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Voorwoord
Bij Albert Heijn geloven we dat eten en drinken een 
essentiële rol speelt in het oplossen van de grote 
uitdagingen in de maatschappij. Het levert een 
belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl, 
het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan 
een beter klimaat en daarmee een duurzame 
samenleving. Daarom is de missie van Albert Heijn: 
Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. 

Beter eten houdt dus ook in dat we onze 
verantwoordelijkheid nemen voor de impact van onze 
toeleveringsketens op mens, dier en milieu. Belangrijk 
daarbij is waar producten vandaan komen en onder welke 
omstandigheden die zijn geproduceerd. Bij Albert Heijn 
begrijpen we onze ketenverantwoordelijkheid en zetten 
we daar steeds verder stappen in. We maken duidelijke 
afspraken met onze leveranciers over de bescherming 
van mensenrechten en milieu. Daarbij gaat het onder 
andere om het recht op gelijke behandeling, vrijheid 
van vereniging, een veilige werkomgeving, een leefbaar 
inkomen, gedwongen arbeid en kinderarbeid, watergebruik 
en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. 

Regeringen hebben de plicht mensenrechten te 
beschermen. Maar we realiseren ons dat ondanks 
internationale verdragen en nationale wetgeving de 
mensenrechten nog lang niet overal worden gerespecteerd. 
Schendingen van mensenrechten in toeleveringsketens 
kunnen structureel van aard zijn en de grootste risico’s 
komen vaak voor in landen waar overheden niet in 
staat zijn mensenrechten te beschermen. Om ze aan te 
pakken moeten we inzicht hebben in de oorzaken en 
factoren die daartoe bijdragen. Daarom hebben we de 
risicolanden en belangrijkste risico’s in kaart gebracht. We 
doen onderzoek naar (potentiële) negatieve effecten in de 
ketens van producten uit deze landen en analyseren ook 

de mogelijke invloed daarop van onze eigen besluitvorming 
en inkooppraktijken. Waar nodig worden samen met onze 
leveranciers maatregelen genomen om negatieve effecten 
te voorkomen of te beëindigen. Bij deze due diligence 
aanpak zetten we vooral in op verbetering van de ketens 
van onze eigen merkproducten, omdat we daar de meeste 
invloed hebben en afspraken kunnen maken binnen de 
gehele keten. 

De dialoog en samenwerking met onze stakeholders 
helpen ons bij het vaststellen van mogelijke risico’s en 
het opstellen en implementeren van een actieplan voor 
verbeteringen in de keten. We ondersteunen kleinschalige 
boeren om hun inkomen en levensomstandigheden te 
verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door lange termijn 
relaties op te bouwen. We zetten ons in voor leefbaar 
loon voor arbeiders in de bananenteelt en een leefbaar 
inkomen voor cacaoboeren en gaan in gesprek met 
onze leveranciers om dat te bereiken. Ook helpen we 
cacaoboeren hun productie te verbeteren en bieden we 
steun bij de productie van andere gewassen, zodat ze niet 
helemaal afhankelijk zijn van cacao en weerbaarder zijn 
tegen schommelingen in de markt. Bij deze activiteiten 
werken we samen met onze leveranciers en met andere 
belangrijke stakeholders, zoals maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en experts. 

In 2019 publiceerden we voor het eerst over onze due 
diligence aanpak voor mensenrechten en milieu. In dit 
rapport doen we graag op transparante wijze verslag 
van de geïdentificeerde risico’s en van de voortgang 
(en soms problemen) bij verbetertrajecten in onze 
toeleveringsketens in het afgelopen jaar. 

Marit van Egmond,
Algemeen directeur Albert Heijn

Uitreiking Sustainable Brand Index 2021; CEO Marit van Egmond (rechts) en Anita Scholte op Reimer,  
directeur Kwaliteit & Duurzaamheid. FOTO: Albert Heijn | Yasmin Hargreaves
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We verkopen bij Albert Heijn meer dan 11.000 eigen 
merkproducten en meer dan 46.000 producten in totaal. 
Verse, houdbare en non-food producten. Producten die 
vaak in Nederland, maar ook in verschillende landen 
wereldwijd geteeld of geproduceerd worden. Dit brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee, verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de mensen die werkzaam zijn in de keten, 
het welzijn van dieren of het milieu. 

We willen dat klanten met een gerust hart boodschappen 
kunnen doen. Daarom worden leveranciers van eigen 
merkproducten volgens sociale en milieustandaarden 
gecertificeerd; dat zien wij als een belangrijke basis. We 
zijn ons er echter van bewust dat certificering niet alle 
problemen oplost. Daarom hebben we een aanpak opgezet 
om de ketens van producten uit risicolanden – landen 
waar de bescherming van mensenrechten en milieu niet 
vanzelfsprekend is – verder te onderzoeken. Dit is een 
belangrijk onderdeel van ons due diligence proces.

Onze due diligence aanpak beschrijft het proces waarmee 
potentiële en daadwerkelijk nadelige gevolgen voor mens en 
milieu worden geïdentificeerd voor producten uit risicolanden. 
Onze aanpak is gebaseerd op de 6 stappen van het due 
diligence kader binnen OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de ‘Guiding Principles on Business and 
Human Rights’ van de Verenigde Naties (UNGP).

Due diligence is een continu proces. In deze rapportage 
staan we stil bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
Daarbij volgen we de structuur en aanbevelingen van het 
due diligence kader binnen de OESO-richtlijnen.

Inleiding
IDENTIFICEER & BEOORDEEL 
NEGATIEVEN GEVOLGEN
IN ACTIVITEITEN
TOELEVERINGSKETENS &  
ZAKELIJKE RELATIES
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Management  
en beleid

1.1 Ahold Delhaize

Albert Heijn is onderdeel van Ahold Delhaize. Naast deelname 
aan internationale afspraken heeft Ahold Delhaize een 
eigen beleid voor zijn medewerkers, leveranciers en hun 
toeleveranciers. Dat beleid is een belangrijke basis voor 
het duurzaamheidsbeleid bij Albert Heijn. Ahold Delhaize 
onderschrijft de regels van de UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights op het gebied van due diligence 
en is voorstander van een Europese wet die bedrijven 
verplicht onderzoek te doen naar mensenrechtenkwesties. 

In juli 2021 lanceerde de Europese Commissie als 
onderdeel van de Europese Green Deal en de Farm to Fork 
strategie1 een gedragscode voor een verantwoordelijke 
voedselproductie. Bij de gedragscode ligt de nadruk op 
samenwerking in de hele voedselketen op weg naar een 
duurzaam voedselsysteem. Ahold Delhaize is één van de 
eerste ondertekenaars van deze gedragscode en deed in 
dat verband een reeks toezeggingen over gezondere keuzes, 
producttransparantie, het terugdringen van verspilling en 
klimaatimpact.

Update ethische code
In september 2021 introduceerde Ahold Delhaize een 
nieuwe versie van de ethische code. Hierin zijn onderdelen 
toegevoegd op het gebied van mensenrechten, gezondheid 
en duurzaamheid en bescherming van persoonsgegevens. 
We vinden dat al onze medewerkers en klanten op een 
waardige en respectvolle manier behandeld moeten worden. 
Onze steun voor mensenrechten richt zich niet alleen op de 
eigen medewerkers maar ook op die in onze ketens en op de 
gemeenschappen waarin we werken. We erkennen dat wij, als 
internationale retailer, invloed kunnen hebben op zaken die 
belangrijk zijn voor de mensen in lokale gemeenschappen en 
de mensen in onze ketens wereldwijd.

Ahold Delhaize organiseerde in december 2020 een webinar 
over de wijze waarop mensenrechten door ons werk worden 
beïnvloed en hoe het identificeren en aanpakken van risico’s 
en negatieve effecten waarde toevoegt aan Ahold Delhaize 
en diens merken. Naast een verplichte jaarlijkse training voor 
alle medewerkers organiseerde Ahold Delhaize in september 
2021 voor het management ook een webinar over de 
vernieuwde ethische code. 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de ontwikkelingen bij 
stap 1 van het due diligence proces: de integratie van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in beleid  
en managementsystemen. 

1

  1  Farm to Fork strategie: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_nl
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1.3 Materialiteitsmatrix

Bij de implementatie van onze 
duurzaamheidstrategie werken we met 
verschillende partijen samen om tot het 
beste resultaat te kunnen komen: met 
onze (toe)leveranciers, de overheid en 
maatschappelijke organisaties, zoals 
FairMatch Support, Fairtrade, ICCO, IDH, 
Milieu Centraal, Oxfam Novib, Rainforest 
Alliance en het Wereld Natuur Fonds.

