… of toch niet?

FO
TO

: J
el

le
 G

oo
ss

en
s



 En de boer, die ploegt voort… of toch niet? - 71 -

De prijs die de boeren krijgen voor hun 
varkensvlees is vandaag zo laag dat ze het 
niet meer zien zitten. Uit wanhoop dreigen ze 
ermee de supermarkten en slagerijen met de 
feestdagen zonder vlees te zetten. Varkensboer 
Luc Van Dommelen vertelt: “In 1999 namen 
mijn vrouw en ik een varkenskwekerij over. Die 
eerste jaren boerden we goed, maar de afge-
lopen vijf jaar is de prijs die we voor ons vlees 
krijgen zo laag dat we met verlies werken. 
Ondertussen is mijn spaarpot volledig op. Ik 
heb leningen moeten afsluiten om mijn leve-
ranciers te betalen. En ik heb nu alweer een 
betalingsachterstand.” Boeren zoals Luc Van 
Dommelen hebben er genoeg van dat ze hun 
vlees moeten verkopen tegen een prijs die niet 
eens de kosten dekt. “Wij leveren onze varkens 
levend aan de slachterij. Ik krijg 1,15 euro per 
kilo. Om kostendekkend te zijn zou dat 1,30 
euro moeten zijn. Dat is dus een verlies van 17 
euro per varken. En dan heb ik nog geen loon 
voor mezelf gerekend.”

Hoe komt het dat de varkensprijs zo is inge-
stort? “Het is een economisch gegeven dat 
de varkenssector ups en downs kent”, legt 
boer Van Dommelen uit. “Maar de afgelopen 

jaren werkt het niet meer zo. De markt is erg 
veranderd. Ten eerste doordat de slachtcapa-
citeit in Duitsland enorm is toegenomen: de 
prijs van het varkensvlees wordt daar bepaald. 
Ten tweede door de macht van de grootwaren-
huizen. Zij gebruiken lage prijzen voor verse 
voeding, onder meer voor vlees, om consumen-
ten te lokken. En zij weten dat groenten, fruit 
en vlees maar enkele dagen houdbaar zijn. De 
supermarkten mogen niet onder de kostprijs 
verkopen, maar wij dus blijkbaar wel.”

Wat is dan de oplossing volgens boer Van Dom-
melen? “Wij begrijpen niet waarom de prijs 
voor de binnenlandse markt gekoppeld moet 
zijn aan de Duitse prijs. Dus stellen we voor 
dat er een apart afzetkanaal komt voor varkens 
van een familiaal bedrijf die bedoeld zijn voor 
binnenlands gebruik. En dat er dan een toeslag 
wordt betaald die rechtstreeks naar de boeren 
gaat. In het ketenoverleg hebben de mensen 
daar wel begrip voor, maar met begrip betaal ik 
geen facturen.”

Bron: Ghijs I., “Varkensboeren dreigen met 
bycot door te lage prijzen”, in: De Standaard, 
20-21/09/2014, p.6.

“1,15 euro 
voor een kilo varkensvlees 
is echt niet leefbaar”
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Landbouwer Jan Van Humbeeck besliste enkele 
jaren terug dat hij niet meer wou samenwerken 
met supermarkten of voedingsindustrie. “Als 
een verwerkend bedrijf aardappelen wou afne-
men, stonden er altijd een aantal voorwaarden 
in het contract. Logisch, want het moeten 
uiteraard goede aardappelen zijn. Maar die 
voorwaarden werden zo opgesteld dat zij wel 
mogen weigeren, maar dat wij wel moeten le-
veren. Hetzelfde verhaal in de diepvriesgroen-
ten. Ik kweekte spinazie, maar de fabriek vond 
de ene spinazie te groot, de andere te klein, de 
ene te groen, de andere te bleek. Het is geen 

bewuste uitbuiting, maar het is het systeem… 
Je kan ook niet keihard tegen de fabriek 
ingaan, want dan heb je niets. Boeren zijn 
prijsnemers, daarin zijn ze geconditioneerd. 
De meeste aardappelboeren liggen onder con-
tract, er zijn nog weinig ‘vrije’ aardappelen. De 
enige vrije marktwerking die er nog is, is voor 
granen, of voor een aantal groenten en fruit. 
Bijvoorbeeld voor aardbeien, die zowel via de 
straat als via de veiling verkocht worden. De 
veiling kan helaas niet de prijs betalen die de 
boeren via de straatverkoop krijgen.”

Niemand heeft het 
slecht voor met de boeren, 
maar we zijn wel de pineut
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“Niemand heeft het slecht voor met de boeren, 
maar we zijn wel de pineut”, aldus nog Jan 
Van Humbeeck. “Als je het analyseert zit in de 
contracten met de industrie - waar ze geen 
komma aan willen veranderen - het risico altijd 
bij ons.”

Van Humbeeck had tot voor kort voorname-
lijk varkens en aardappelen, maar hij besloot 
ermee te stoppen, en kweekt nu enkel nog 
maïs en graan. “Want daarvoor gelden de 
wereldmarktprijzen. Ik verkoop mijn maïs en 
graan aan varkensboeren of handelaren die 
er veevoer van maken. Vroeger gaf ik het ook 
aan mijn eigen varkens, het was een gemengd 
bedrijf, niets ging verloren.”

“Ook de vleesverwerkende industrie heeft 
greep op de prijs. Zij hebben zelf ook varkens 
om de prijs te kunnen beïnvloeden. Zij hebben 
bijvoorbeeld 20 procent eigen varkens, die ze 

verkopen met verlies, waardoor ze 80 procent 
ook goedkoop kunnen kopen. De EU geeft dan 
nog eens subsidies voor stockage – om de prijs 
niet te laten kelderen als er te veel varkens 
zijn – maar die subsidies zijn er uiteraard enkel 
voor de grote bedrijven die stockageruimte 
hebben. En als de prijzen weer stijgen, hebben 
zij nog varkens op voorraad.”
“Ik schat dat nog maar 15 procent van de 
landbouwbedrijven in België winst maken. 80 
procent van de boeren kan zich volgens mij 
geen volledig loon uitbetalen, terwijl we in één 
van de meest productieve regio’s ter wereld 
werken. We krijgen subsidies opdat we zouden 
verder doen zoals we bezig zijn: goedkope 
grondstoffen aanleveren aan de voedingsin-
dustrie. Bij boeren is er veel goede wil om hard 
te werken. Ze verdienen vaak maanden niets, 
maar toch doen ze maar door… Bestaan deze 
boeren binnen tien jaar nog?”
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‘Het reële landbouwinkomen moet opnieuw in lijn komen met de inkomens in de samenleving 
in haar geheel. Om de sector weer aantrekkelijk te maken, is er nood aan een eerlijke prijs 
voor een (h)eerlijk product’ 

Peter Van Bossuyt, Boerenbond
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NOOD AAN EEN EERLIJKE PRIJS 
VOOR EEN (H)EERLIJK PRODUCT

“Vandaag slaagt alleen een groep topbedrijven in België erin om een degelijk 
bedrijfsrendement te halen”, aldus Peter Van Bossuyt, directeur van Boerenbond. 
“Het reële landbouwinkomen moet opnieuw in lijn komen met de inkomens in de 
samenleving in haar geheel. Om de sector weer aantrekkelijk te maken, is er nood 
aan een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product. Dat betekent een transparante 
en economisch verantwoorde prijsvorming aan de in- en outputzijde. Daarbij 
is ook een goede omkadering vanuit de overheid nodig, en meer aandacht 
voor management- en visievorming. Transparante informatie over eerlijke 
prijzen kan bovendien ook bijdragen aan een kwaliteitsvol imago van land- en 
tuinbouwproducten en een tegengewicht vormen tegen het aanprijzen van te 
goedkoop voedsel.”

“Uiteindelijk komt de prijsdruk vooral van de retail. Af en toe wordt door de retail 
wel een tegemoetkoming gedaan, als de nood hoog is. Maar anderzijds gebruiken 
ze ook heel goedkope producten als lokmiddel die zelfs onder de kostprijs van 
de boeren worden verkocht. Voor de meeste landbouwproducten zijn er geen 
mechanismen in de wetgeving om te voorkomen dat er onder de kostprijs wordt 
verkocht.” 

“In België is er ook druk vanuit de verwerkende industrie, bijvoorbeeld voor 
vlees en grove groenten. Vers vlees wordt in eigen land aangekocht, maar in de 
verwerkende industrie gebruiken ze al meer en meer diepgevroren vlees uit Azië.” 

In ontwikkelingslanden zijn de uitdagingen voor landbouwers nog talrijker: 
gebrekkige infrastructuur (wegen, stockageruimtes,…), moeilijke toegang 
tot krediet, tekort aan goede zaden en goede bemesting, weinig moderne 
landbouwtechnologie, weinig marktinformatie, geen sociale vangnetten, enz. En 
ook hier neemt de prijsdruk steeds meer toe. Bijvoorbeeld door goedkope import, 
zoals voor de rijstboeren in West-Afrika die moeten concurreren met goedkoop 
ingevoerde Aziatische rijst. Er is tevens druk van cosmetische normen die moderne 
markten vereisen, en druk van supermarkten die ook in ontwikkelingslanden 
gestaag aan het groeien zijn. Ook in ontwikkelingslanden zijn allianties nodig 
tussen boerenorganisaties, overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
consumentenorganisaties. In de 15 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-
Oost-Azië waar Vredeseilanden aanwezig is, zetten we hier actief op in.
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Boer Paul Saelens is een trotse veehouder. Sa-
men met zijn vrouw en zoon zorgt hij voor 200 
koeien, en baat hij hoeveslagerij ‘Ten halve’ 
uit. Daarnaast teelt hij ook nog aardappelen. 
“Wij vinden dat we op dit bedrijf duurzaam 
bezig zijn, omwille van onze langetermijnvisie 
en ons gesloten systeem. Onze koeien worden 
op het bedrijf geboren, en na vier à vijf jaar 
geslacht. Het vlees wordt niet met hoogpro-
ductief voedsel vet gemaakt, maar 90 procent 
van het veevoeder wordt op het bedrijf zelf 
geteeld: geen soja, maar koolzaad en graskla-
ver, ook het afval van de aardappelen dient als 
voeder. Er gaat niets verloren op het bedrijf.” 
Paul besloot enkele jaren geleden niet meer 
aan de industrie te verkopen en zijn eigen 
hoeveslagerij te openen. “De industrie ziet ons 
als leverancier, ze geven ons net genoeg opdat 
we volgend jaar opnieuw kunnen leveren. Maar 
om de prijs te drukken houden ze het altijd 

beneden bij de boer af. De boer heeft niets te 
zeggen over hoeveel hij voor het boeren krijgt. 
Met produceren verdien je eigenlijk niets.”

Paul besloot niet meer aan supermarkten 
te verkopen. “Want dan zou ik meer koeien 
moeten nemen, en dat kan niet op dit domein. 
Ik zou wel aan de lokale supermarkt kunnen 
leveren, maar dan wil ik een correcte prijs, 
hoger dan de prijs die die supermarkt nu 
betaalt voor het vlees. Ik wil vergoed worden 
voor hetgeen ik doe. De rechtstreekse verkoop 
op de boerderij loopt goed. We verkopen met 
een verhaal, en in mijn slagerij ben ik ook mijn 
eigen baas. De klanten zijn tevreden met ons 
kwaliteitsvlees en wij verdienen goed onze 
kost. We geven het bedrijf door aan onze zoon. 
Ook dat is duurzaam.”