Duurzaamheid is een breed begrip en het 
omvat een veelvoud aan thema’s. Om te 
kunnen focussen doen we iedere twee jaar 
stakeholderonderzoek. In 2020 gebeurde 
dat voor het laatst. Aan stakeholders werd 
gevraagd welke thema’s zij het belangrijkste 
vinden. Het onderzoek resulteerde in een 
materialiteitsmatrix, waarin op de verticale 
as thema’s gerangschikt zijn op relevantie 
voor externe stakeholders en op de 
horizontale as op de mate van impact die 
Albert Heijn heeft.

1.2  Wijziging in de organisatie 
van Albert Heijn

Het duurzaamheidsbeleid van Albert Heijn 
is onderdeel van de bedrijfsstrategie en de 
verduurzaming van producten is geborgd in 
onze inkoopvoorwaarden. Dat betekent dat we 
duurzaamheid meenemen in de commerciële 
discussies die we met leveranciers voeren over 
de producten die zij aan ons leveren. CEO Marit 
van Egmond is als eindverantwoordelijke nauw 
betrokken bij het duurzaamheidsbeleid, waarin 
het respecteren van mens, dier en milieu in onze 
ketens en inkoopprocessen centraal staat.

Ons duurzaamheidsteam was onderdeel van 
onze commerciële afdeling. Vanaf september 
2021 maakt het team deel uit van de afdeling 
‘Logistiek & Ketens’ om verder invulling te 
kunnen geven aan onze organisatie brede 
ambities ten aanzien van duurzaamheid.  
Ook na deze wijzing blijft het thema 
duurzaamheid ingebed in onze dagelijkse 
bedrijfsvoering en zal de commerciële afdeling 
de duurzaamheidseisen mee blijven nemen in 
haar besluitvorming.

Stakeholders of belanghebbenden die we 
om input hebben gevraagd zijn klanten, 
medewerkers, leveranciers, overheden, 
maatschappelijke organisaties, branche- en 
werkgeversorganisaties en kennisinstituten. 
Hoewel alle thema’s voor Albert Heijn belangrijk 
zijn, worden de thema’s rechtsboven in de 
figuur als materieel beschouwd. Aan die 
thema’s besteden we extra aandacht. Thema’s 
waar onze impact groot is en die relevant 

zijn voor stakeholders zijn onder andere 
voedselverspilling, gezonde producten en 
duurzame landbouw. De analyse laat ook zien 
dat mensenrechten in de keten voor onze 
stakeholders belangrijk zijn, maar onze impact 
daarop nog enigszins achterblijft. 

Dierenwelzijn

Producttransparantie

Gezonde producten

Duurzame landbouwEerlijke arbeidsomstandigheden
in de toeleveringskosten

Productkwaliteit
en veiligheid

Veiligheid, gezondheid en 
welzijn van werknemers

Eerlijke lonen en
talerntontwikkeling

Gezondheid en veiligheid van klanten

Economische prestaties

Diversiteit en inclusie

Innovatie en digitalisatie

Proteine transitie

Duurzame gebouwen

Waterverbruik

Bedrijfsafval

Betrokkenheid bij onze klanten

Lokale betrokkenheid

Privacy van 
klanten

Carbon emissies

Beschikbaarheid
en betaalbaarheid
van producten

Lokale producten

Biologische producten

Duurzame verpakkingen

Voedselverspilling

Impact van Albert Heijn (Economisch, milieu en Sociaal)

MATERIALITEITSMATRIX ALBERT HEIJN
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 Gezondere leefstijl
 Betere ketens
 Minder voedselverspilling
 Betere verpakken
 Beter voor het klimaat
 Over Alberet Heijn

Duurzaamheid is een breed begrip en 
het omvat een veelvoud aan thema’s. 

Voorwoord Inleiding 1. Management en beleid 2. Risico- en impactanalyse 3. Lopende projecten 4. Monitoring, communicatie en klachtenmechanisme 5. Vooruitblik 2022  Bijlage

Mensenrechten due diligence rapport 2021 | 6



De belangrijkste pijlers in ons  
duurzaamheidsbeleid zijn
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Minder 
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• 

1.5 Betere ketens

Bij Albert Heijn staan we voor ‘beter eten’. Dat wil zeggen: lekkerder, gezonder 
en duurzamer. Klanten willen met een gerust hart producten kopen die aan hun 
verwachtingen voldoen. Beter eten gaat over een gezondere leefstijl, over eten 
wat met respect voor mens, dier en natuur geproduceerd is, zonder het verspillen 
van voedsel, plastic en onnodig veel CO2 -uitstoot. De belangrijkste pijlers in ons 
duurzaamheidsbeleid zijn:

Verspreid over hoofdkantoor, winkels en 
distributiecentra werken bij Albert Heijn meer dan 
100.000 mensen. We willen dat al onze medewerkers 
dezelfde kansen krijgen en dat medewerkers die 
hetzelfde werk doen gelijk worden beloond. We 
willen als organisatie een 100% afspiegeling zijn van 
de markten die wij bedienen. Een overzicht van de 
initiatieven gericht op ons personeel is terug te 
vinden in het duurzaamheidsverslag 2020. 
In het najaar van 2021 hebben we onze ambities en 
activiteiten op het gebied van diversiteit en 
inclusiviteit gepubliceerd op AH.nl. Deze zijn hier 
terug te vinden. Onderdeel daarvan zijn onze 
ambities op gendergelijkheid, die in lijn met ons 
commitment aan de UN Women’s Empowerment 
Principles zijn geformuleerd.

In dit rapport ligt de nadruk op de pijler ‘Betere ketens’, en dan met name op 
de mogelijke risico’s rond mensenrechten en milieu bij eigen merkproducten uit 
risicolanden. Voor een overzicht van ontwikkelingen bij de andere pijlers verwijzen 
we naar het duurzaamheidsverslag 2020 en voor onze Nederlandse versketens 
naar onze ‘Beter voor’-programma’s.

1

2

3

4

5

1.4
Gelijke kansen, 
diversiteit en 
inclusie
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https://werk.ah.nl/diversiteit-inclusie/
https://static.ah.nl/binaries/ah/content/assets/ah-nl/core/about/duurzaamheid/duurzaamheidsverslag-2020-ah.pdf
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1.7 Toezeggingen en samenwerking

We werken samen met brancheorganisaties en spelen een actieve rol in 
verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden om mensenrechten 
en duurzaamheid te bevorderen. Albert Heijn is onder andere betrokken bij 
IMVO-convenanten voor Voedingsmiddelen en voor de Sierteeltsector. Om 
mensenrechtenkwesties samen met onze leveranciers en andere belanghebbenden 
aan te pakken is Ahold Delhaize ook lid van amfori en het Sustainable Supply 
Chain Initiative (SSCI). 

In de loop van 2021 zijn we lid geworden van enkele nieuwe initiatieven en werd 
een aantal toezeggingen gedaan. Deze staan hieronder vermeld. Eerdere publieke 
toezeggingen en multi-stakeholderinitiatieven zijn terug te vinden in onze due 
diligence aanpak of in het duurzaamheidsverslag 2020.

1.6 Trainen van medewerkers

We vinden het belangrijk dat iedereen binnen Albert Heijn zich inzet voor 
verduurzaming binnen het gehele bedrijf. Onze inkopers hebben een cruciale rol 
bij de implementatie van het duurzaamheidsbeleid. Zij worden allemaal getraind 
met als doel om duurzaamheid onderdeel te maken van de gesprekken en 
onderhandelingen met toeleveranciers. Daarbij gaat het ook over mensenrechten, 
zodat inkopers voldoende kennis hebben om deze mee te nemen in de 
gesprekken. Een deel van de inkoopmedewerkers volgde de training in het najaar 
van 2021; de rest krijgt de training begin 2022. 

Toezeggingen en samenwerking in 2021

Vrouwenrechten statement

Dutch initiative on sustainable cocoa (DISCO)

Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) 2025

Floriculture Sustainability Initiative (FSI) 2025

AISE Sustainable cleaning 2020+

Sustainable Wine Roundtable

Better Cotton Initiative (BCI)

Mensenrechten due diligence rapport 2021 | 8

Voorwoord Inleiding 1. Management en beleid 2. Risico- en impactanalyse 3. Lopende projecten 4. Monitoring, communicatie en klachtenmechanisme 5. Vooruitblik 2022  Bijlage

https://static.ah.nl/binaries/ah/content/assets/ah-nl/core/about/duurzaamheid/002342158_001_albert_heijn_due_diligence_5.2020-1.pdf
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https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/dutch-initiative-on-sustainable-cocoa-disco/
https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sifav2025/
https://www.fsi2025.com/
https://www.aise.eu/our-activities/sustainable-cleaning-78.aspx
https://swroundtable.org/
https://bettercotton.org/
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 97%

2020

 91%

2021

 95%

 2025

 100%
 Ons doel
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Door corona moesten 
veel inspecties helaas 

worden uitgesteld

2

Risico- en  
impactanalyse

In dit hoofdstuk staan we stil bij stap 2 van het due 
diligence proces: het identificeren en beoordelen van 
mogelijke risico’s en negatieve effecten in de toelever-
ingsketens. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn onze 
inspanningen om toeleveringsketens transparanter te 
maken.

2.1  Waar komen  
producten vandaan

Voor het analyseren van mogelijke 
risico’s en negatieve effecten 
op mensenrechten en milieu in 
toeleveringsketens is het belangrijk te 
weten waar producten vandaan komen. 
ImpactBuying b.v. (voormalig SIM b.v.) 

verzamelt en verwerkt data over onze 
leveranciers en maakt ketens tot op 
productieniveau inzichtelijk. In 2019 
introduceerden we een wereldkaart 
op AH.nl, waar in één oogopslag de 
productielocaties van alle verse en niet-
verse eigen merkproducten te zien zijn. 
Deze kaart wordt jaarlijks bijgewerkt. In 
2020 werd de kaart verder uitgebreid 
met groente- en fruittelers in de 
Europese Unie. Ook zijn boeren en 
telers op de kaart door gebruik van 
een boerenicoon nu makkelijker te 
onderscheiden van productielocaties. 

2.2  Landen met een  
hoog risico

We schenken speciale aandacht 
aan producten uit risicolanden. Dit 
zijn landen die op een onafhankelijk 
samengestelde lijst van amfori 
staan en waar de bescherming 
van mensenrechten en milieu niet 

vanzelfsprekend is. Van leveranciers die 
in een risicoland produceren, vragen we 
altijd een Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) audit (of equivalent). 

In 2020 had 91% van onze leveranciers 
in risicolanden een geldige BSCI-
audit (of equivalent), die op hun 
productielocaties was uitgevoerd. In 
2019 was dit percentage nog 97%. 
Door corona moesten veel inspecties 
helaas worden uitgesteld, maar 
inmiddels worden die weer uitgevoerd. 
In de eerste helft van 2021 was het 
percentage weer gestegen naar 
95%. Ons streven is dat in 2025 alle 
leveranciers een geldige BSCI-audit (of 
equivalent) op hun productielocaties 
hebben.

GELDIGE BSCI-AUDIT 
(OF EQUIVALENT),
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Breekpunten
Een aantal zaken vormt voor ons een breekpunt. 
Denk aan kinderarbeid, dwangarbeid en onveilige 
gebouwen. Bij signalen hierover komen wij 
onmiddellijk in actie door te kijken wat er 
daadwerkelijk aan de hand is om vervolgens samen 
met de leverancier een plan van aanpak op te 
stellen. In 2020 vonden wij bij zeven leveranciers 
(1%) één of meer breekpunten. In zes gevallen loste 
de leverancier het na melding direct op. In één 
geval konden we de opvolging niet goedkeuren en 
hebben we de samenwerking beëindigd. Dat betrof 
een nieuwe leverancier, die door het ontbreken 
van nooduitgangen in het gebouw niet aan de 
veiligheidseisen voldeed. Het verbreken van een 
relatie doen we niet graag; liever werken we samen 
met leveranciers aan verbeteringen. 
In de eerste helft van 2021 werden bij twee 
leveranciers breekpunten geconstateerd. Daarbij 
ging het om de veiligheid van het gebouw. In beide 
gevallen loste de leverancier dit direct op. 

Vrouwenrechten
Eén van de belangrijkste uitkomsten van deze 
analyse is dat geslachtsongelijkheid bij certificering 
vaak niet goed wordt afgedekt. We vinden het 
van groot belang dat vrouwen en mannen gelijke 
kansen krijgen en gelijkwaardig worden behandeld, 
zowel in onze eigen organisatie als in onze ketens. 
Vrouwen hebben helaas nog vaak te maken met 
discriminatie en ongelijkheid. Ze hebben meer 
zorgtaken voor de kinderen, minder toegang tot 
(goed) onderwijs of training en komen daardoor 
minder snel in aanmerking voor beter betaalde 
banen. Vaak zijn de lonen van vrouwen lager dan die 
van mannen. We zijn ons ervan bewust dat oorzaken 
van geslachtsongelijkheid meer dan eens samengaan 
met andere vormen van discriminatie, onder andere 
op basis van etniciteit, seksuele oriëntatie en sociale 
status. Naar aanleiding van de recente aanbevelingen 
van Oxfam Novib publiceerde Albert Heijn een 
statement over vrouwenrechten. Dat statement is 
hier terug te vinden. 

OVERZICHT VAN PRIORITAIRE 
MENSENRECHTENTHEMA’S

2.3 Prioritaire mensenrechtenthema’s

In 2020 stelde Ahold Delhaize na overleg met interne 
en externe belanghebbenden een lijst met salient 
human rights issues samen. Dit zijn terreinen waar het 
risico op misstanden in onze ketens het grootst is en 
de meeste impact heeft. Daarom geven wij aan deze 
mensenrechtenthema’s prioriteit: veiligheid en gezondheid, 
inkomen, vrijheid van vereniging, vrouwenrechten, gedwongen 
arbeid en kinderarbeid, en discriminatie en intimidatie. 
 
   
2.4 Risicoanalyse

De beoordeling van mogelijke risico’s voor onze eigen 
merkproducten doen we jaarlijks op basis van een 
risicoanalyse. Afgelopen jaar hebben we dit voor 
de eerste keer gedaan met behulp van de Ahold 

Delhaize risico tool. In deze risico tool is een aantal 
belangrijke sociale en milieu issues opgenomen, zoals 
arbeidsomstandigheden, gedwongen arbeid en kinderarbeid, 
geslachtsongelijkheid, waterbeheer en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. De tool is gebaseerd op 
een aantal externe bronnen, waaronder de Yale University 
Environmental Performance Index (EPI), Labour Rights 
Index, Trafficking in Persons (TIP) rapport en de Worldwide 
Governance Indicators (WGI) van de Wereldbank in 
combinatie met gegevens van amfori (onder andere de 
Gender Inequality Index). 

Voor onze top 15 belangrijkste producten en grondstoffen 
vergelijken we de informatie van deze bronnen over de 
hoogte van mogelijke risico’s met de dekking van deze 
risico’s in de criteria van onze huidige certificeringen.  
Op basis van de resultaten bepalen we waar extra stappen 
nodig zijn. 

Applying a human
rights lens…

Affordable
Healthy Food

Children’s
Rights

Women’s
Rights

Water &
SanitationPrivacy

Child
Labor

Health &
Safety

Forced
Labor

Freedom of
Association

Discrimination
& Harassment Compensation

Wortking
Conditions

Mensenrechten due diligence rapport 2021 | 10

Voorwoord Inleiding 1. Management en beleid 2. Risico- en impactanalyse 3. Lopende projecten 4. Monitoring, communicatie en klachtenmechanisme 5. Vooruitblik 2022  Bijlage

https://static.ah.nl/binaries/ah/content/assets/ah-nl/permanent/over-ah/vrouwenrechten.pdf
https://www.aholddelhaize.com/en/news/ahold-delhaize-publishes-inaugural-human-rights-report/
https://www.aholddelhaize.com/en/news/ahold-delhaize-publishes-inaugural-human-rights-report/


VERS

1. Groente
2. Fruit
3. Rundvlees
4. Varkensvlees
5. Kippenvlees
6. Eieren
7. Zuivel
8. Kaas
9. Vis
10. Cacao
11. Koffie
12. Thee
13. Palmolie
14. Soja
15. Papierwaren

Top 15 producten

Top 15 
producten
Hieronder staat onze lijst met top 15 producten. Deze 
producten zijn geselecteerd omdat we ze in grote volumes 
verkopen en omdat het produceren van deze producten een 
grote impact heeft op mensen, dier en/of het milieu. Voor de 
eerste 8 is het beleid gericht op verduurzaming vastgelegd in 
onze Beter voor programma’s. De laatste 7 beschouwen we 
als onze meest kritische grondstoffen.