 “Met produceren 
verdien je eigenlijk niets”
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Frank Rutsaert en Erna Decoster runnen samen 
een akkerbouwbedrijf. Dankzij de veelheid aan 
teelten die ze op hun bedrijf beheren, doen ze 
aan risicospreiding en is hun inkomen gega-
randeerd. Zo was de graanprijs de afgelopen 
jaren goed, terwijl ze dit jaar hun aardappelen 
omwille van de lage prijs op de markt met ver-
lies moeten verkopen. Ze kiezen er bewust voor 
om voor aardappelen niet aan contractteelt te 
doen. Vorig jaar kregen ze met hun aardappelen 
op de vrije markt een betere prijs, dit jaar vin-
den ze op die vrije markt geen afzet omdat er dit 
oogstjaar aardappelen te veel zijn, en verkopen 
ze met verlies. “Als we onze aardappelen niet 
verkocht krijgen aan de aardappelindustrie, 
worden ze als veevoer verkocht. De koeien eten 
aardappelen aan dezelfde prijs als de mensen”, 
vertelt Frank. “Voor graan werken we wel met 
contracten. Een klein deel van ons tarwe wordt 
speciaal voor het Hagelands Streekbrood ge-
teeld. Het gros van het graan wordt verkocht om 
te verwerken tot veevoeder of bio-ethanol. Als 
we denken dat de prijs goed zal zijn, sluiten we 
een contract met een aankoper af. De graanprijs 
is afhankelijk van de wereldmarkt. Vorig jaar 
hebben we veel gecontracteerd, maar dit jaar 
staan de prijzen niet zo goed, en zullen we alles 
vrij verkopen. Ik volg de wereldmarktprijzen 
op via de computer, en kijk naar de toestand in 
Australië of Argentinië. Als er daar een tekort 
komt, zullen hier de prijzen stijgen.”
“We houden ook nog varkens”, 
vertelt Frank. “Dat doen we in 
loondienst. We worden een 
vaste prijs betaald om ze te 
verzorgen, en als ze voldoen-
de gewicht hebben, vertrek-
ken ze naar het slachthuis.” 
“Daarnaast hebben we ook 
nog suikerbieten. We leveren 
aan Tiense Suiker. We hebben 
een quotum en krijgen een vaste 
minimumprijs voor onze suikerbieten. De 
afgelopen jaren was er een suikertekort, dus 

kregen we bijbetaald, maar  
dat heeft Europa niet graag. Voedsel moet 
goedkoop zijn. Dus werd er veel suiker van de 
wereldmarkt gehaald, en zitten we nu weer aan 
de minimumprijs.” 
“Verder hebben we ook nog diepvriesgroenten”, 
vult Erna aan. “Rapen, spinazie en bonen. Dit is 
contractteelt, voor bonen worden we bijvoor-
beeld betaald per kilo. We verkopen aan een 
lokale handelaar die op zijn beurt contracten 
heeft afgesloten met de voedingsindustrie.”
“En dan is er ook nog de chicorei”,  
gaat Erna verder. “Daar krijgen we in Nederland 
een goede prijs voor van een firma die er voe-
dingsvezels uithaalt.”
Frank en Erna verdienen goed hun brood met 
hun boerderij. Maar ook zij voelen de druk 
toenemen. “De politiek grijpt in langs boven als 
de prijzen stijgen, maar nooit langs onder als de 
prijzen te laag zijn. De politiek zou veel beter de 
wet moeten toepassen dat verkopen onder de 
kostprijs niet mag”, zegt Frank. “De gegaran-
deerde prijzen van vroeger bestaan niet meer. 
Nochtans zou een gegarandeerde tarweprijs 
veel oplossen. Want als de prijs voor het graan 
goed is, volgt de rest.”
“Er worden ook steeds meer kosten op de boer 
verhaald”, zegt Erna. “De diensten van de VLAM 
(red. Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij-
marketing), de mestbank, alle extra’s rond 

duurzaamheid die opgelegd worden en 
waarvoor certificaten nodig zijn, 

enz. Daarvoor moet de producent 
extra betalen. Die facturen 
blijven maar komen.”
“De Boerenbond zou soms 
een hardere vuist moeten 
durven maken, een sterkere 

vakbondsrol spelen, meer 
zeggen waar het op staat. Want 

de consument weet vandaag vaak 
niet wat voor een goed product de 

boer aflevert.”

Stabiel inkomen via diversifiëring van teelten
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Honduras is één van de armste Centraal- 
Amerikaanse landen. De boeren zijn de armste 
bevolkingsgroep in Honduras en de armsten 
onder de boeren vind je bij de inheemse bevol-
king. Deze feiten, maar ook het productiepo-
tentieel en de marktmogelijkheden, overtuigde 
Vredeseilanden in 2007 om een programma in 
Honduras op te starten. We zijn gestart met 
305 kleinschalige Lenca groentekwekers van 
de provincie Intibucá,en in 2010 hebben zij de 
boerenorganisatie ASOFAIL opgericht, partner-
organisatie van Vredeseilanden..

Boer Jan, in Honduras is dat Juan, woont met 
zijn vrouw en vier tieners in een klein huisje. 
Eigenlijk één grote kamer met een aangebouw-
de keuken. “Vroeger piekerde ik steeds over 
waar ik mijn product kon verkopen en hoeveel 
ik ervoor zou krijgen. Soms aten we alleen 
bonen en tortillas. Nieuwe kleren voor mijn 
kinderen kon ik niet betalen. Mijn vrouw, twee 
kompanen en ikzelf werken van ‘s morgens tot 
‘s avonds, zonder machines. We moeten de aar-
de omploegen, uitgekiemde zaadjes verplan-
ten, irrigeren, bemesten, wieden. De plantjes 
mogen geen dag verwaarloosd worden. Na 3 

maanden worden de groenten dan geoogst, 
geselecteerd, schoongemaakt en naar CICOM 
gebracht, de opslag en verwerkingsruimte van 
ASOFAIL. Elke maandag en woensdag worden 
bij CICOM de wortelen, tomaten, bloemko-
len, broccoli, aardbeien, aardappelen of sla 
verzameld, geselecteerd, schoongemaakt, 
gedroogd, verpakt en opgeslagen om de dag 
erna aan de supermarkten van Walmart of La 
Colonia te worden geleverd.”

La Colonia werkt in Honduras graag samen met 
kleinschalige landbouwondernemingen. Miguel 
Arita en Justo Ávila, de groentenopkopers van 
de supermarktketen: “Voor de supermarkten 
gelden slechts twee gouden regels: permanen-
te bevoorrading en kwaliteitsproducten. De 
industriële landbouw slaagt daar gemakkelijk 
in, maar met de nodige technische ondersteu-
ning kan de kleinschalige landbouwer dit ook. 
Wanneer ze zich dan groeperen in organisaties 
zoals ASOFAIL kunnen we met hen onderhan-
delen.” 

Onderhandelen met multinationale super-
marktketens zoals Walmart, een andere klant 

Hondurese kleinschalige boeren 
leveren groenten aan supermarkt- 
keten Walmart

‘Onderhandelen met  
multinationale  
supermarktketens zoals 
Walmart is niet simpel’
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van ASOFAIL, ligt niet altijd voor de hand. 
Daarom is ASOFAIL lid van FEHPROH, een 
federatie die in 2011 werd opgericht door 
tien organisaties van kleine groentekwekers 
om op een nationaal niveau hun belangen te 
behartigen en te coördineren. Vredeseilanden 
ondersteunt hen, want een belangrijke pijler 
van hun werking behelst het versterken van 
organisaties die op politiek niveau ijveren voor 
een eerlijke toegang tot de markt. Domingo 
Domínguez, de financiële verantwoordelijke 
van FEHOPROH is enthousiast: “Door de sa-
menwerking kunnen we onze marktvoorziening 
en prijzen beter coördineren. We worden ook 
serieuzer genomen. We informeren de staat 
over knelpunten en lobbyen voor een aange-
paste beleidsstrategie, bijvoorbeeld omtrent 
importbeperking. We kunnen ook eerlijkere 
prijzen en behandelingen eisen van de super-
markten.”

Juan: “De technische adviseurs van ASOFAIL 
hebben ons betere landbouwtechnieken 
geleerd. We oogsten tegenwoordig soms het 
dubbele, en van betere kwaliteit. Mijn buren 
komen kijken hoe ik dit klaarspeel. Ik verbouw 

zeven verschillende groenten voor ASOFAIL. 
Hoewel ik vroeger minder chemicaliën ge-
bruikte, proberen we met ASOFAIL zo weinig 
mogelijk het milieu te schaden. Ik breng de 
mooie en grote groenten naar CICOM en ben 
verzekerd van een betere prijs. Het weinige dat 
niet voldoet aan de kwaliteitsstandaard ver-
koop ik in het dorp, of aan een tussenpersoon. 
Die verdient dan in één uur waar ik drie maand 
voor werkte. ASOFAIL is een godsgeschenk, ik 
verdien tegenwoordig iets meer, mijn kinderen 
kunnen studeren. Natuurlijk houdt groenten 
telen nog steeds risico’s in, wat je zaait kan 
je niet altijd oogsten. Teveel regen, te droog, 
orkanen, ziektes, plagen... alles kan verloren 
gaan. In tegenstelling tot de banken is ASO-
FAIL gelukkig flexibeler met de terugbetaling. 
En wij boeren zijn taai, we geraken er altijd 
terug bovenop.”

Voor Vredeseilanden bevestigen zulke concrete 
voorbeelden dat kleinschalige landbouw kan 
meedingen in moderne competitieve markten 
als ze stipt en permanent de afgesproken hoe-
veelheden en kwaliteit afleveren.
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BELANG VAN BELGISCHE AANKOPEN  
EN BELGISCHE VEILINGEN

Peter Van Bossuyt, directeur Boerenbond: “Het is voor ons belangrijk dat de 
retail en industrie blijven kopen van Belgische boeren. In de praktijk is dat nog 
meestal het geval voor groenten, fruit, varkensvlees en kippen. Maar we hebben 
hier geen garanties voor. Als de boeren te hard roepen, kunnen bedrijven ook 
in het buitenland aankopen. Aldi doet dit, Carrefour voerde ook lang eieren uit 
Frankrijk in. Ook de veiling is belangrijk voor Belgische boeren omdat daar het 
aanbod van alle producenten gebundeld wordt. De supermarkten kopen op de 
veiling omdat de prijzen bekend zijn, de kwaliteit is in orde, en het is logistiek 
gemakkelijk. Albert Heijn koopt rechtstreeks bij grote boerderijen via strikt 
gebonden contracten. In Nederland is deze praktijk van contractteelt veel meer 
courant, ze hebben geen sterke veilingen zoals bij ons. Voor rundsvlees wordt er 
in België ook steeds meer met rechtstreekse contracten gewerkt, of voor lokale 
producten waar verschillende supermarkten nu meer op inzetten, en we zien 
dat boeren dan vaak een betere prijs krijgen, maar er zijn vaak ook bijkomende 
voorwaarden.”

Aankopen uit België of de ons omliggende landen zal enkel blijven lukken 
als met dezelfde maten en gewichten wordt gewerkt. Dat lukt niet indien 
landbouwproducten uit andere regio’s kunnen worden ingevoerd die niet moeten 
voldoen aan dezelfde voorwaarden voor milieu en voedselveiligheid, respect voor 
arbeidsomstandigheden, enz. De houders van legkippen in ons land vinden het 
onverantwoord dat de Oekraïense gigant Avangardco op grote schaal goedkope 
legbatterij-eieren op de EU-markt zal brengen. “Deze eieren hebben geen vergelijk 
met wat wij hier produceren, noch qua voedselveiligheid, noch qua kostprijs,” zo 
luidt het. Hetzelfde geldt voor plofkippen,44 de pangasiusvis uit Thailand,45 en als 
de vrijhandelsverdragen met de VS worden goedgekeurd binnenkort misschien 
ook hormoonvlees of met chloor behandeld kippenvlees.46 Het is nodig dat de 
EU waakt over dit level playing field en oneerlijke concurrentie voorkomt door 
dezelfde eisen op te leggen aan ingevoerde producten als aan de boeren in de EU.

‘Het is belangrijk 
dat de retail en 
industrie hun 
producten bij 
Belgische boeren 
blijven kopen.  
Voor groenten 
en fruit speelt de 
veiling daarin een 
cruciale rol’
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Diana Verhoeven produceert samen met haar 
man Daniel aardbeien op een stuk grond van 
25 are. Dat is tijdens het oogstseizoen goed 
voor 100 kg aardbeien per week. Een deel van 
de productie levert ze aan de plaatselijke Car-
refour. “Carrefour kwam bij ons terecht via de 
producentenlijst van de vzw Streekproducten 
Vlaams-Brabant. Per seizoen sluit Carrefour 
met ons een contract, en wekelijks wordt de 
prijs besproken. We krijgen een goede, cor-
recte prijs. Ook de appelboer hier in het dorp 
levert aan Carrefour, al langer dan wij. Ook hij 
is tevreden. Hij zei dat ze na enkele jaren wel 
proberen af te pingelen op de prijs, maar als je 
voet bij stuk houdt, krijg je een goede prijs. En 
dat geeft natuurlijk een inkomensgarantie.”

“Op sommige momenten betaal je voor onze 
aardbeien in de plaatselijke Carrefour wel het 
dubbele van de prijs van de ‘massa’-aardbei-
en, ze worden verkocht als streekproduct. Die 
prijszetting is natuurlijk de keuze van Car-

refour. Maar wij leveren wel de kwaliteit, bij 
ons zal je onderaan in het bakje geen kleine 
of rotte aardbeien vinden. Wij sproeien ook 
veel minder pesticides. Als we een zieke plant 
hebben, trekken we die uit. In de massa-
productie verspreidt die ziekte zich en moet 
de sproeimachine bovengehaald worden.” 
Diana is tevreden over de samenwerking met 
Carrefour, maar wil niet afhankelijk zijn van 
één afnemer. “In het verleden wou een andere 
supermarkt al eens alles opkopen, maar de be-
talingen volgden niet altijd meteen. We willen 
ons klantenbestand diversifiëren, en tijdens 
het seizoen verkoop ik ook in het dorp langs de 
weg; dat moet je natuurlijk graag doen. Enkel 
als er overschot is, gaat die naar de veiling. 
Maar daar moet je de prijs nemen die zij geven, 
en dat is vaak maar een aalmoes.”