Migrantenarbeiders
Een andere belangrijke conclusie uit de risicotool is 
dat mogelijke issues met migrantenarbeiders nog 
niet goed in beeld worden gebracht. In sommige 
landen zijn veel migrantenarbeiders werkzaam en 
soms maken werkgevers misbruik van de situatie 
door hen minder te betalen dan het wettelijk 
minimumloon. Hierbij kan het om landen met een 
hoog risico gaan, maar ook om land met een minder 
hoog risico. We gaan op zoek naar een manier om 
mogelijke risico’s met migrantenarbeiders 
beter te identificeren. 
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2.5 Kritische grondstoffen

Zeven grondstoffen uit onze top 15 komen 
vaak uit risicolanden en kennen daarmee 
significante mensenrechtenrisico’s in onze 
toeleveringsketens voor eigen merkproducten. 
Deze hebben we daarom als onze meest 
kritische grondstoffen benoemd. 

Sociale risico’s Milieurisico’s Certificeringbeleid

Cacao
Belangrijkste risicolanden: 
Ghana en Ivoorkust

 Armoede
 Dwangarbeid
 Kinderarbeid
 Werk omstandigheden
 Veiligheid en gezondheid 
 Discriminatie en intimidatie
 Vrouwenrechten
 Vrijheid van vereniging 

 Ontbossing/landconversie
 Landerosie
 Pesticide gebruik
 Klimaatverandering

100% Rainforest Alliance of Fairtrade  
certificering bij meer dan 5% cacao 

Voor Delicata-chocolade kopen we de  
Rainforest cacaomassa en cacaoboter in  
volgens de principes van Tony’s Open Chain

Koffie
Belangrijkste risicolanden:
Brazilië, China, Honduras en Vietnam

 Armoede
 Dwangarbeid
 Kinderarbeid
 Werk omstandigheden
 Veiligheid en gezondheid 
 Discriminatie en intimidatie
 Vrouwenrechten
 Vrijheid van vereniging 

 Ontbossing/landconversie
 Landerosie
 Pesticide gebruik
 Klimaatverandering

100% Rainforest Alliance certificering

Thee
Belangrijkste risicolanden: 
China, India, Kenia, Sri Lanka en Zuid-Afrika

 Armoede
 Dwangarbeid
 Werk omstandigheden
 Veiligheid en gezondheid 
 Discriminatie en intimidatie
 Vrouwenrechten
 Vrijheid van vereniging 

 Landerosie 
 Pesticide gebruik 
 Klimaatverandering

100% Rainforest Alliance certificering

Vis & schelpdieren
Belangrijkste risicolanden:
Argentinië, Fiji en Vietnam

 Armoede
 Dwangarbeid
 Werk omstandigheden
 Veiligheid en gezondheid 
 Discriminatie en intimidatie
 Vrijheid van vereniging 

 Overbevissing
 Uitputting van de oceaan

100% MSC, ASC, GSSI certificering of  
afkomstig van een geloofwaardig2 
Fishery of Aquaculture Improvement  
Project of onderzocht door een  
geloofwaardige externe partij, zoals het  
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en  
Voedingsonderzoek (ILVO). 

  2 Een geloofwaardig Fishery Improvement Project (FIP) is een project dat op de Conservation Alliance fishery improvement tracking 
website https://fisheryprogress.org/ wordt gezien als ‘credible’ door transparant en op tijd voortgang te kunnen tonen. 
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Albert Heijn neemt zijn  
ketenverantwoordelijkheid  
en maakt daarom duidelijke  
afspraken met zijn leveranciers,  
niet alleen voor de top 15  
producten en grondstoffen. 

Sociale risico’s Milieurisico’s Certificeringbeleid

Palmolie
Belangrijkste risicolanden:
Indonesië en Maleisië 

 Armoede
 Dwangarbeid
 Kinderarbeid
 Werk omstandigheden
 Discriminatie en intimidatie
 Vrouwenrechten
 Vrijheid van vereniging

 Ontbossing/landconversie
 Klimaatverandering

100% RSPO certificering

Soja
Belangrijkste risicoland:
Brazilië

 Armoede
 Werk omstandigheden
 Discriminatie en intimidatie
 Vrouwenrechten
 Vrijheid van vereniging

 Ontbossing/landconversie
 Landerosie 
 Pesticide gebruik 
 Klimaatverandering

100% RTRS of Proterra certificering

Papierpulp/ Houtvezel
Belangrijkste risicoland:
Brazilië

 Armoede
 Werk omstandigheden
 Discriminatie en intimidatie
 Vrouwenrechten
 Vrijheid van vereniging

 Ontbossing/landconversie
 Klimaatverandering 

100% FSC of PEFC-certificering
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2.6 Inkoopvoorwaarden

Al onze leveranciers hebben de Ahold Delhaize 
Standards of Engagement, onze ethische 
gedragsnormen, ondertekend. Verder stellen we 
specifieke duurzaamheidseisen aan onze eigen 
merkproducten. In 2021 zijn die eisen op een 
aantal punten aangescherpt. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Groente en fruit
 Voor alle producenten/telers en boeren is 

de herziene en uitgebreide versie van het 
‘AH-protocol voor residubestrijding’ verplicht. 
De nieuwe naam hiervoor is GROW. De 
audits vinden gelijktijdig met de Global G.A.P. 
Integrated Farm Assurance (IFA) plaats.

 Alle Nederlandse producenten/telers van 
groenten en fruit moeten hun gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen registeren 
in een daarvoor aangewezen online tool 
(Cropvision, TeeltCentraal, Agrovision). 

Bloemen en planten
 Alle bloemen en planten 100% gecertificeerd 

volgens een door het Floriculture 
Sustainability Initiative (FSI) gebenchmarkt 
certificering standaard. 

Cacao
 Alle Albert Heijn eigen merkproducten met 

een equivalent van 5% of meer cacaobonen 
zijn Rainforest Alliance (in plaats van UTZ) of 
Fairtrade gecertificeerd.

Koffie en thee
 Alle Albert Heijn eigen merkproducten 

met 1% of meer koffiebonen of thee zijn 
Rainforest Alliance (in plaats van UTZ) 
gecertificeerd. 

Hazelnoten
 Alle Albert Heijn eigen merkproducten met 

een equivalent van 5% of meer hazelnoten 
zijn Rainforest Alliance (in plaats van UTZ) 
gecertificeerd.

Vis en schaaldieren 
 Van alle vis en schaaldieren is de visser 

of kweker bekend. Bij tonijn en Aziatische 
garnalen moet ook de vloot bekend zijn 
(in het geval van kweekgarnalen is het 
bijvoorbeeld de vloot die de vis vangt om te 
verwerken als vismeel/olie in garnalenvoer). 

Vlees, vleeswaren en kip
 Alle vleeswaren met kip of varken hebben 

minimaal 1 ster van het Beter Leven 
keurmerk.

 Hetzelfde geldt voor alle konijnenvlees. 
 Albert Heijn heeft zich gecommitteerd dat al 

het kippenvlees in 2023 minimaal 1 ster van 
het Beter Leven keurmerk heeft. 

Soja
 Wij accepteren in onze directe en indirecte 

toeleveringsketens geen soja die in verband 
gebracht kan worden met ontbossing of 
landconversie die na 1 augustus 2020 heeft 
plaatsgevonden. 

Het volledige overzicht van onze 
duurzaamheidseisen is hier terug te vinden. 
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2.7 Ketenonderzoek

Al onze eigen merk leveranciers vragen we om aan onze 
eisen van duurzaamheid te voldoen. Wij zien certificering 
daarbij als belangrijke basis, maar certificering lost niet alle 
problemen op. 

Daarom doen we ook onafhankelijk onderzoek naar de 
ketens van producten uit risicolanden. Onze ambitie is om 
zes ketens per jaar te onderzoeken. Dat betekent onder 
andere het ter plekke spreken met werknemers en lokale 
belanghebbenden. We brengen mogelijke risico’s in kaart, 
zoals slechte arbeidsomstandigheden en de impact op het 
milieu. Daarna maken we met de leveranciers een actieplan 
om de omstandigheden te verbeteren. Zo krijgen we goed 
in beeld wat er moet gebeuren en kunnen we sneller 
veranderingen doorvoeren. Met als resultaat een duurzamere 
keten voor iedereen. 

De mensenrechtenthema’s die Ahold Delhaize in 2020 
formuleerde, vormen de basis voor het onderzoek naar 
mogelijke risico’s.3 We kijken naar arbeidsomstandigheden, 
inkomen, vrijheid van vereniging, discriminatie, gedwongen 
arbeid en kinderarbeid, landrechten en de relatie met lokale 
gemeenschappen. Ook nemen we bij deze onderzoeken een 
aantal milieuthema’s mee, zoals watergebruik, afvalbeheer en 
de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. 

Belemmeringen door corona
In 2020 en 2021 is het vanwege de coronapandemie niet 
gelukt om zes ketens te onderzoeken. Begin 2020 waren 
we in voorbereiding op het onderzoeken van de ketens van 
bananen, rozen en wijn. De belangrijkste risico’s waren in 
kaart gebracht en de gesprekken met leveranciers waren 
gestart. Maar vanaf de eerste lockdown in Nederland was 
het door reisbeperkingen niet langer mogelijk om locaties 
te bezoeken en daar gesprekken te voeren met werknemers 
en lokale belanghebbenden. 

In eerste instantie leken de reisbeperkingen van korte duur 
en besloten we te wachten. Na een aantal maanden besloten 
we bij wijze van alternatief telefonische interviews te houden. 
Uit een pilot in de keten van bananen bleek echter dat deze 
vorm zijn beperkingen kent. Tegengestelde berichten kunnen 
bijvoorbeeld niet gevalideerd worden. Op basis van deze 
ervaring is de analyse van andere ketens uitgesteld, totdat in 
2021 reizen weer mogelijk werd.

Ook in 2021 speelde de coronapandemie nog een rol. 
Daarom hebben we ons gericht op drie ketens: bananen, 
tomatenpuree en wijn. Deze producten staan onder groente 
en fruit in de eerdergenoemde top 15 van producten. Voor 
rozen starten we het onderzoek, zodra dit weer mogelijk 
is, vermoedelijk in 2022. Dan willen we ook de mogelijke 
risico’s of negatieve impact in de ketens van blauwe bessen, 
boontjes en verse fruitsalades analyseren. Een samenvatting 
van de analyse van de mogelijke risico’s en negatieve impact 
in de ketens van bananen en wijn is te vinden in de bijlagen 
achter in dit rapport. 

Onderzoek naar de Italiaanse tomatenketen
Binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen werd besloten 
om het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en de vakbond 
FNV samen een risico- en impactanalyse te laten uitvoeren 
in o.a. onze Italiaanse productieketen van ingeblikte tomaten. 
Hoewel Italië voor ons geen land met een hoog risico is, 
zijn er steeds meer signalen dat er mensenrechtenrisico’s 
kunnen zijn voor migranten werkzaam in de sector. Berichten 
in de media zorgden in 2020 en 2021 voor meer bewustzijn 
van de problematiek van deze arbeidsmigranten. Het 
doel van de analyse was om de specifieke risico’s op de 
schending van mensenrechten in de Italiaanse tomatenketen 
in kaart te brengen. Daarbij zijn aanbevelingen opgesteld 
voor de stappen die we als Nederlandse retailers kunnen 
zetten om positieve verandering in gang te zetten. De 
onderzoeksresultaten en het gezamenlijke actieplan zijn hier 
terug te vinden. 

  3  Ahold Delhaize Human Rights report 2020
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3

Lopende
projecten

In dit hoofdstuk beschrijven we de voortgang bij een  
aantal lopende projecten. Deze zijn bedoeld om de  
mogelijke risico’s en negatieve impact op mensenrechten  
en milieu in onze ketens te voorkomen of te beperken  
en vallen onder stap 3 van het due diligence proces:  
stop, voorkom of beperk negatieve effecten. 

3.1 Leefbaar loon bananen

In 2019 ondertekende het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL) namens Nederlandse 
supermarkten het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. 
Eén van de eerste afspraken waar wij ons aan hebben 
gecommitteerd is dat we ons gaan inzetten voor een 
leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt. Dit doen 
we samen met andere grote retailers, zoals Jumbo en 
Superunie. Een leefbaar loon is een loon waarmee de kosten 
voor voeding, onderdak, kleding, onderwijs en medische 
zorg voor een gezin gedekt kunnen worden, plus iets extra’s 
voor onvoorziene omstandigheden. In risicolanden is het 
minimumloon niet altijd voldoende om deze kosten te 
betalen.

In 2020 hebben we bij de producenten van 50% van onze 
bananen (afkomstig uit Colombia, Costa Rica, Ecuador en 
Peru) berekend wat het verschil is tussen een leefbaar loon 
en de lonen die worden betaald. Het gemiddelde verschil 

met een leefbaar loon was 7%. In 2021 zijn we gestart 
met gesprekken met onze leveranciers om dit loongat 
gezamenlijk te dichten. Daarnaast zijn we verdergegaan met 
het in kaart brengen van het leefbaar loongat bij de rest 
van onze bananen. De uitkomst van dat onderzoek wordt in 
2022 op de website van IDH in een gezamenlijke baseline 
studie gepresenteerd. Meer informatie over dit project 
is hier te vinden. De benchmarks die bij het berekenen 
van het leefbaar loon worden gebruikt zijn internationaal 
erkende Living Wage Benchmarks, die door IDH samen met 
vakbonden zijn geïdentificeerd (meestal van de Global Living 
Wage Coalition).
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Resultaten in 2020

In samenwerking met 37 leveranciers zijn in 2020 in totaal 
30.345 mensen bereikt, waaronder 14.259 kinderen.  
De bedoeling was dat onze investering in de Albert Heijn 
Foundation zou groeien naar 2,3 miljoen euro, maar door  
de coronapandemie liepen projecten vertraging op en 
werd er minder geld uitgegeven. De bijdrage van Albert 
Heijn in 2020 was 1,5 miljoen euro. In 2021 hopen we de 
achterstanden te kunnen inhalen en waar nodig zullen 
we dan extra investeren. In 2020 werden onder andere de 
volgende resultaten behaald. 

IN 2020 
WERDEN ONDER 

ANDERE  
DE VOLGENDE  
RESULTATEN 
BEHAALD.

Meningitis  
vaccinatie_

programma 
uitgerold in 
Ivoorkust

3 toiletblokken 
gebouwd in  
Ghana

3 watertanks 
aangelegd 
(werkend op 
zonne-energie) 
in Senegal en 
Marokko

5 bijlesprogramma’s 
opgezet met aandacht 
voor rekenen en taal  
in Peru, Zuid-Afrika en 
Marokko. 

12 klaslokalen gebouwd  
en 4 scholen opgeknapt  
in Zuid-Afrika, Marokko  
en Zimbabwe

20 woningen van  
medewerkers  
opgeknapt  
in Colombia

3.2 Albert Heijn Foundation
De Albert Heijn Foundation werd in 2007 opgericht om 
samen met onze vaste leveranciers van bloemen, groenten 
en fruit in Afrika en later ook in Zuid-Amerika te kunnen 
bijdragen aan verbetering van de leefomstandigheden van 
hun lokale medewerkers. Samen met leveranciers investeert 
de Albert Heijn Foundation in lokale projecten, zoals de bouw 
van woningen, gezondheidszorg, onderwijs en economische 
ontwikkeling. ICCO en FairMatch Support zijn de externe 
adviseurs van het eerste uur.

Dankzij de goede relatie met leveranciers konden projecten 
ook tijdens de coronapandemie doorgaan en lukte het om 
mensen juist in deze crisistijd te ondersteunen. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in Peru, waar we sinds 2020 onderwijzers 
coachen en investeren in bijlessen voor kinderen in 
begrijpend lezen en rekenen. Toen corona het programma 
in de war dreigde te gooien, zorgde onze lokale leverancier 
van mango’s, FLP, ervoor dat de coaching van onderwijzers 
digitaal kon plaatsvinden. Samen met de scholen begon 

FLP een actie om tablets bij kinderen thuis te krijgen en via 
thuisbezoeken (op de stoep) werden ouders gestimuleerd het 
thuisonderwijs te ondersteunen. Dankzij deze acties kon de 
leerachterstand van de kinderen in 2020 worden beperkt.