“Tot twee jaar geleden was ons bedrijf ook 
nog een varkenskwekerij. Maar daar zijn we 
mee gestopt”, vertelt echtgenoot Daniel. “Ons 
bedrijf werd te klein, we hadden te veel kosten 
in verhouding tot de omzet, we konden niet 
meer aan alle strenge reglementering voldoen 
op vlak van hygiëne. Europa wil enkel grote 
producenten. Die krijgen ook subsidies, wij 
niet. Maar we zijn niet jaloers op de boeren die  
grote investeringen moeten doen om cen-
tiemen te verdienen. We zijn tevreden met 
de inkomsten uit de aardbeien, en tijdens de 
winter werk ik ook nog als chauffeur bij een 
transportfirma voor het ophalen van suikerbie-
ten, want als je kinderen hebt, heb je een vast 
inkomen nodig.”

Diana’s 
Verse Aardbeien 
in de Carrefour
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“Wij ijveren voor een leefbare – of moet ik 
zeggen ‘overleefbare’ – prijs voor onze fami-
liale tuinbouwbedrijven, die anders ten dode 
opgeschreven staan”, aldus Filip Fontaine, 
directeur bij BelOrta. “Onlangs bood Aldi Ne-
derland komkommer in promotie aan voor 19 
cent, terwijl de kostprijs voor de boer 25 cent 
bedraagt. Hetzelfde met witloof bij Lidl, maar 
je ziet het overal. Zoiets zou wettelijk moeten 
verboden zijn. Niemand stelt zich de vraag of 
de producent er kan van leven.”

“De retail is geen boeman, maar ze hebben wel 
een gigantisch marktaandeel in handen. 82% 
van onze omzet gaat naar de retail. Anderzijds 
wordt in België naar schatting 90 procent van 
de totale verkoop van groenten en 60 procent 
van het fruit verkocht via veilingen. De bedoe-
ling van de veiling is om de producenten beter 
te organiseren, beter in te spelen op de markt-
vraag en een sterke machtspositie te creëren 
tegenover de industrie en retail. We werken 
daartoe samen met de andere Belgische 
veilingen, door de verkoop van pakweg prei of 
paprika op het zelfde moment te organiseren, 
zodat de verschillende veilingen niet tegen 
mekaar kunnen uitgespeeld worden.”

“BelOrta is, na verschillende fusies in de 
voorbije jaren, de grootste veiling van België. 
Het is een coöperatie met 1592 actieve telers. 
We verkopen groenten en fruit uit de regio’s 
waar ze is gevestigd, de regio’s rond Mechelen, 
Borgloon en Zellik”, aldus nog Filip Fontai-
ne. “We zijn eigenlijk het verlengde van de 
producenten. Het zijn de telers die het bestuur 
uitmaken van de veiling. Onze boeren krijgen 
bovendien binnen de tien dagen hun geld, 
elders is die betalingstermijn meestal een pak 
minder gunstig. BelOrta tracht ook de kosten 
voor de telers zo laag mogelijk te houden, door 
bijvoorbeeld gratis kisten ter beschikking te 
stellen, we bieden ondersteuning bij certifica-
tie, enz. “

“Het is geen probleem dat supermarkten een 
goede marge nemen, wel dat de aankoopprijs 
te laag is. En daarvan is de interne competitie 
tussen de supermarkten de oorzaak. Het zou 
een goede zaak zijn als er een soort van mini-
mumprijs wordt ingesteld, waarbij rekening 
wordt gehouden met de productiekost van de 
boer, wij hebben daar perfect zicht op. Maar 
het verbeteren van dergelijke marktmecha-
nismes zal sowieso een werk van lange adem 
zijn”, besluit Filip Fontaine. 

Veiling BelOrta:

“Belangen verdedigen  
van familiale landbouwers  
die nog minder kansen maken 
op een correcte prijs”



 En de boer, die ploegt voort… of toch niet? - 83 -

‘Het is geen probleem 
dat supermarkten een 
goede marge nemen,  
wel dat de aankoopprijs 
te laag is’,  
Filip Fontaine, 

BelOrta
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GEDRAGSCODE  
VOOR FAIRE HANDELSRELATIES  
IN DE AGROVOEDINGSKETEN

Op 20 mei 2010 ondertekenden de partners van het ketenoverleg – BEMEFA, 
ABS, Boerenbond, KWA, FEVIA, COMEOS, UNIZO en UCM – de gedragscode voor 
faire handelsrelaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen die 
een breed wederzijds engagement verwoordt over eerlijke handelsrelaties. Onder 
de principes voor goede praktijken staat onder andere dat aanbieders en kopers 
zich gedragen als partners in een streven naar een duurzame ontwikkeling van 
de gehele agrovoedingsketen, met aandacht voor drie dimensies: ‘maatschappij’ 
(correct inkomen voor werkgever en werknemer), ‘milieu’ (minimale belasting 
van het ecologisch systeem) en ‘economie’ (economische rendabiliteit die 
voldoende is om de continuïteit van de schakels in de keten te garanderen). De 
gedragscode dient als referentie voor de gehele keten. Ze voorziet ook dat er 
jaarlijks een verslag wordt uitgebracht op basis van de input van de betrokken 
sectororganisaties. 

“De gedragscode doet haar werk”, zegt Nathalie De Greve van Comeos, de 
Belgische federatie van de retail “omdat klachten en belangrijke issues met alle 
actoren samen rond de tafel wordt besproken, er is overleg en bemiddeling.”

Peter Van Bossuyt, Boerenbond: “Deze code staat of valt in belangrijke mate 
met de afdwingbaarheid van de afspraken, in het bijzonder ten overstaan 
van de voedingsindustrie en de retail. Boerenbond ziet daarom nood aan een 
ombudsman, of een paritair samengestelde handhavingscommissie, die klachten 
kan behandelen en een oordeel kan vellen. In enkele van onze buurlanden zijn 
zulke mechanismes al opgericht.”

In Groot-Brittannië is sinds vorig jaar een toezichthouder benoemd. De Britse 
landbouwers blijken een diepgewortelde angst te hebben voor de supermarkten, 
hun grootste afnemers. Ze klagen over de manier waarop ze worden behandeld. 
En het ongenoegen is groot over de betalingen, de contractvoorwaarden en 
het naleven van de contracten. Uit een onderzoek blijkt dat 80 procent van de 
leveranciers problemen met de supermarkten heeft ondervonden. Ongeveer de 
helft van de ondervraagden zeiden dat de supermarkt achteraf en vaak zonder 
dat te melden een korting op het gefactureerde bedrag toepassen. Ook worden 
vaak onterecht afname- en andere kosten in rekening gebracht. 40 procent kreeg 
te maken met door de supermarkt eenzijdig doorgevoerde wijzigingen in de 
overeengekomen leveringsvoorwaarden.47
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Key points 

- Landbouwers in Noord en Zuid zitten vandaag in een zwakke 
positie in de keten: er is een hoge druk op de prijzen, ze dragen 
de grootste risico’s, en zijn voornamelijk prijsnemers. Vele 
boeren halen geen degelijk bedrijfsrendement meer. Er is nood 
aan “eerlijke” prijzen en een meer correcte verdeling doorheen 
de keten van de lusten en de lasten.

- Voor de toekomst van de Belgische landbouw is het belangrijk 
dat retail en industrie blijven kopen van Belgische boeren. 

- Het Belgisch ketenoverleg ondertekende een gedragscode voor 
faire handelsrelaties, een goed instrument om klachten en 
issues met alle actoren samen rond de tafel te bespreken. De 
code is echter niet afdwingbaar.

- Er zijn initiatieven nodig om te vermijden dat de boeren 
hun producten nog langer onder de kostprijs moeten blijven 
verkopen.

 En de boer, die ploegt voort… of toch niet? - 85 -
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4. 
De overheid  
als stuwende  
en regulerende kracht

De ketenactoren zelf hebben de meeste mogelijkheden om op korte en 
middellange termijn duurzaamheidsinspanningen te realiseren. Dat neemt niet 
weg dat er een overheidskader nodig is om de ketenactoren in die richting te 
stimuleren, en om eventuele misbruiken te voorkomen. 

Hieronder gaan we verder in op mogelijkheden voor de overheid om relaties in de 
keten te verbeteren in functie van meer duurzaamheid en in functie van betere 
perspectieven voor de boeren in de keten. Een eerste deel focust op inspirerende 
praktijken van overheden in verschillende landen. Een tweede deel focust op 
regelgeving.
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DE OVERHEID ALS STUWENDE KRACHT

Het is een taak voor de overheid om mee proactief na te denken en te sturen in 
de richting van duurzame relaties in de agrovoedingssector. Overheden kunnen 
dit doen op allerlei manieren: vrijwillige richtlijnen ontwikkelen samen met 
ketenactoren en het middenveld, duurzaamheidsprincipes opnemen in openbare 
aanbestedingen, duurzaamheidsrapportering aanmoedigen, programma’s 
en budgetten voor onderzoek, demonstratieprojecten, innovatieplatforms, 
voorlichting, promotie, voldoende overleg met verschillende ketenactoren, enz. 
We stellen echter vast dat in ons land de federale of regionale overheden weinig 
effectieve stappen in deze richting ondernemen. 

De materie is erg uitgebreid en complex, en raakt aan landbouw, gezondheid, 
economie, handel - indirect ook aan onderwijs, onderzoek,… We stellen vast 
dat de bevoegdheden binnen de overheden in België versnipperd zijn over 
de federale en regionale niveaus, en tussen verschillende departementen 
met weinig onderlinge afstemming. Anderzijds zijn kwesties vaak Europees 
(landbouwbeleid, concurrentiebeleid,…) of internationaal, zoals internationale 
handelsakkoorden. Veel voedingsbedrijven hebben immers een mondiale 
actieradius. Meerdere grote voedingsfabrikanten (Kraft, Nestlé, Unilever…) 
werken zelfs in meer dan honderd landen, ze investeren in vele landen en kopen 
aan in vele landen. Al deze niveaus zijn niet gemakkelijk op elkaar af te stemmen. 

Er zijn ook geen pasklare antwoorden of blueprints die kunnen uitgerold worden, 
maar hieronder trachten we enkele goede voorbeelden uit binnen- en buitenland 
te presenteren over hoe een overheid een stuwende kracht kan zijn in het 
verduurzamen van de voedingsketen en het verbeteren van relaties in de keten.
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In Nederland initieerde de overheid tussen 
2010 en 2013 het Platform Verduurzaming 
Voedsel, waarin supermarkten en 
andere ketenpartijen samenwerk-
ten rond verduurzaming. Dit 
Platform werd door de overheid 
opgericht voor de duur van 
drie jaar, maar de afronding 
ervan betekende geenszins 
het einde van samenwerking in 
de agrifoodketen. De resultaten 
die behaald werden in het Platform, 
waren voor de ketenpartners LTO (boeren 
en tuinders), FNLI (levensmiddelenindustrie), 
CBL (supermarkten), KHN (horeca) en Veneca 
(catering) aanleiding om de samenwerking 
voort te zetten, te intensiveren en te verdie-
pen. Sinds januari 2013 wordt immers verder 
gewerkt aan de verduurzaming in alle grote ke-

tens binnen de Alliantie Verduurzaming Voed-
sel. De inzet is dat verduurzaming integraal 

wordt verankerd in alle bedrijfsprocessen 
door de gehele keten, en dat de lat 

voor duurzaamheid, steeds verder 
omhoog gaat. Hoe kan men ervoor 
zorgen dat de kennis opgedaan 
in innovatiepilots breder gedeeld 
en toegepast wordt? Hoe gaat 

men verder met de inventarisatie 
van reststromen en een optimale 

verwerking daarvan? Hoe definiëren we 
duurzaam vlees en hoe zorgen we ervoor dat 
dit op termijn overal in de rekken ligt? Welke 
stappen moeten nu gezet worden om uiterlijk 
in 2020 een hoger niveau in de markt gelegd te 
hebben? Hoe gaat men om met de veelheid aan 
keurmerken? Kortom, voldoende stof om als 
keten rond samen te werken.48

Ook via haar keuzes voor overheidsaanbeste-
dingen kan een overheid een impact realiseren 
en een belangrijk signaal geven. Zo worden in 
Italië bijvoorbeeld dagelijks één miljoen biolo-
gische maaltijden geserveerd in lagere scholen 
en kinderdagverblijven, dat is de helft van het 
totaal. Gezonde, gevarieerde voeding mag niet 
elitair zijn. Ouders betalen slechts 40% van de 
maaltijdkost, en kansarme gezinnen betalen 
nog minder. Dit is een enorme stimulans ge-

weest voor de biosector in Italië. Het initiatief 
is gestart in 1987 met het Nationaal Instituut 
voor Voeding dat samen met het Ministerie van 
Landbouw een set principes heeft ontwikkeld 
voor een gezond dieet. De bepalende factor 
voor het succes was een budgettoekenning om 
biologische producten en kwaliteitsproducten 
te promoten, in overeenstemming met de set 
van principes voor een gezond dieet.49

Overheid initieert  
multistakeholdersamenwerking   
Nederland: Platform Verduurzaming Voedsel

Duurzame openbare aanbestedingen 
Italië: Gezonde, duurzame en bio voeding in scholen
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De engagementsverklaring ‘Vlaanderen in 
Actie: Samen tegen voedselverlies’ is een geza-
menlijk initiatief van de Vlaamse Regering en 
ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, 
Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, 
Horeca Vlaanderen en het Onderzoeks- en 
Informatiecentrum van de Verbruikersorgani-
saties (OIVO). Met de engagementsverklaring 
spelen de initiatiefnemers proactief in op de 
toegenomen maatschappelijke aandacht voor 
de thematiek. Het belangrijkste gevolg van 
de verklaring is de belofte van alle betrokken 
actoren om een ketenroadmap op te stellen. 
In de beleidsnota Landbouw 2014-2019 van 
minister Schauvliege luidt het als volgt: “De 

speerpunten in de strijd tegen voedselverlies 
zijn: een geïntegreerde beleidsaanpak van 
voedselverspilling, het afsluiten van vrijwillige 
ambitieuze convenanten tussen de verschil-
lende schakels en de Vlaamse overheid, en 
het opstarten van een innovatieprogramma. 
Hiervoor zal ik samenwerking met bevoegde in-
stanties op de agenda zetten, onder meer met 
mijn collega’s bevoegd voor economie, welzijn 
en armoedebestrijding.”51

Is weldra ook een engagementsverklaring  
tegen verkoop van voedsel onder de kostprijs 
mogelijk?

In november 2014 ondertekende de Franse 
minister van Landbouw en Voeding het charter 
“relations fournisseur responsable”, een con-
creet engagement om de commerciële relaties 
tussen toeleveranciers en distributeurs te ver-
beteren. Het charter werd al eerder onder-
tekend door ANIA (Association Nationale 
des Industries Alimentaires), Coop de 
France, FCD (la Fédération des entrepri-
ses du commerce et de la distribution) 
en de supermarkten Système U, Auchan, 
Carrefour en Cora. Ook supermarkten Casino en 
Intermarché zouden binnenkort tekenen.  

De ondertekening van het charter is een be-
langrijk signaal van de betrokken actoren dat 
ze bereid zijn om beter samen te werken. Deze 
bereidheid moet zich nu gaan vertalen in de 
commerciële onderhandelingen.

Gelinkt aan het charter werd ook een 
label boven de doopvont gehouden dat 
garant staat voor goede commerciële 
praktijken tussen toeleveranciers en 

distributeurs. Een aantal eerste kandida-
ten staan klaar om hun producten te laten 

labelen.52

Een publiek engagement  
Vlaanderen:  
Engagementsverklaring tegen voedselverlies50

Eerlijke handelsrelaties promoten  
Frankrijk: label voor goede handels praktijken tussen 
toeleveranciers en distributeurs
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Het Duitse Ministerie voor Voeding nam zo’n 
drie jaar geleden het initiatief ‘Klarheit und 
Wahrheit’, om de consument via de verpakking 
van levensmiddelen beter te informeren over 
de herkomst van producten. Onder andere het 
 internetportaal www.lebensmittelklarheit.de   
moet ervoor zorgen dat er voor meer dan 
170000 producten op de Duitse rekken een be-
tere transparantie met betrekking tot de her-
komst bestaat. Consumenten en ondernemers 

kunnen via de site ook met elkaar in dialoog 
gaan. Drie jaar na de start van de portaalsite, 
is de evaluatie zeer positief: de transparantie 
in de voedingsketen wordt verbeterd, en er 
ontstaat een constructieve dialoog tussen 
ondernemers en consumenten.

Transparantie en communicatie  
naar de klant stimuleren
Duitsland: Initiatief ‘Klarheit und Wahrheit’

http://www.lebensmittelklarheit.de
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DE OVERHEID ALS REGULERENDE KRACHT

Zoals in de vorige hoofdstukken beschreven, zorgen de grote verschillen in 
machtsverhoudingen en de hoge druk op de prijs in de keten regelmatig voor 
oneerlijke handelspraktijken. Recente voorbeelden hiervan zijn:

• De Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, heeft een uitspraak 
gedaan die mogelijk een belangrijk precedent kan vormen voor kmo’s in de 
voedings- en landbouwsector. Het wees de Duitse supermarkt Edeka terecht, 
omdat de retailer misbruik zou hebben gemaakt van zijn sterke marktpositie 
door van leveranciers allerlei oneigenlijke kortingen en voordelen te eisen.53

• De Franse supermarktketen Leclerc kreeg begin 2014 een boete opgelegd van 
500.000 euro door het Franse gerecht omwille van onrechtvaardige clausules 
in contracten met toeleveranciers.54 In Frankrijk worden de 6 grote supermark-
ten (Carrefour, Auchan, Système U, Casino, Intermarché, Leclerc - samen goed 
voor meer dan 90% van de markt) aangeklaagd door consumentenorganisaties 
voor het gebruik van misleidende en illegale praktijken.55 

• In het Verenigd Koninkrijk is een ombudsman aangesteld na veelvuldige klach-
ten van onder andere 3000 boeren en andere leveranciers, die in de loop van 
de voorbije jaren overkop zijn gegaan door prijsdruk en oneerlijke handels-
praktijken. Een serie van vrijwillige maatregelen door supermarkten volston-
den niet om hiervoor een oplossing te bieden. Vorig jaar waren er protesten 
toen de prijs van melk in de supermarkten de helft lager was dan de prijs van 
een fles water.56

• Landbouwers in Australië stellen dat hun marges worden opgepeuzeld door 
de supermarkten en spreken van afpersing. De consumentenwaakhond doet 
onderzoek naar het misbruik van de dominante marktpositie van de twee grote 
retailers - Coles en Woolworths - die samen 70% controleren van de markt in 
Australië.57 

• In Tsjechië is een boete van 850.000 euro opgelegd aan Kaufland - een van de 
twee grootste retailers van het land – voor illegale praktijken in verband met 
betalingstermijnen, extra kosten en extra kortingen.58

• Een Spaans onderzoek door de Nationale Mededinging Autoriteit heeft  
uitgewezen dat 56% van de ondervraagde toeleveranciers regelmatig of  
occasioneel werden geconfronteerd met contractwijzigingen met terugwer-
kende kracht.59

Nationale wetgevingen schieten momenteel ruim te kort om deze problematiek 
aan te pakken en te voorkomen, en ook een specifiek Europees wetgevend kader 
ontbreekt voorlopig.60 
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Europees ketenoverleg: ‘Supply Chain Initiative’

Op verzoek van de Europese Commissie is een dialoog opgezet tussen de 
verschillende belanghebbenden om eerlijke/oneerlijke handelspraktijken in de 
voedselvoorzieningsketen te bespreken. Hieruit is een Europees ketenoverleg 
tot stand gekomen met de naam ‘Supply Chain Initiative’. Dit overleg heeft in 
november 2011 een set van principes van goede praktijken opgesteld met een lijst 
van voorbeelden. Hiermee wordt door de sector zelf erkend dat er zich oneerlijke 
handelspraktijken kunnen voordoen en de belanghebbenden tonen tegelijk 
bereid te zijn om hier in onderlinge overeenstemming werk van te maken.61 De 
sector heeft vervolgens in januari 2013 een kaderregeling goedgekeurd voor 
de toepassing en handhaving van deze set van principes;62 sindsdien is een 
bestuursgroep belast met de uitvoering.63 

Dit Europese Supply Chain Initiative is een waardevol overlegorgaan, met de 
voorname verdienste om bewustwording te creëren bij de verschillende actoren. 
Toch zou ook een afdwingbaarheidsmechanisme een belangrijke rol kunnen  
spelen, bijvoorbeeld economische sancties linken aan minimuminspanningen 
om eerlijke handelspraktijken te realiseren. Dergelijke afdwingbaarheids-
mechanismen, die bedrijven ook stimuleren om eerlijke handelspraktijken na te 
streven, bestaan voorlopig nog niet.

Afwezigheid van afdwingbaarheid

In mei 2011 keurde het Europees Parlement een 
ontwerpresolutie64 goed over een efficiëntere 
en eerlijkere handels- en distributiemarkt. Het 
Parlement riep daarbij de Commissie op om een 
actieplan uit te werken. 

In januari 2013 publiceerde de Europese 
Commissie een Groenboek65 met een 
beschrijving van de verschillende oneerlijke 
handelspraktijken66 die kunnen voorkomen. 
Men startte vervolgens een raadpleging om 
oplossingen te zoeken. Velen hebben sindsdien 
gewezen op het belang van de afdwingbaarheid 
van de regelgeving omdat ruimschoots bleek 

dat er geen afdoende oplossingen komen met enkel vrijwillige initiatieven van 
de betrokken actoren. 43000 burgers ondertekenen hierover een brief aan de 
Europese Commissie.67

“De Commis
sie rekent voor
al op de lid
staten en op 
vrijwillige initi
atieven van de 
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Net op dit punt stelde de langverwachte communicatie van juli 2014 van de 
Europese Commissie velen teleur: de Commissie rekent vooral op de lidstaten en 
op vrijwillige initiatieven van de sector om oneerlijke handelspraktijken aan te 
pakken.68

In een reactie van de Europese koepelorganisatie voor landbouwers en hun 
coöperaties COPA-COCEGA stelt secretaris-generaal Pekka Pesonen dat “puur 
vertrouwen op een vrijwillige code voor landbouwers en coöperaties niet de 
omstandigheden creëert waarin zij anoniem klacht kunnen indienen tegen 
mistoestanden zonder lik op stuk te krijgen van hun afnemers. Er is nood aan 
een onafhankelijke derde partij die een niet-naleving van een code van goede 
praktijken kan sanctioneren en betere garanties kan geven voor een transparante 
en goed functionerende voedselketen”.69 Dezelfde teneur lezen we in de reactie 
van de Europese Federatie van Voeding, Landbouw en Toerismevakbonden 
(EFFAT)70 en de fairtradebeweging.71 

“We erkennen de cruciale rol van landbouwers in de keten”, aldus Claire Bury 
van de Europese Commissie, DG Internal Market, “en we weten dat grote spelers 
kleine spelers kwetsbaar maken. We nemen dan ook initiatieven op dit vlak. Gaan 
deze ver genoeg? Wellicht niet, maar het is in de eerste plaats aan de nationale 
lidstaten om effectieve acties te ondernemen om oneerlijke handelspraktijken 
tegen te gaan”.72

“Een communicatie van de Commissie hierover is onvoldoende, er is hierover een 
richtlijn nodig in plaats van een vriendelijke beleidsverklaring”, aldus Christophe 
Alliot van BASIC, die in opdracht van Fair Trade Advocacy Office het rapport “Who’s 
got the power? Tackling Imbalances in Agricultural Supply Chains” schreef.

De Europese Commissie zal de komende periode de gebeurtenissen evalueren en 
bekijken waar het vrijwillige initiatief van de sector te kort schiet. De Commissie 
erkent in haar communicatie immers ook zelf dat er grenzen zijn aan wat een 
zelfregulerend mechanisme kan voor mekaar krijgen. 

Europese competitiewetgeving  
met ook oog voor producent?

“De Europese competitiewetgeving is vandaag vooral gefocust op het welzijn 
van de consument, eerder dan ook te kijken naar de positie van de producent”, 
zegt professor Olivier De Schutter, voormalig VN-rapporteur voor het Recht op 
Voedsel. “Het Europese competitiebeleid zou als doelstelling moeten hebben om 
collectieve voordelen voor alle ketenactoren te realiseren”.73
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Zo zou de EU structurele uitdagingen als de accumulatie van aankoopmacht en 
stijgende machtsconcentratie kunnen beantwoorden met de introductie van 
duurzaamheidscriteria in instrumenten voor fusiecontrole. Ook afspraken tussen 
bedrijven zouden mogelijk moeten zijn als ze in functie staan van het verbeteren 
van de handelsrelaties en de levensomstandigheden van de producenten aan 
het begin van de keten. Op die manier zou een Europees competitiebeleid 
ook innovatie kunnen stimuleren. Innovaties en investeringen op vlak van 
duurzaamheid zijn zowel in het belang van de producent als van de consument. 

Europees landbouwbeleid  
in functie van duurzaamheid?