In 2020 organiseerden we voor de tweede keer (virtueel) een 
Albert Heijn Foundation leveranciersconferentie. Tijdens de 
conferentie werden ervaringen uitgewisseld en uitdagingen 
met de leveranciers besproken. De conferentie maakte 
duidelijk dat deelname aan de Albert Heijn Foundation zowel 
blijvende verbeteringen in lokale gemeenschappen biedt als 
een verstevigde relatie met Albert Heijn.

Dankzij de goede relatie  
met leveranciers konden  
projecten ook tijdens de 

coronapandemie doorgaan
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 2019

 1.500ton

 2021

 2.750ton

 2022

 3.000ton
    verwacht

 2020

 1.174ton

Ingekochte cacaobonen door Albert Heijn
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3.3 Delicata chocolade
Eind 2018 sloot Albert Heijn zich met het eigen 
chocolademerk Delicata als eerste aan bij 
het Open Chain platform, opgezet door Tony’s 
Chocolonely. Voor onze Delicata chocolade 
kopen wij sindsdien door Rainforest Alliance 
(UTZ) gecertificeerde cacao in volgens de vijf 
samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain. 
Dit betekent onder meer dat alle cacaobonen 
in onze Delicata-repen volledig traceerbaar 
zijn, dat we actief op zoek gaan naar gevallen 

van kinderarbeid en deze tegengaan, dat 
we langdurig samenwerken met dezelfde 
partnercoöperaties en dat we meer betalen 
voor de cacao. In april 2021 publiceerden 
wij een eerste rapport over onze duurzame 
Delicata-chocoladeketen. Ontwikkelingen van 
het afgelopen jaar bij de partnerorganisaties van 
Tony’s Open Chain zijn terug te vinden op de 
website van Tony’s Open Chain. 

Alle Delicata pure en melkchocolade bevat 
traceerbare cacaomassa – sinds 2020 
ook de Delicata paaseitjes – van bonen 
die zijn ingekocht bij Tony’s Open Chain 
partnercoöperaties in Ghana en Ivoorkust.4 
Dit betekent dat de bonen afkomstig zijn van 
de Tony’s partnercoöperaties en aan precies 
dezelfde eisen voldoen. Sinds eind 2020 is 
het dankzij onze chocoladefabrikant Barry 
Callebaut ook mogelijk om volledig traceerbare 
cacaoboter (het hoofdbestanddeel van witte 
chocolade) in te kopen. De bonen voor onze 
witte chocolade kopen we nu ook in bij de 

partnercoöperaties van Tony’s Open Chain in 
Ghana en Ivoorkust. In 2019 kocht Albert Heijn 
bij deze coöperaties 1.500 ton cacaobonen en in 
2020 iets minder, zo’n 1.174 ton bonen. In 2021 
was dat gestegen tot 2.750 ton. Deze toename 
werd mede ingegeven door de productie van 
cacaoboter voor witte chocolade. In 2022 
verwachten we 3.000 ton cacaobonen in te 
kopen bij de partnercoöperaties van Tony’s  
Open Chain.

  4  Met uitzondering van Delicata pure repen met cacao uit Costa 
Rica, Tanzania en Uganda

INGEKOCHTE CACAOBONEN DOOR ALBERT HEIJN
( PARTNERCOÖPERATIES VAN TONY’S  
OPEN CHAIN IN GHANA EN IVOORKUST)
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Tony’s Open Chain premie
We zetten ons in om een leefbaar inkomen voor cacaoboeren 
in Ghana en Ivoorkust mogelijk te maken. Het is één van 
de principes van Tony’s Open Chain, waaraan Albert Heijn 
zich met het merk Delicata heeft verbonden. Om iets te 
kunnen doen aan de armoede waarin veel cacaoboeren in 
Ghana en Ivoorkust leven, sluiten we overeenkomsten voor 
de lange termijn (minimaal vijf jaar) en betalen we naast 
de certificeringspremie een Living Income Reference Price 
(LIRP)5. Dat is de meerprijs die boeren nodig hebben om 
een leefbaar inkomen te verdienen. Deze komt ook boven 

op de Living Income Differential (LID), de meerprijs die de 
regeringen van beide landen hebben vastgesteld. De LIRP 
wordt ieder jaar op basis van gegevens van de Living Income 
Community of Practice berekend. Hieronder staan de nieuwe 
premies voor 2022. 

In april 2021 (midcrop) stelde de Ivoriaanse overheid de farm 
gate price naar beneden bij naar 1.341 US dollar. Daarop is 
de LIRP-premie direct aangepast naar 860 dollar, waarvan 
665 dollar aan certificeringspremie en 195 dollar extra Tony’s 
Open Chain premie. Deze hogere LIRP werd voor 1.568 ton 
cacaobonen betaald. 

Naast het betalen van een prijs die een leefbaar inkomen 
mogelijk maakt, helpt Tony’s Open Chain de boeren door 
middel van trainingen en landbouwbenodigdheden, zoals 
natuurlijke bemesting, hun productie te verbeteren. Ook 
krijgen de boeren hulp bij de productie van andere gewassen, 
gericht op de eigen voedselvoorziening en om niet helemaal 
afhankelijk te zijn van cacao. Verder werkt Tony’s Open Chain 
met het Child Labour Monitoring and Remediation System 
(CLMRS) om kinderarbeid in de cacaogemeenschappen op te 
sporen en tegen te gaan. 

Partnercoöperaties Asunafo (Ghana) en  
Socoopacdi (Ivoorkust)
Albert Heijn werkt wat nauwer samen met twee van de negen 
partnercoöperaties van Tony’s Open Chain: Asunafo in Ghana 
en Socoopacdi in Ivoorkust. Vanwege problemen bij Socoopadi 
hebben we in 2021 zo’n 2.450 ton cacaobonen ingekocht bij de 
andere partnercoöperaties in Ivoorkust van Tony’s Open Chain. 
Inmiddels zijn de problemen opgelost en zullen we vanaf 2022 
weer cacaobonen gebruiken van Socoopacdi. In 2021 werd bij 
de twee coöperaties de volgende vooruitgang geboekt. 

Asunafo (Ghana)
 Certificering door Rainforest Alliance
  Individuele begeleiding van boeren om hun productie  

te verhogen is gestart
 CLMRS-programma uitgerold bij alle boerderijen
 325 ton cacaobonen ingekocht
  Extra Tony’s Open Chain premie van 40 US dollar per ton 

Socoopacdi (Ivoorkust)
 Problemen rond de levering van cacaobonen zijn opgelost
 Certificering Rainforest Alliance is weer op orde
  0 ton cacaobonen ingekocht en daarmee ook geen Tony’s 

Open Chain premie betaald
 In oktober 2021 werd besloten de samenwerking te 

continueren

3.4 Seafood Task Force

Via Ahold Delhaize is Albert Heijn lid van de Seafood Task 
Force (STF), een coalitie van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties die werd opgericht na berichten over moderne 
slavernij in de keten van vis en schaaldieren in Azië. STF 
wil de transparantie in de keten vergroten en vissers en 
kweekbedrijven controleren op de naleving van sociale  
en milieustandaarden6. Traceerbaarheid is daarbij een 
belangrijke stap. We doen mee in een pilot gericht op het 
traceren van garnalen die gekweekt worden in Vietnam. 
In 2021 in fase 1 van deze pilot testten we, samen met onze 
leveranciers, het TruTrace-instrument dat STF samen met WWF 
ontwikkelde om garnalen tot aan de kwekerij elektronisch te 
kunnen traceren (proof of concept). Dat wordt gevolgd door 
een onderzoek naar de sociale en milieuomstandigheden 
op deze kwekerijen, waarbij onder andere wordt gekeken 
naar gedwongen arbeid en kinderarbeid, werkuren, lonen 
en toeslagen, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
landconversie. In 2022 gaan we in fase 2 verder met het 
testen en gebruik van TruTrace en de audit, maar dan nog een 
stap verder in de keten, namelijk bij de visserij naar marine 
feed ingrediënten (vismeel en visolie) met als doel om ook die 
inzichtelijk te maken en te verduurzamen.