Ook via het Europees landbouwbeleid kan de EU de richting aangeven 
voor duurzame relaties in de agrovoedingsketen. De evoluties die het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de voorbije decennia doormaakte, 
waren echter vooral gericht op productiviteitsverhoging, technologische 
ontwikkelingen en kapitaalintensieve toepassingen. Prijsbeleid om te zorgen 
voor lonende voorwaarden voor boeren werd eerst ongelukkig (boterbergen,…) 
aangepakt, en nadien helemaal niet meer. Ondermaats is ook het inzetten op 
duurzaamheidskwesties en op ondernemerschap van de boeren om samen met 
andere marktactoren nieuwe businessmodellen te ontwikkelen gebaseerd op 

duurzaamheid en kwaliteit. Inmiddels zijn te veel landbouwers afhankelijk 
geworden van landbouwsubsidies om hun veel te lage inkomens te compenseren. 
De weinige experimenteerruimte die overblijft, wordt vooral geboden via 
middelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het is noodzakelijk dat 
de boeren in een hopelijk niet te verre toekomst terug hun inkomen kunnen halen 
uit de verkoop van hun producten en de beschikbare subsidies volledig kunnen 
ingezet worden op verdere verduurzaming.
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Belgische wetgeving ontbreekt

Onze nationale en regionale wetgeving om oneerlijke handelspraktijken 
te voorkomen en te sanctioneren is quasi onbestaande, complex, en erg 
gefragmenteerd tussen de departementen concurrentie, handel, kartelvorming, 
economie, industrie,… België is een van de weinige landen waar vooral gerekend 
wordt op het vrijwillige ketenoverleg. Op dit moment bestaan er twee wettelijke 
kaders74 die nauwelijks mogelijkheden inhouden.75 

Het Belgisch ketenoverleg dient alle kans te krijgen om de ketenwerking steeds 
verder te verbeteren en om samen te werken rond kwaliteitsverbetering en 
duurzaamheidsinitiatieven. Maar daarnaast is het ook aangewezen om een 
onafhankelijke instelling, of een ombudsman of –vrouw, te creëren die klachten 
kan behandelen, vertrouwelijkheid kan garanderen, en onderzoeken kan 
instellen om oneerlijke handelspraktijken te voorkomen en te sanctioneren.
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Key points 

- Het is de taak van de overheid om mee pro-actief na te 
denken en te sturen in de richting van duurzame relaties in 
de agrovoedingsketen. De Vlaamse en Belgische overheid 
zou initiatieven van multistakeholdersamenwerking actiever 
kunnen ondersteunen, duurzame openbare aanbestedingen 
uitschrijven, eerlijke handelsrelaties promoten, transparantie 
en communicatie naar de klant stimuleren, enz.

- Er is een versnippering van bevoegdheden tussen verschillende 
ministeries – en nauwelijks enige coördinatie - voor de 
verschillende materies die te maken hebben met het 
agrovoedingscomplex.

- Onze nationale wetgeving schiet momenteel te kort om 
eventuele oneerlijke handelspraktijken aan te pakken en 
te voorkomen. Ook een specifiek Europees wetgevend kader 
ontbreekt voorlopig.
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5. 
De verantwoordelijkheid 
van de consument
Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de retail en begint die van de 
consument? Is de consument verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes of is de 
retail verantwoordelijk voor de keuzes die de consument geboden wordt? Een 
vraag die stof voor debat biedt, het antwoord ligt wellicht ergens in het midden.

CONSUMENT ZOEKT 
‘KWALITEIT VOOR DE BESTE PRIJS’

In de sterke prijsconcurrentie in de retailsector speelt de consument een 
doorslaggevende rol. De consument wil steeds meer ‘kwaliteit voor de beste 
prijs’. Consumenten vergelijken voortdurend prijzen, onder invloed van 
de economische crisis, online informatie, promo-acties van supermarkten, 
consumentenprogramma’s, enz.

In opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) 
analyseerde iVox (2014) de aankoopcriteria voor verse voeding bij 400 Vlaamse 
VVA’s (verantwoordelijken voor aankoop) tussen 18 en 64 jaar. Daaruit blijkt 
dat de Vlaamse consument verse voeding in de eerste plaats op basis van zijn 
zintuigen koopt: ziet het product er vers, lekker en kwaliteitsvol uit? Smaak, 
versheid en kwaliteit zijn de belangrijkste aankoopcriteria. Meer dan 95% van 
de VVA’s vinden deze criteria eerder belangrijk tot heel belangrijk. Maar ook de 
prijs speelt een belangrijke rol. Slechts 14% van de VVA’s vindt prijs onbelangrijk 
of staat er neutraal tegenover. De consument kiest dus duidelijk voor ‘kwaliteit 
voor de beste prijs’.

Na de zintuiglijke criteria en de prijs volgen criteria die te maken hebben met 
de info op de verpakking en informatie over de veiligheid van het product (bv. 
afwezigheid van additieven, houdbaarheid). Seizoensgebondenheid is bij 64% 
van de ondervraagden een belangrijk criterium. De afwezigheid van additieven, 
een praktische verpakking en een integrale ketenbewaking is voor meer dan de 
helft van de consumenten een belangrijk aankoopcriterium.76
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Odile Van Cauter heeft net haar boodschappen 
gedaan in een warenhuis in Kessel-Lo. Of zij 
duurzaamheid in haar aankopen belangrijk 
vindt? “Ik heb lokaal appelsap gekocht om de 
boeren hier te steunen. Verder koop ik ook 
bioproducten omdat ik dat belangrijk vind en 
omdat ze ook lekker zijn natuurlijk.“ Naast 
enkele biogroenten ligt er ook biochocolade 
voor haar kleinkinderen in haar winkelkarretje. 
“Deze supermarkt maakt hier in haar blaadjes 
reclame voor, ze zeggen dat ze dit belangrijk 
vinden. Ik vind het zelf ook de verantwoorde-

lijkheid van zowel de supermarkt als de consu-
ment om duurzaamheid te stimuleren.”

Ook Dirk De Maeyer uit Kessel-Lo komt net de 
supermarkt uit. Of hij een idee heeft hoe duur-
zaam zijn winkelkar is gevuld? “Ik heb bananen 
met een fairtradelabel gekocht, Belgische 
appelen en seizoensgebonden groenten zoals 
pastinaak en knolselder. De prijs is natuurlijk 
belangrijk, maar we kijken toch ook naar de 
kwaliteit en naar waar het vandaan komt.”

“Lokaal appelsap en bio 
omdat ik dat belangrijk vind”
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CONSUMENT VERWACHT 
MEER EN MEER ‘DUURZAAM’

Volgens hetzelfde iVox (2014) onderzoek, is het duurzaamheidsgehalte van 
een product niet de meest doorslaggevende factor, maar speelt dat voor een 
belangrijke groep Vlamingen toch mee. 16% van de VVA’s is echt overtuigd van het 
belang van duurzaamheid. Duurzaamheid is voor hen een belangrijke motivatie 
en ze handelen er dan ook consequent naar. Daarnaast is er nog een groep van 
maar liefst 40% die in hun gedrag zo veel mogelijk rekening probeert te houden 
met duurzaamheid. Het aantal mensen die overtuigd zijn van de noodzaak van 
duurzaamheid groeit.

In vergelijking met 2010 waren er in 2012 
meer Vlamingen die vonden dat de overheid 
inspanningen op het vlak van duurzaamheid 
moet belonen (van 67% naar 75%) en 
zijn ook meer mensen bezorgd over de 
klimaatverandering (van 42% naar 53%). 
Anderzijds zijn er wel minder Vlamingen die 
verklaren bereid te zijn om een meerprijs te 
betalen voor duurzamere producten (van 42% 
naar 37%) (Insites Consulting, 2012).77 Een 
wereldwijde studie van Nielsen (Global Survey 
on Corporate Social Responsibility) toont dat 
globaal gezien wel de bereidheid groeit om 
meer te betalen voor producten van bedrijven 
die een sociale of ecologische meerwaarde 
nastreven. Vooral in de Aziatisch-Pacifische 

regio (64%) en Latijns-Amerika (63%) verklaren online consumenten bereid te 
zijn meer te betalen, gevolgd door Noord-Amerika (42%) en Europa (40%).78 

Voor de consument is het ook niet altijd eenvoudig om een goed zicht te krijgen 
op de duurzaamheidsinspanningen die geleverd worden door de verschillende 
schakels in de keten. De informatie op het etiket of in de winkel is vaak beperkt, 
en het gaat ook over veel en diverse aangelegenheden, gaande van duurzame 
landbouw- of vismethodes, het sluiten van kringlopen, het verbruik van energie, 
water en grondstoffen, verpakking, transport, arbeidsvoorwaarden in fabrieken, 
enz. De ‘relatie met de boeren’ is maar een van die vele aspecten. 

De Stichting Questionmark kwam onlangs met een app79 op de markt waarmee 
consumenten in de winkel met hun smartphone via de QR code van een product 
meer kunnen lezen over de duurzaamheidsprestaties achter het product. Heel 
interessant, al zal maar een minderheid van de consumenten deze app ook 

“Het aantal 
mensen die 
overtuigd zijn 
van de nood
zaak van duur
zaamheid 
groeit.”
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ge bruiken. Meer transparantie doorheen de keten nastreven en goede com-
municatie van alle actoren naar hun klanten toe over hun duurzaamheidsprestaties 
zou een stap in de goede richting betekenen om een breed publiek van 
consumenten beter inzage te geven in de duurzaamheidsinspanningen van de 
agrovoedingssector.

De consument kiest niet massaal voor ‘alternatieve’ 
distributiekanalen

‘Alternatieve’ voedingscircuits of –formules zoals Voedselteams80, Efarmz81, 
Smartmat82, hoevewinkels, CSA-bedrijven (Community Supported Agriculture 
waar je als lid zelf groenten op de boerderij kan oogsten) en andere korte keten-
initiatieven blijven groeien. Ze zijn ook bijzonder waardevol omdat ze belangrijke 
waardes in de verf zetten omtrent duurzaamheid, en bij sommige initiatieven gaat 
dit gepaard met een boeiend communitygebeuren. Maar ook al blijven dergelijke 
initiatieven aan populariteit winnen, ze bereiken niet de meerderheid van de 
consumenten. Deze alternatieve voedingskanalen blijven een niche, maar niches 
kunnen op termijn vaak ook bakens verzetten. 

Zo kijkt de retail wat ze hiervan kunnen opsteken en lanceert men nieuwe 
initiatieven om ook deze consumenten zo goed mogelijk te bedienen. Delhaize en 
Carrefour zetten in op lokale en artisanale producten in de winkelrekken. Colruyt 
opende in november 2014 de eerste Cru-winkel, een nieuw winkelconcept waarbij 
kwaliteit, authenticiteit, een directe relatie met de producent en het verhaal 
achter het product voorop staan.
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Ik beken:  
ik ben geen geëngageerde consument.

Zo, dat is eruit.

Erger nog: ik ben een luie consument. Als 
aandikkende nevenconditie komt daarbovenop 
dat ik winkelen haat. Een zaterdag in de super-
markt werkt bij mij als humus voor genocidaire 
gedachten. Het is dus louter uit zelfzorg dat ik 
steeds volle kracht vooruit door de rayons zeil, 
daarbij weinig acht slaande op wat er allemaal 
op de etiketten staat. Kostprijs, daar kijk ik 
naar. Melk is melk, toch? 

Homo economicus par accident.

Ik besef: ik ben deel van het probleem. Dat 
maakte de Panorama-reportage van donder-
dag wel duidelijk (DS 12 september) . Ik ben er 
mede verantwoordelijk voor dat er in de voe-
dingsketen een wurgende prijsdruk ontstaat 
die onze landbouwbedrijven versmacht en onze 
planeet uitwringt. Ik weet dat al langer. Ik 
werk bij Vredeseilanden. Ik praat met boeren, 
hier en in het Zuiden. Ik schrijf daar wereldver-
beterlijke stukken over. Ziehier.
Troost voor mijn onvolmaaktheid vind ik in de 
statistieken. Tot de helft van de consumenten 

Biecht van een luie consument
Verschenen in De Standaard op 13 september 2014

Jelle Goossens bekent: hij is een wat hypocriete consument. Maar hij is niet de enige die er zo 
moeilijk in slaagt zijn bekommernissen om mens en milieu te vertalen naar zijn gedrag in de 
winkel. Het is ook aan supermarkten en overheden om de spelregels aan te passen.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140911_01263304
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zegt dat ze thema’s als gezondheid, milieu 
en eerlijke handelsrelaties belangrijk vinden. 
Toch zet maar een klein percentage die be-
zorgdheid om in koopgedrag. We zijn allemaal 
hypocrieten met goede bedoelingen.

Genoeg zelfkastijding. Want het is ook de 
schuld van de supermarkten die in hun 
communicatie allemaal op datzelfde enge 
prijscriterium focussen. Het is de schuld van 
de overheid die toelaat dat er een verliesspel 
gespeeld wordt.

Spelregels voor alle betrokkenen

Het is comfortabel om de vinger te wijzen, 
maar alle partijen in de voedingssector zijn ge-
vangenen van hetzelfde systeem. Tijd dus dat 
we als samenleving de spelregels herbekijken.

1. Overheden moeten doen wat alleen 
overheden kunnen doen: de lijnen van het 
speelveld trekken. Leg de sociale en ecolo-
gische criteria van bij het begin hoger. 
Op slag kunnen we enkele dure labels 
overbodig maken. Choice editing heet dat. 
Betere keuzes maken begint met hier en 
daar geen keuze moeten maken.

2. Supermarkten zijn, dankzij  schaal, bond-
genoten om duurzame producten tegen 
scherpe prijzen in de markt te zetten. De 
veelheid aan labels werkt vandaag eerder 
hinderend in het keuzeproces van de 
consument en staat schaalvergroting in 
de weg. Als fairtradebananen niet meer 
duurder zijn dan niet-fairtradebananen 
is dat louter omdat voor dit product die 
schaal is bereikt. Daarnaast is er nog veel 
aan efficiëntie te winnen door slimmere 
samenwerking tussen supermarkten, 
voedingsbedrijven en boeren. Zulke 
samenwerking in de keten kan bovendien 
producten met een smoel opleveren die ze 
onderscheiden van de concurrentie. 

3. De (luie) consument. Ik dus. Die heeft 
meer macht dan ie denkt. We hebben 
vandaag de communicatiemiddelen 
om transparantie in de voedselketen 
te eisen en hard te maken. Een app als 
Questionmark, waarmee je informatie 
over duurzaamheid in de supermarkt kan 
opvragen, is een mooi begin. Ook als de 
verkoopprijs de kostprijs van de boer niet 
dekt, wil ik weten wat er aan de hand is. 
En waarom zou Test-Aankoop zich in zijn 
onderzoek bij supermarkten beperken tot 
prijzen? Waarom niet verder kijken naar 
het beleid van supermarkten, naar hun 
leveranciers, hun prestaties op ecologisch 
vlak, dierenwelzijn? 

Kennis is macht

Ik ben geen slecht mens, hou ik mezelf telkens 
voor. Ik zou graag betere keuzes maken. Dat 
begint met hier en daar niet te hoeven kiezen, 
maar het vergt vooral dat ik mij samen met 
u blijf afvragen waar eten vandaan komt. 
‘Kennis van landbouw en voeding behoort tot 
de algemeen beschaafde kennis, net als kennis 
van rekenen en taal’, schrijft de Nederlandse 
Louise Fresco in haar boek Hamburgers in het 
paradijs. Gelijk heeft ze.

Kwaliteitsvol voedsel geteeld met respect voor 
mens en milieu is geen luxe, maar een nood-
zaak. Ook voor een luie consument.
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Key points 

- De consument zoekt ‘kwaliteit voor de beste prijs’.

- De consument verwacht meer en meer ‘duurzaam’.

- Het is vaak moeilijk voor de consument om te weten te komen 
welke de duurzaamheidsprestaties zijn achter producten.

- Ketenactoren kunnen samenwerken om het consumenten 
makkelijker te maken om bewuste keuzes te maken.

 De verantwoordelijkheid van de consument - 105 -
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6. 
Pistes voor de toekomst
Uit de vorige hoofdstukken kunnen we besluiten dat ons voedingssysteem 
ernstig onder druk staat. Enerzijds door globale omgevingsfactoren zoals 
grondstoffenschaarste, klimaatverandering, bevolkingsgroei, veranderende 
consumptiepatronen en consumenten die kiezen voor goedkope voeding. 
Anderzijds door factoren in de keten zelf: scheefgetrokken machtsverhoudingen 
en prijsdruk, waarbij de producent vaak aan het kortste eind trekt. 

Het besef groeit dat er nood is aan een meer sociaal, ecologisch en economisch 
duurzaam voedingssysteem. De ‘hoe’-vraag dringt zich vervolgens op. Hoe kunnen 
producenten, voedingsverwerkende bedrijven, supermarkten en consumenten de 
principes van duurzame voedselsystemen ook doortrekken in hun dagdagelijkse 
praktijk, zodat duurzame voeding geen niche in het winkelrek blijft? We bekijken 
hieronder een aantal mogelijke pistes voor de toekomst, met speciale aandacht 
voor goede relaties in de keten. Hierover willen we graag verder reflecteren en 
actie ondernemen met geïnteresseerde actoren in de voedselketen.

CONNECT, COLLABORATE, CREATE 
AND SHARE VALUE

De toekomst zit in samenwerking tussen 
verschillende actoren in de keten. Innoveren 
op duurzaamheid, samen creëren, zoeken naar 
nieuwe markten, nieuwe businessmodellen, 
opbouwen van vertrouwensrelaties, wederzijdse 
transpa ran tie, en eerlijk verdelen van de lusten 
en de lasten. Via zulke nieuwe businessmodellen 
worden producten en diensten aangeboden die 
consumenten aanspreken omwille van kwa-
liteit, performantie en duurzaamheid, en niet  
enkel prijs.

Vandaag wordt onder een ‘correcte prijs’ te 
vaak verstaan: ‘de prijs die de consument 
wil betalen’. Het is nodig dat deze definitie 
breder ingevuld wordt, waarbij een ‘correcte 
prijs’ staat voor ‘een prijs die betaalbaar is 

FO
TO

: J
el

le
 G

oo
ss

en
s

“Opbouwen van 
vertrouwensrela
ties, wederzijdse 
transparantie, 
eerlijk verdelen 
van lusten en 
lasten.”
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voor de consument en op basis waarvan iedereen in de keten zijn boterham kan 
verdienen’. Dat wil zeggen: een correcte vergoeding voor de toegevoegde waarde 
die elke actor aanbrengt in de keten. 

Om een duurzame keten te realiseren - zowel ecologisch, sociaal als economisch 
- draagt elke schakel zijn steentje bij: de producent moet een kwalitatief en 
rendabel product leveren met respect voor mens en natuur; de voedingsindus-
trie en retail kunnen werken aan een duurzaam aankoopbeleid, waarbij niet 
enkel de prijs van tel is, maar er ook gekeken wordt naar eerlijke verloning, 
transparantie, goede werkomstandigheden, ecologische prestaties doorheen de 
keten, enz.; de consument kan via de keuze in zijn winkelkar belangrijke signalen 
geven; en overheden kunnen zulke dynamieken aanmoedigen, ondersteunen en 
zorgen voor een fair level playing field. 

Zo’n verregaande veranderingen kunnen onmogelijk op één dag gerealiseerd 
worden. Ze vergen overleg en afstemming tussen de verschillende actoren in  
de keten.

TOEWERKEN NAAR VOLLEDIGE  
TRANSPARANTIE IN DE KETEN

Transparantie in de keten is een sleutelfactor. 
Dit betekent niet het prijsgeven van recepten 
of andere bedrijfsgeheimen. Het betekent wel 
dat we inzichtelijk maken wie er produceert, 
hoe de producten vervaardigd zijn en wat de 
duurzaamheidsprestaties op niveau van de 
verschillende schakels in de keten zijn. Hier 
is nog veel werk aan de winkel. Zeker van 
zodra een voedingsketen iets complexer is – 
bijvoorbeeld voor samengestelde producten of 
producten uit het buitenland die een langere 
weg via tussenhandelaars afleggen – hebben 
supermarkten of voedingsbedrijven vandaag 
meestal geen idee welke producent (welk 
onderdeel van) het product geproduceerd 
heeft, wat de prijs is die de boer ervoor 
gekregen heeft, of in welke werkomstandigheden er geproduceerd wordt. Als 
de transparantie doorheen de keten vergroot, worden pijnpunten blootgelegd 
en pas dan kunnen deze ook verholpen worden. Meer transparantie geeft de 
mogelijkheid om consumenten te enthousiasmeren en ook begrip te krijgen  
voor pijnpunten die nog niet opgelost zijn.

“Verregaande 
veranderingen 
vragen overleg 
en afstemming 
tussen verschil
lende actoren  
in de keten.”
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Die transparantie kan verhoogd worden indien supermarkten en voedings-
bedrijven meer investeren in onafhankelijke controles voor volledige be-
voorradingsketens, hierover publiceren, ingrijpen waar nodig, en dit ook 
communiceren naar hun klanten (via infobladen, kastickets, info op de 
verpakking,…).

DUURZAAM AANKOOPBELEID

Aankopers vandaag worden vooral gehonoreerd voor de laagste prijs 
van pro ducten die ze hebben aangekocht, en nog nauwelijks voor duur-
zaamheidsprestaties van het productieproces. Hierin verandering brengen is een 
grote hefboom voor het verduurzamen van de keten. Gezien de vele urgenties  
zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste ,… maar ook de moeilijke 
situatie van vele boeren, zou het de verantwoordelijkheid van ieder bedrijf  

moeten zijn om ambitieuze en concrete 
doel stellingen op te stellen wat betreft de 
duurzaamheid van hun aankoopbeleid. 

We focussen hier op het verbeteren van de  
relaties in de keten met de toeleveranciers en 
de boeren. Een supermarkt of voedingsbedrijf 
kan hier op vele manieren aan werken: door 
faire langetermijnrelaties op te bouwen 
met leveranciers/producenten; door beta-
lingstermijnen te respecteren; door duur-

zaamheidscriteria in de KPI’s van inkopers in te bouwen; door toeleveranciers  
te screenen op basis van duurzaamheidscriteria; door generieke aanbevelingen  
te ontwikkelen voor inkopers rond duurzaam aankoopbeleid in een 
intern handboek; door opleidingen in te richten rond duurzaam inkopen  
voor inkopers,…

“Inkopers be
lonen op basis 
van duurzaam
heidscriteria.”
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Supermarkten zetten in hun ambities rond duurzaam inkopen ook vaak in op  
het behalen van certificaten. Dit valt aan te moedigen: er wordt op een aantal 
domei nen vooruitgang gemaakt en er wordt veel uit geleerd. Maar het mag geen 
vrijgeleide zijn om het daar bij te laten. Zo garandeert een BSCI-certificaat 
bijvoorbeeld wel dat er voldaan is aan het betalen van het wettelijk minimum-
loon in een land, maar een minimumloon staat in een aantal ontwikkelings-
landen niet altijd gelijk aan een rechtvaardig en leefbaar loon. En redelijke 
arbeidsomstandigheden staan niet altijd gelijk aan faire handelsrelaties met 
boeren. BSCI kijkt ook enkel naar de arbeidsvoorwaarden in de fabrieken, en niet 
naar de faire handels  rela   ties met de boeren.

CHOICE EDITING

Kan de keuze van supermarkten voor choice 
editing – het éénzijdig aanbieden aan de 
klant van énkel duurzaam geproduceerde 
producten – een oplossing bieden? Veel 
supermarkten en voedingsbedrijven vinden 
het niet hun taak om een keuze op te leggen 
aan de klant. Het is de klant die de keuze 
moet maken.

Toch gebeurt het af en toe. Zo is het vis-
assortiment bij Colruyt en Delhaize ver-
duurzaamd, via MSC-labeling of uitge werkte criteria van duurzame visvangst. 
Lidl en Aldi zetten ook stilaan stappen in die richting. Voor vis laten ze de klant 
dus geen keuze meer. Dit zou zeker voor meer productcategorieën het geval 
kunnen zijn. Zulke keuzes zijn niet voor alle producten gemakkelijk te realiseren. 
Met de MSC-normering is het voor vis duidelijk waar de lat ligt, maar als het 
over mensen en hun inkomen gaat, is de lat al moeilijker te leggen en de keuze 
complexer. Bij samengestelde producten wordt de complexiteit nog groter. Dat 
kan geen excuus zijn voor supermarkten en voedingsbedrijven om voor nog veel 
meer productcategorieën dan vandaag het geval is, enkel de duurzame variant 
aan te bieden (zie ook het kaderstuk over het Zwitserse COOP).

Choice editing kan ook op een meer indirecte manier. Het duurzaamheidsbeleid 
van een supermarkt kan bijvoorbeeld bepalen dat minder duurzame fabrikanten 
een minder prominente plek in de rekken krijgen.

“Minder  
duurzame  
fabrikanten  
een minder 
prominente 
plek geven.”
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VERDUURZAMING VAN PRIVATE LABELS

Producten uit duurzame voedingssystemen blijven in een niche zitten als je 
duurzaamheid niet in de corporate core business doortrekt. Private labels – de 
zogenaamde huismerken van een supermarkt – kennen een gestage groei, 
en liggen anders dan A-merken in handen van de supermarkten zelf. Een 
supermarkt die inspanningen levert om ook de productie van haar huismerken 
te verduurzamen, kan werkelijk werken op het opschalen van duurzaamheid. 
Ze kan zichzelf hiermee ook duidelijk profileren. Als A-merken verduurzamen, 

onderscheiden de supermarkten zich niet van hun 
concurrenten, want deze merken vinden klanten 
ook bij de concurrent. Maar de huismerken zijn uniek 
aan iedere supermarkt. Om haar eigen huismerken te 
verduurzamen, moet een supermarkt een moeilijke 
beleidskeuze durven maken. Het gestage succes van 
huismerken is immers te wijten aan de lagere prijs 
van deze producten. Duurzaamheidsinspanningen 
zullen onverwijld prijsstijgingen van deze producten 
met zich meebrengen. Deze prijsverschillen hoeven 
niet per se heel groot te zijn, want doordat je aan 
structurele schaalvergroting doet, hou je de prijs toch 
onder controle. Zo is een fairtradebanaan doorgaans 
vaak even duur of slechts een beetje duurder dan 
een gangbare banaan, omdat voor fairtradebananen 
reeds een significant volume wordt gerealiseerd.