Ivoorkust: prijs $ dollars per ton cacao 2021 2022

Farm gate price (incl. LID) 1788 1458

Certificeringspremie* 345 466

Extra Tony’s Open Chain premie 67 276

Totaal LIRP premie bovenop fram gate price 412 742

Boer ontvangt in totaal $ dollars 2200 2200

Managementvergoeding coöperatie 50 50

Prijs per ton cacao in Ghana en Ivoorkust

Ghane: prijs $ dollars per ton cacao 2021 2022

Farm gate price (incl. LID) 1820 1767

Certificeringspremie* 240 344

Extra Tony’s Open Chain premie 0 0

Totaal LIRP premie bovenop fram gate price 280 344

Boer ontvangt in totaal $ dollars 2100 2100

Managementvergoeding coöperatie 50 50

*  UTZ/Rainforest Alliance premium is in 2021 betaald op basis van het mass balance principe, omdat partnercoöperaties vanwege de fusie tussen UTZ en 
Rainforest Alliance pas vanaf oktober 2021 gecertificeerd konden worden volgens het nieuwe Rainforest Alliance programma

  5  Kijk voor meer informatie in het verslag over onze Delicata chocolade  
https://static.ah.nl/binaries/ah/content/assets/ah-nl/core/about/duurzaamheid/
duurzaamheidsverslag-mensenrechten.pdf

  6  De focus van STF lag in eerste instantie op Thailand, maar inmiddels  
richt zij zich ook op andere landen, zoals Indonesië, India en Vietnam
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4.1 Monitoring en communicatie

We plaatsen minstens een keer per jaar op onze website of 
in ons duurzaamheidsverslag updates over ons due diligence 
beleid met verbeteracties en de resultaten. Voor informatie 
over de voortgang ten opzichte van de gestelde KPI’s op onze 
specifieke duurzaamheidseisen omtrent de inkoop van eigen 
merkproducten verwijzen we naar ons duurzaamheidsverslag. 
De voortgang ten opzichte van de gestelde KPI’s over 2021 
zal terug te vinden zijn in het duurzaamheidsverslag dat begin 
2022 wordt gepubliceerd. 

4.2 Klachtenmechanisme

Om problemen in de keten te identificeren en 
om werknemers te beschermen hebben we een 
klachtenmechanisme ingesteld. De Ahold Delhaize ‘Speak 
Up Line” is doorontwikkeld om ook klachten te kunnen 
ontvangen over onze leveranciers en onze ketens.

Medewerkers die werkzaam zijn in onze ketens hebben 
niet altijd de kennis en middelen om onze ‘Speak Up Line’ 
te kunnen gebruiken. Een goed klachtenmechanisme 
doorvoeren in diverse ketens is complex en hiervoor is 

De drie volgende stappen in het due diligence  proces 
zijn monitoring, communicatie over de aanpak en 
voorgang van activiteiten en het instellen van een 
klachten- en herstelmechanisme in de keten.

De Ahold Delhaize ‘Speak Up Line” 
is doorontwikkeld om ook klachten 

te kunnen ontvangen over onze 
leveranciers en onze ketens.

Monitoring, 
communicatie 
en klachten-
mechanisme

samenwerking met verschillende partijen nodig. Binnen 
het IMVO Convenant Voedingsmiddelen staat dit op de 
agenda. Daarnaast is Ahold Delhaize betrokken bij de 
klachtenmechanismepilot van amfori ‘Speak for Change’. 
.
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Vooruitblik
2022

In 2022 zetten we weer nieuwe  
stappen in onze due diligence aanpak.  
De volgende activiteiten staan op  
de planning: 

  Uitbreiding van de wereldkaart op AH.nl met onze  
vers leveranciers. 

  Vervolg op het leefbaar loon project bananen. 

  Nieuwe Albert Heijn Foundation projecten bepalen samen 
met onze leveranciers op het gebied van wonen, scholing, 
gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

 We streven naar publicatie binnen een half jaar van de 
actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen 
van de risico- en impactanalyses voor de ketens van 
bananen, wijn en ingeblikte tomaten. 

  Opstarten van minimaal drie onafhankelijke risico- en 
impactanalyses in ketens met een hoog risico (gedacht 
wordt aan boontjes, rozen en verse fruitsalades), waarbij 
vakbonden, maatschappelijke organisaties en lokale 
gemeenschappen betrokken worden en waarvan de 
resultaten uiterlijk binnen 2 jaar worden gepubliceerd. In 
tenminste één van deze analyses zullen vrouwenrechten 
centraal staan.

  Uitwerken/implementeren van het vrouwenrechten 
statement in onze due diligence aanpak. 

  Opstellen van een plan van aanpak met leveranciers 
van cacao om de ambities van het Dutch Initiative for 
Sustainable Cocoa (DISCO) te kunnen realiseren.

  Vaststellen van doelen naar aanleiding van een 
assessment van het Sustainable Nut Initiative (SNI)  
van cashewnoten. 

  Samen met onze leveranciers verkennen van de 
mogelijkheden om ‘Sustainable Rice Platform’-
certificering te implementeren.
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omliggende gemeenschappen, ngo’s, experts en leveranciers. Meestal gebeurde 
dit in de vorm van individuele interviews en een aantal keer tijdens thematische 
sessies in groepsverband. Een overzicht van de geïnterviewde personen staat 
achteraan deze bijlage. 

Bij de werknemers is gekeken naar de verdeling tussen de verschillende 
werkzaamheden. Onder de 40 geïnterviewde personen waren 9 vrouwen, waarvan 
er 7 bij het bedrijf werkten. In totaal is 7 tot 8% van de werknemers vrouw, vandaar 
het lage aantal. Dit heeft dit vooral te maken met de fysiek zware werkzaamheden 
en het lage aantal vrouwen dat daardoor op vacatures solliciteert. Dat geldt niet 
voor administratieve functies (zie onder). De interviews met werknemers waren 
anoniem, betrokkenen werden vooraf geïnformeerd over het doel en al het nodige 
is gedaan om de vertrouwelijkheid te waarborgen (hoewel dat bij telefonische 
interviews niet altijd goed te controleren viel).

1.3 Vervolgstappen
Hieronder geven we een samenvatting van de risico- en impactanalyse met 
daarbij de aanbevelingen van de onderzoekers om de belangrijkste risico’s en 
negatieve effecten te kunnen stoppen, verminderen of voorkomen. Deze inzichten 
en aanbevelingen worden in 2022 door Albert Heijn gebruikt om samen met de 
leverancier een actieplan te ontwikkelen en te implementeren in de keten.

1.1 Proces van gegevensverzameling 
Het onderzoek bestond uit een deskstudie gevolgd door (telefonische) interviews. 
Na de deskstudie werd met het expertpanel overlegd over de risico’s en mogelijke 
negatieve effecten op mensenrechten en milieu waar in het verdere onderzoek de 
nadruk op moest liggen. De experts gaven ook feedback op het conceptrapport.  
Tot slot werden de bevindingen en aanbevelingen tijdens een leer- en feedbacksessie 
met de bedrijven in de keten besproken. 

De deskstudie naar de keten van bananen startte in september 2020, en werd in 
oktober gevolgd door (telefonische) interviews. Voor het onderzoeksinstrument 
telefonische interviews werd gekozen, vanwege de reisbeperkingen als gevolg 
van de coronapandemie. Om de gegevens uit die interviews zo goed mogelijk te 
kunnen verifiëren werden daarna nog verschillende themasessies georganiseerd. 
Het onderzoek kon in juni 2021 worden afgerond. 

1.2 Onderzoeksgroep
De interviews waren semigestructureerd. Op basis van de deskstudie en de 
suggesties van het expertpanel werd voor iedere groep belanghebbenden een 
specifieke vragenlijst gemaakt. Tijdens het onderzoek is 9% van alle werknemers 
geïnterviewd. In totaal werden met 40 personen gesprekken gevoerd: werknemers, 
het management, vertegenwoordigers van de vakbond, sleutelpersonen uit 

Bijlage
Risico- en impactanalyse in  
de keten van bananen

1. Inleiding
 
In opdracht van Albert Heijn voerde ICCO7 in 2020 en 2021 een risico- en 
impactanalyse uit in de eigen merkketen van bananen uit Colombia.  
Hierbij ging het om een eerste risico- en impactanalyse. De keuze viel op  
dit bananen, omdat dit het meest verkochte fruit in onze winkels is en 
zowel het product als het land een hoog risiconiveau hebben. Bovendien 
hebben we met de leverancier al een lange samenwerking en zagen we 
daarmee een goede kans om eventuele issues te onderzoeken. 