De reden voor lichte prijsstijgingen van huismerkproducten, moet duidelijk 
gecommuniceerd worden aan de klant. Uit een recente enquête in opdracht 
van Fairtrade Belgium, door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een 
representatieve steekproef van 1000 Belgen, blijkt dat een meerderheid (81%) van 
de Belgen zegt bewust te willen consumeren.83 Als dit kan via huismerkproducten 
zullen veel consumenten dit aanmoedigen. 

“Door struc
turele schaal
vergroting  
hou je prijs  
onder  
controle.”
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PRE-COMPETITIEF OVERLEG EN AFSPRAKEN

Als bedrijven inspanningen doen voor het verduurzamen van hun gamma en dit 
gaat gepaard met hogere kosten, vormt zich een concurrentienadeel. Dan is het 
nodig om ook pre-competitief minimumdrempels af te spreken in de keten. 

Vandaag blijkt dat vele ketenspelers al ernstige inspanningen doen op dit vlak, 
bijvoorbeeld voor palmolie (via het overleg op de Round Table on Sustainable 
Palm Oil), en voor cacao (via het Sustainable Cacao Initiative). Voor cacao 
formuleerden de meeste verwerkende bedrijven ambitieuze doelstellingen om 
tegen 2020 enkel nog gecertificeerde cacao te verkopen. 

De retail zou op dit elan kunnen meegaan. 
De Belgische boeren moeten vandaag hun 
producten vaak onder de kostprijs verkopen. 
Er kan een mechanisme gezocht worden om dit 
te vermijden. Wettelijk lijkt het momenteel niet 
mogelijk om minimumprijzen voor producenten 
vast te leggen. In elk geval kan per sector wel 
pre-competitief gezocht worden naar minimum 
duurzaamheidsnormen voor iedereen. Het staat 
bedrijven dan vrij om verder te gaan. Indien het 
gaat over Europese markten komt dit ter sprake 
in de Europese federaties of op het Europese 
ketenoverleg: het ‘Supply Chaine Initiative’. 

Een voorbeeld uit eigen land dat een eerste stap is in de goede richting, 
is de rundvleesindex. Dat is een akkoord in het ketenoverleg over het in 
rekening brengen van extreme diervoederprijsschommeligen in commerciële 
onderhandelingen. Het akkoord voorziet de opstart van een ketenoverleg van 
zodra de brutomarges van de rundveehouder onder druk staan als gevolg van 
volatiele veevoederprijzen. De FOD Economie heeft meegewerkt aan de praktische 
invulling.84

Naarmate het ketenoverleg in België verder dynamiseert (bijvoorbeeld door 
thematische werkgroepen met concrete jaardoelen op te richten, de agenda te 
verbreden, good practices aan het woord te laten,…) zal ook de samenwerking 
doorheen de keten verbeteren en zullen er meer dergelijke initiatieven komen. 
Durven organiseren en overleggen met anderen in de markt loont.

Een eerste stap voor het generiek verduurzamen van het aankoopbeleid in de 
sector is bijvoorbeeld om hierover een gezamenlijke reflectie te houden binnen 
FEVIA en binnen Comeos. Dat zou kunnen uitmonden in een set generieke 
aanbevelingen voor een duurzaam aankoopbeleid.

“Precompeti
tieve afspraken 
over minimum 
duurzaam
heidsnormen 
voor iedereen.”
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AFDWINGBAARHEID VAN DE CODE  
VAN GOEDE HANDELSPRAKTIJKEN

Binnen het ketenoverleg, waarin de verschillende actoren via hun beroeps-
federaties vertegenwoordigd zijn, werd een Code van goede handelspraktijken 
afgesproken (zie supra). Volgens sommigen een goede leidraad, volgens anderen 
loze beloftes op papier die er niet voor zorgen dat de facturen van de boeren 
betaald worden. Dit ketenoverleg is de plek bij uitstek waar afspraken kunnen 
gemaakt worden over een performante ketenwerking, over het verduurzamen van 
de keten en over het naleven van goede handelspraktijken. De code voor goede 
handelspraktijken die hiertoe werd ontwikkeld, is een eerste goede stap, maar 
in een volgende stap moeten deze afspraken ook kunnen afgedwongen worden 
door partijen die zich benadeeld voelen. Daartoe is een onafhankelijke instantie 
nodig die initiatief kan nemen om onderzoeken op te zetten en die gemachtigd is 
om sancties op te leggen.

SAMEN MET OVERHEID EEN LEVEL  
PLAYING FIELD UITWERKEN

Vandaag bewegen producenten, verwerkers, 
supermarkten en consumenten zich in een 
vrije markt. Die vrije markt biedt heel wat 
voordelen, maar zorgt ook voor een aantal 
scheeftrekkingen in ons voedselsysteem: 
het zou niet mogen kunnen dat boeren 
hun producten onder de kostprijs moeten 
verkopen, dat er producten ingevoerd worden 
uit andere continenten die niet aan dezelfde 
duurzaamheidsverplichtingen moeten 
voldoen, enz. Het is dan ook nodig om te 
streven naar een vrije markt met waarden, 
zoals respect tussen handelspartners, 
transparantie, integriteit. 

“Het is aan  
België om  
belangrijke  
issues te  
agenderen op 
de Europese  
agenda.”
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Het is aan overheden om deze marktsturende rol op te nemen. Wat kunnen de 
Europese Unie of nationale overheden doen om het verschil te maken? 

• Uniformiteit opleggen in de rapportering van duurzaamheidsinspanningen 
waardoor bedrijven gestimuleerd worden om een visie te hebben over waar 
ze op vlak van duurzaamheid naar toe willen.

• Een level playing field creëren waarbij minimumnormen worden vastgelegd 
waaraan producten die een land of regio binnenkomen, moeten voldoen. Dit 
vraagt politieke wil van zowel overheden als bedrijven.

• Een voorbeeldrol spelen in haar eigen aankoopbeleid. In ons land alleen al 
zijn overheidsopdrachten goed voor 16 tot 19% van het Bruto Binnenlands 
Product. Duurzaamheidscriteria inwerken in lastenboeken kan daarmee een 
grote hefboom betekenen. Daarbij kan er ook ‘beyond labels’ gegaan worden.

• Instellen van een mechanisme om te verhinderen dat er onder de kostprijs 
wordt verkocht. 

Het beleid voor landbouw, interne markt en buitenlandse handel wordt 
voornamelijk op Europees niveau vorm gegeven. Het is echter aan België om 
belangrijke issues te agenderen op de Europese agenda, en een sturende rol 
te spelen in de beleidsvorming. Dit ontbreekt vandaag. Onze politici kunnen 
nog veel meer doen om duurzame voedingssystemen op de beleidsagenda te 
zetten. Zowel bedrijven als middenveldorganisaties kunnen de overheid hierin 
ondersteunen. Het zal immers van belang zijn om samen afspraken te maken die 
gedragen zijn en effectief zijn in hun werking.

SIZE MATTERS

Grote bedrijven hebben het grootste potentieel om duurzaamheid in de keten 
op te schalen. Een uitgesproken ambitie van een grote partij maakt veel los, en 
samenwerking versterkt het effect. Anderen zijn dan aangewezen op volgen. 

“Als Mars hebben wij 10% van de chocolade in de wereld in handen. Wij hebben 
de ambitie om tegen 2020 alles te certifiëren. Deze belofte maakte wereldwijd 
in de sector veel los. Anderen gingen ons hierin volgen. En voor producten 
waarin wij dan weer kleiner zijn, zoals palmolie, daarin volgen wij wat de groten 
in palmolie op het vlak van duurzaamheid realiseren”, dixit Peter Van Grinsven, 
Cocoa Sustainability Director - Origins and Operations van Mars. 

De macht en kracht van het formaat telt. Grote bedrijven kunnen wel degelijk 
veel in beweging zetten als zij keuzes maken. Als bedrijven dan ook nog gaan 
samenwerken, eerder dan elk apart dingen te doen, kan er veel bereikt worden. 
Gevestigde bedrijven moeten dúrven investeren in de toekomst.
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“Als consument 
is het niet  
gemakkelijk 
om de ‘juiste’ 
keuzes te 
maken.”

DE CONSUMENT BETER INFORMEREN

Enerzijds eisen consumenten goedkope prijzen voor hun voeding, anderzijds 
verwachten consumenten ook meer en meer dat de producten die ze in hun 
supermarkt kopen ‘correct’ zijn. Met andere woorden: dat er geen uitbuiting, 
kinderarbeid of milieurampen aan vast kleven. Net zoals van boeren, retail 
en voedingsindustrie verwacht wordt dat ze hun verantwoordelijkheid 
nemen op vlak van duurzaamheid, heeft de burger/consument eveneens een 
verantwoordelijkheid in zijn aankopen. 

Als consument is het niet gemakkelijk om 
de ‘juiste’ keuzes te maken: is het ene 
label beter dan het andere, hoe herken je 
de duurzaamheidsprestaties achter een 
product? Producten zonder label kunnen toch 
ook duurzaam zijn? Zijn boontjes uit Kenia 
per definitie onduurzaam, ook als de boer 
er wel een goede prijs voor heeft gekregen? 
Het is moeilijk als consument om door 
het bos de bomen te zien. Uit een recente 
enquête (september 2014) in opdracht van 
Fairtrade Belgium, door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau bij een representatieve 
steekproef van 1000 Belgen, blijkt dat de Belg 
een meer eerlijke vergoeding voor boeren wil, 
maar bijna 2 op 3 zoekt daarvoor soelaas bij de overheid en de supermarkten.85 

Naast maatregelen die hierboven genoemd worden, hebben zowel de overheid 
als bedrijven ook een belangrijke rol in het informeren van burgers-consumenten 
en het stimuleren tot gedragsverandering. Als consumenten een ‘juiste’ prijs 
moeten betalen, hebben ze ook een recht van informatie hierover. Een consument 
vandaag heeft vaak geen goed zicht op alles wat er in de keten gebeurt. Opnieuw 
komt hier het belang van transparantie boven (zie hoger).

Voedingsbedrijven en supermarkten communiceren veel met hun klanten. Zij 
kunnen hier een belangrijke rol opnemen door te informeren via verpakkingen, 
infobladen, in de winkel, op het kasticket,…

Overheden kunnen onder andere via voorlichtingscampagnes en via het onderwijs 
een belangrijke rol spelen. Onze jongeren zijn de consumenten van vandaag en 
morgen. Indien duurzaamheid deel uitmaakt van het onderwijscurriculum, leren 
jongeren meer bewuste keuzes op vlak van voeding te maken. 
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Keukentafelgesprekken over 

‘Upscaling  
with Integrity’
Onder de noemer ‘Upscaling with integrity’, or-
ganiseerden Vredeseilanden en Fairtrade Belgi-
um tussen mei en augustus 2014 vier 
‘keukentafelgesprekken’, waarvoor we samen 

22 mensen uitnodigden aan onze keukentafel 
om mee na te denken over hoe je duurzame voe-
ding kan opschalen van niche naar de norm, 
zonder in te boeten op integriteit of waarden 
die binnen duurzame landbouw belangrijk zijn. 
De tafel startte haar reis op 8 mei met 5 ‘ke-
tenrebellen’ op de zorgboerderij Den Diepen 
Boomgaard in Grimbergen: Stephan Vincent 
van Ethiquable, Lettemieke Mulder met een 
verleden bij Unilever, Frederik Dossche van De 
Hobbit, Lode Speleers van Biosano en Philip 
Sterck van Spar met een verleden bij Bioplanet. 
Deze mensen zijn elk op hun manier al aardig 
bezig met de opschaling van duurzaamheid. 
Hen vroegen we dus voornamelijk wat er be-
langrijk is binnen duurzaamheid en waar zij 

hindernissen en sleutels tot succes zien voor de 
opschaling. 
Dan reisde de tafel verder naar de CSA of pluk-
boerderij in Schelle op 21 mei. Aan de tafel 

schoven aan de ‘organisatievernieuwers’ of CSR 
managers: Frederic Vermeiren van Colruyt, Wou-
ter Vermeulen van Coca Cola, Koen Bouckaert 
van Alpro, Catherine Alexandre van Business 
& Society en Carl Descheemaeker van Compass 
Group. Allemaal mensen die binnen hun bedrijf 
dagelijks werk maken van duurzaamheid. Waar 
lopen zij op vast? Wat denken zij dat mogelijk is 
en hoe dan? 
De derde bestemming was op 19 juni het pon-
ton Welton Welvaert, gelegen in het dok vlak 
naast het MAS. De wind en regen zorgden voor 
een koude start, maar het gesprek werd nooit 
zo warm als op deze locatie met de organi-
satiemanagers of zij die mee instaan voor de 
aankoop van grondstoffen: Philippe Toussaint 



 Pistes voor de toekomst - 117 -

Visueel resultaat van de vier keukentafel-
gesprekken, georganiseerd door  
FairTrade Belgium en Vredeseilanden
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van Colruyt, Tim Lammens van Delhaize, Peter 
Van Grinsven van Mars, Ann Vandenhende van 
Spadel, Ann Nachtergaele van FEVIA en Jean 
Lauwers van Efico. Na de 2 voorgaande tafels 
konden we hen al een aantal gedurfde keuzes 
aanbieden, in hoeverre 
stonden ze hierachter 
en wat kunnen we er nu 
mee in de realiteit? 

Op 28 augustus streek 
onze tafel neer in 
Herent op de boerde-
rij bij Paul en Lydie 
Saelens. Na de keten-
rebellen, de organisa-
tievernieuwers en de 
organisatiemanagers, 
verzamelden dit keer 
de organisatieleiders 
rond de tafel: Bernard 
Deryckere van Alpro, 
Bernard Haspeslagh 
van Ardo, Steve Leroy van AB InBev, Steven 
Vanackere, Frans Colruyt en Piet Vanthemsche. 
Allemaal goed en wel die ideeën om op te 

schalen van niche naar de norm, maar waarvoor 
willen zij leiderschap tonen en hoe? 
De tekening geeft de belangrijkste elementen 
weer van het hele denkproces. We starten bo-
venaan. De hoofdvraag van elk gesprek was: 

Hoe gaan we duurzame 
voeding opschalen van 
niche naar de norm? 
Om ervoor te zorgen dat 
elke tafelgast aan de 
slag kon met deze vraag, 
zochten we eerst naar 
een interpretatie van de 
vraag: Wat versta jij onder 
duurzaamheid? De gasten 
keken daarbij naar de ke-
ten en naar de bedrijven 
in de keten. Doorheen de 
keten gaat het over het 
veilig stellen van aanbod 
en inkomen voor alle 
spelers. Belangrijke waar-
den daarbij zijn: respect, 

transparantie, vertrouwen en persoonlijke rela-
ties. Dit was dan ook de vertrekbasis voor een 
gesprek over duurzame voeding. 

Hoofdvraag voor elk van de vier keukentafelgesprekken:  
‘Hoe gaan we duurzame voeding opschalen van niche naar de norm?’

Doorheen de keten 
gaat het over het  
veilig stellen van  
aanbod en inkomen 
voor alle spelers.  
Belangrijke waarden 
daarbij zijn: respect, 
transparantie,  
vertrouwen en 
persoonlijke relaties.
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Als we van daaruit gaan nadenken over hoe 
we duurzame voeding kunnen opschalen van 
niche naar de norm, dan hebben we de gasten 
gevraagd om een wereld te omschrijven waar-
in duurzame voeding de norm is. Wat zijn met 
andere woorden de karakteristieken van het 
toekomstige systeem? Algemene conclusie: om 
dit te bereiken is er nood aan een structurele 
verandering op systeemniveau. De karakte-
ristieken die je hieronder terugvindt, vragen 
ingrijpende veranderingen: we willen een aan-
voerketen waarin alle spelers de verantwoorde-
lijkheid, het risico en de winst gelijk verdelen. 
We willen werken met boeren die georganiseerd 
zijn en kunnen rekenen op een correct inko-
men. Dit hoeft niet zozeer aan de hand van een 
minimumprijs voor het product, het is het finale 
inkomen voor de boer dat telt. In het toekom-
stige systeem kiest de consument consequent 
voor duurzame producten en daarbij kunnen 
duurzaamheidslabels een rol spelen om de con-
sument op de duurzame producten te wijzen. Zo 
komen we uit in een voetbalveld of level playing 

field waarin het mogelijk is te kiezen voor een 
gemeenschappelijk doel, namelijk duurzame 
voeding, boven individueel voordeel. 

Wat maakt nu dat het urgent is? Wel, daarvoor 
hebben we een aantal externe factoren waar 
we niet direct vat op hebben, maar die wel veel 
invloed hebben op dit systeem. Een groeiende 
wereldbevolking met veranderende consump-
tiepatronen. Een wereld waarin handelsgren-
zen niet meer bestaan, maar waarin niet altijd 
iedereen zich aan dezelfde regels houdt, zie 
bijvoorbeeld het protectionisme van China. 
Technologie die op haar beurt ervoor zorgt dat 
productiviteit overal in de wereld omhoog kan 
gaan, op voorwaarde dat ze natuurlijk beschik-
baar is en correct wordt toegepast. Grondstof-
fen worden schaars wanneer de vraag stijgt en 
klimaatsverandering op verschillende plaatsen 
letterlijk roet in het eten gooit. Misschien zal 
dit laatste zelfs vanzelf ervoor zorgen dat duur-
zaamheid de norm wordt? 

Steve Leroy van ABInBev en Frans Colruyt in gesprek tijdens de keukentafel met organisatieleiders
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Dit overzicht op hoe we duurzame voeding als 
de norm zien en wat dit kan beïnvloeden, brengt 
ons tot de laatste stap: Wat moet er gebeuren 
om daartoe te komen? De hoe-vraag of de grote 
gedurfde dappere doelen waar we met alle spe-
lers in de keten mee aan de slag kunnen. Schrik 
voor paternalisme is begrijpelijk, maar soms 
moet je voor andere mensen durven beslissen, 
zij het als minister of als bedrijfsleider. Wat 
moeten we dan doen? Wel, we hebben als sa-
menvatting drie pistes uitgetekend. De eerste 
piste zie je onderaan: de vraag over hoe duur 
duurzame voeding kan en mag zijn. Met de hui-
dige prijzenoorlog, kunnen we niet verwachten 
dat duurzaamheid de norm kan worden. Duur-
zaamheid heeft z’n prijs, zonder dat het daarom 
ook altijd duurder hoeft te zijn. De vraag is dus 
nu hoe we de prijs van duurzame voeding zoveel 
mogelijk in bedwang kunnen houden en hoe we 
van duurzame voeding zo’n interessante keuze 
kunnen maken dat het gerust ook iets duurder 
mag zijn. 

De tweede piste is samenwerken binnen de 
aanvoerketen. Vanuit een samenwerking die nu 
nog vooral gebeurt binnen sectoren, de boeren 
op hun niveau, de fabrikanten op hun niveau, 
willen we evolueren naar een samenwerking 
doorheen de keten van de boer tot bij de consu-
ment. Anders gezegd: van een horizontale sa-
menwerking naar een verticale samenwerking. 
Dit betekent het delen van risico’s en winst, 

korte ketens met hoge volumes en het delen 
van vakmanschap, kennis en middelen. 
Als laatste piste denken we aan het belang om 
de keuze van de consument te gaan beïnvloe-
den - ook wel choice editing genoemd. Aan het 
begin van de keten moeten retailers en ver-
werkers keuzes maken die 100% in lijn liggen 
met duurzaamheid. Aan het einde van de keten 
moet de consument sterk geleid worden naar 
duurzame voeding: door enkel nog duurzame 
voeding aan te bieden, door het product het 
verhaal te laten brengen of door er een hip, 
sterk merk van te maken. Sommigen bepleiten 
dit al jaren, anderen hebben goede redenen om 
geen keuze te willen opleggen. 

Deze en andere pistes willen we als Vrede-
seilanden en Fairtrade Belgium graag verder 
uitdiepen om samen met stakeholders een weg 
richting duurzaamheid in de mainstream food 
business te bewandelen. Ook in 2015 zal onze 
keukentafel verder reizen. Iedereen die mee 
wil nadenken over het creëren van hefbomen, 
is welkom. We zien het immers als onze rol om 
het maatschappelijk debat hierrond positief te 
stimuleren.
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Key points 

- Het vergt verregaande samenwerking tussen ketenactoren 
om meerwaarde te creëren en in te spelen op de trends 
van duurzaamheid en kwaliteit. Dat betekent: vertrouwen 
opbouwen, transparantie verhogen, correct verdelen van 
risico’s en winsten, samen creatief gaan zoeken waar de 
sterktes zitten om nieuwe markten aan te boren.

- Belangrijke hefbomen binnen de bedrijven zitten in choice 
editing, het verduurzamen van de eigen huismerken en in het 
ontwikkelen van een duurzaam aankoopbeleid onder meer via 
het stelselmatig opnemen van duurzaamheidscriteria in de 
KPI’s van de aankopers. 

- Pre-competitief samenwerken is noodzakelijk om als sector of 
als keten gezamenlijke stappen te zetten, minimumdrempels 
af te spreken, oneerlijke handelspraktijken te vermijden, en 
stappen te zetten op vlak van transparantie.

- Samenwerking met de overheid moet zich richten op het 
creëren van een level playing field rond minimumnormen, 
rapportering, informatieverstrekking naar de consument,…  
De verschillende ketenspelers kunnen de overheid 
ondersteunen bij het uitwerken van stimulerende acties en het 
ontwikkelen van een degelijk wetgevend kader.
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Nawoord

We hebben in deze publicatie knelpunten en good practices aangehaald, uitda-
gingen en opportuniteiten. Afsluiten doen we met een oproep tot het sluiten van 
duurzame partnerschappen doorheen de voedingsketen. Samenwerkingen die 
win-winresultaten opleveren voor alle partijen, van producent tot consument. 
Zoals het Afrikaans spreekwoord zegt: If you want to run fast, run alone. If you 
want to run far, run together.

Supermarkten en voedingsbedrijven, groot en klein, kunnen een actieve rol 
spelen in onze samenleving en meewerken aan de uitbouw van een duurzaam 
voedingssysteem. Een systeem waarin we duurzaam omgaan met bodem, water 
en grondstoffen, en waarin iedere schakel in de keten, ook producenten in Noord 
en Zuid, loon naar werk krijgt.

Bij academisch onderzoek moet het maatschappelijke belang primeren in de on-
derzoeksdoelstellingen. Academici kunnen hun kennis en onderzoekstechnieken 
inzetten om duurzame landbouwmethodes mee te helpen ontwikkelen.

De overheid heeft als opdracht om supermarkten 
en voedingsbedrijven die actief willen inzetten 
op duurzame voedingssystemen te steunen en te 
stimuleren, om in te zetten op duurzame criteria 
voor overheidsaankopen en om consumenten te 
stimuleren om te kiezen voor duurzame voeding.

Ngo’s kunnen de hand reiken en partnerschap-
pen aangaan met bedrijven die willen zoeken 
naar maatschappelijke meerwaarde, naar “sha-
red value”.86

Aan de consument: weet wat je eet. Een cliché maar vaak nog geen realiteit. Het 
wereldvoedselprobleem mee helpen oplossen is opeens geen ver-van-mijn-bed-
show meer als je de impact kent achter de keuzes die je dagelijks maakt.

De uitdagingen van vandaag zijn te groot om door een enkele partij te laten 
oplossen. Connect, Collaborate, Create. We zijn ervan overtuigd dat hierin de 
sleutel ligt. 

“Connect, 
Collaborate, 
Create.”
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Een groeiende wereldbevolking, meer mensen die in steden gaan wonen, gronden en waterbronnen 
die uitgeput raken, klimaatverandering die de seizoenen in de war stuurt... Nooit stond de 
landbouw- en voedingssector voor zulke grote uitdagingen als vandaag. Maar tegelijk stond ook de 
leefbaarheid van de landbouwsector nooit zo zwaar onder druk als nu. Hoe kunnen landbouwers 
een antwoord geven op die uitdagingen, als ze vandaag zelfs geen degelijk inkomen verdienen? En 
welke jongere in België, Senegal, Nicaragua of Indonesië kiest in die omstandigheden nog voor een 
toekomst als boer of boerin? 

Het moet anders. Maar hoe? 

Deze publicatie geeft een stand van zaken van de inspanningen rond duurzame voedingssystemen 
bij de Belgische retail en voedingsindustrie, met bijzondere aandacht voor hun relaties met de 
boeren. Vredeseilanden ging in gesprek met supermarkten, voedingsindustrie en producenten. 
Hoe bereiden de spelers in de Belgische voedingssector zich voor op wat komt en al bezig is? Waar 
lopen ze vast? Waar liggen onbenutte kansen? Welke inspanningen gebeuren reeds om de positie 
van boeren in de productketen te versterken, bijvoorbeeld door een betere spreiding van winsten 
en risico’s? We verkennen ook mogelijke toekomstpistes om bestaande knelpunten in de verdere 
verduurzaming van de agrovoedingsketen aan te pakken.

Duurzaamheidsambities bij Belgische 
supermarkten en voedingsindustrie 

en hun relatie met landbouwers
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