Het onderzoeksteam bestond uit vier personen: Álvaro Benavides Narváez 
(hoofdonderzoeker), Pedro Valarini, Manon Wolfkamp en Karin Slobbe-Visser 
(coördinator). Het onderzoeksteam beschikte over de benodigde kennis en 
kunde op het gebied van impactanalyses, de richtlijnen voor mensenrechten 
en milieu van OECD en UNGP, ketenontwikkeling en relevante thema’s als 
arbeidsomstandigheden, leefbaar loon, gender, milieu en kinderarbeid. 

Het onderzoeksteam werd bijgestaan door een panel met deskundigen  
van ICCO, Oxfam Novib, Solidaridad en World Wildlife Fund (WWF)  
Colombia. Zij leverden aanvullende expertise op bijvoorbeeld certificeringen, 
milieuonderwerpen en de politieke en sociaaleconomische situatie in  
het land.

  7  Per januari 2021 is ICCO samengegaan met Cordaid. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Cordaid Mensenrechten due diligence rapport 2021, bijlage | 22
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4.1 Arbeidsomstandigheden
 Vrijheid van vereniging – Bijna alle werknemers (90%) zijn lid van de 

belangrijkste vakbond in de regio, Sintrainago. De vakbond kan vrij opereren; 
iedere twee jaar wordt met de directie onderhandeld over de lonen en 
de arbeidsvoorwaarden, en afspraken daarover worden vastgelegd in een 
collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een positief gegeven in een land met 
een lage vakbondsdichtheid en waar vakbondsleiders regelmatig worden 
bedreigd.

 Werkuren en contracten – Deze komen overeen met de afspraken in de 
collectieve arbeidsovereenkomst en de Colombiaanse wet (werkweek van 
48 uur). Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, worden gelijk beloond. 
Het bedrijf spant zich in om het personeelsverloop te beperken, ook tijdens 
de coronacrisis. Aangezien bananen het hele jaar door groeien, werken op de 
plantages geen seizoenarbeiders. 

 
 Discriminatie – Het bedrijf voert een antidiscriminatiebeleid. Tijdens het 

onderzoek gaven medewerkers aan zich niet gediscrimineerd te voelen. Op de 
administratie is 41% van de werknemers vrouw; op de productieafdelingen is 
dat percentage lager. Volgens de bananenexporteur heeft dit vooral te maken 
met de fysiek zware werkzaamheden en het lage aantal vrouwen dat daardoor 
op vacatures solliciteert. Afnemer Fyffes stimuleert gendergelijkheid bij haar 
leveranciers. Daartoe werk Fyffes samen met het BSR HERproject initiatief.

 Veiligheid en gezondheid – Een comité bestaande uit vertegenwoordigers 
van management en werknemers ziet toe op naleving van de richtlijnen 
inzake gezondheid en veiligheid en organiseert hierover regelmatig 
informatiebijeenkomsten met het personeel. Tijdens de interviews 
werden geen gezondheids- of veiligheidsissues gemeld; ook niet via het 
klachtenmechanisme. 

 
 Klachtenmechanisme – Klachten kunnen werknemers van beide plantages op 

verschillende manieren kenbaar maken: via de vakbond, het management en 
een speciale klachtenbus. Daarnaast hebben de plantages een meldpunt voor 
(seksuele) intimidatie en geweld. 

 

Colombia en ook Magdalena kampen met een hoge werkloosheid. Ten tijde van het 
onderzoek in september-oktober 2020 was bijna 21% van de inwoners van Santa 
Marta, de hoofdstad van Magdalena, werkloos. Dat had slechts ten dele te maken 
met de corona-crisis: in juli 2021 bedroeg de werkloosheid 16,5%.8

De bananensector behoort tot de formele economie. Dat wil zeggen, mensen 
die in de sector werken hebben een formeel dienstverband/contract en worden 
overeenkomstig de Colombiaanse wetgeving betaald. Het wettelijk minimumloon is 
in Colombia echter lager dan het leefbaar loon. Dit houdt in dat mensen met een 
minimumloon niet in de basisbehoeften van zichzelf en hun gezin kunnen voorzien. 
Volgens de International Labour Organization (ILO) zijn er in Colombia ook met de 
erkenning van vakbonden en het recht van vereniging nog regelmatig problemen. 

Zona Bananera ligt in een ecologisch kwetsbaar gebied. De gemeente maakt 
deel uit van de Ciénaga Grande de Santas Marta, een drasland dat in 1998 werd 
opgenomen in de lijst met watergebieden van internationaal belang die onder 
het Verdrag van Ramsar vallen. Het verplicht de overheid tot bescherming, maar 
in plaats daarvan staat die al jaren uitbreiding van palmolie- en bananenteelt toe, 
waardoor steeds meer water aan het gebied wordt onttrokken. 

4. Risico- en impactanalyse

Volgens de risico- en impactanalyse van ICCO worden de mensenrechten op beide 
plantages gerespecteerd. Het management van de plantages houdt zich aan alle 
erkende internationale richtlijnen en verdragen en op de meeste terreinen werden 
geen negatieve effecten geconstateerd. In een aantal risicogebieden zijn volgens 
het onderzoeksteam wel maatregelen nodig om (toekomstige) negatieve gevolgen 
te voorkomen of te verminderen. Hieronder geven we een overzicht van de 
onderzochte risico’s. Daarna gaan we dieper in op de belangrijkste risicogebieden 
en de aanbevelingen die het onderzoeksteam daarop doet.

2. Beschrijving van de keten

Het onderzoek in Colombia richtte zich op de mensenrechtensituatie op 
bananenplantages die eigendom zijn van een bananenexporteur. Dit bedrijf houdt 
zich bezig met het telen, oogsten en verpakken van biologische en niet-biologische 
bananen. Het exporteert jaarlijks meer dan 13 miljoen dozen bananen naar Europa. 
Het bedrijf heeft 11 boerderijen of plantages in de regio Magdalena. Ons onderzoek 
richtte zich op twee van die plantages.

 Plantage 1: 115 hectare oppervlak en 127 werknemers (in oktober 2020).
 Plantage 2: 143 hectare oppervlak en 160 werknemers (in oktober 2020). 

Na de oogst worden de bananen van beide plantages door Fyffes naar Europa 
verscheept. Fyffes leadership-team is gevestigd in Geneve en is een van de 
grootste importeurs en distributeurs van tropisch fruit ter wereld. Het bedrijf heeft 
wereldwijd meer dan 10.000 mensen in dienst en heeft kantoren in 12 landen. 
In 2017 werd Fyffes overgenomen door de Japanse bedrijvengroep Sumitomo. 
Fyffes en de exporteur van bananen in Colombia werken al 11 jaar samen. Fyffes 
is de exclusieve inkoper van bananen van de bananenexporteur voor zowel de 
Amerikaanse als de Europese markt. 
Vervolgens levert Fyffes de bananen aan Bakker Barendrecht, één van de grootste 
groente- en fruitbedrijven in Nederland. Daar rijpen de bananen verder en tot slot 
worden ze bezorgd bij de Albert Heijn supermarkten. Deze eigen merk bananen 
worden voornamelijk vanuit Colombia en Costa Rica geleverd. Een klein deel komt 
uit Ecuador. Alle bananen hebben een Rainforest Alliance of Fairtrade certificering. 

3. Context

Bananen zijn het op twee na belangrijkste exportgewas van Colombia (na koffie en 
bloemen). Magdalena, een deelstaat in het noorden van Colombia, is een van de 
productieregio’s. Doordat veel mensen er werk vinden, is de bananensector samen 
met toerisme een belangrijke aanjager van de economie in Magdalena.

  8  El Heraldo: De cada 100 personas que trabajan en Santa Mara, 62 están en la informalidad, September 30, 2021 Mensenrechten due diligence rapport 2021, bijlage | 23
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huishoudens. Op de onderzochte plantages probeert men efficiënt met water 
om te gaan, onder andere door de aanleg van een nieuwe sprinklerinstallatie 
die 30% minder water gebruikt. Daarnaast is geïnvesteerd in opslagreservoirs 
die ervoor zorgen dat de plantages in tijden van droogte kunnen worden 
geïrrigeerd en dat kleinschalige boeren stroomafwaarts ook nog kunnen 
beschikken over voldoende water. 

 Gewasbeschermingsmiddelen – De plantages hebben de benodigde 
certificaten en de bananen hebben een Rainforest Alliance keurmerk, 
waarvoor ze moeten voldoen aan diverse eisen op het gebied van 
geïntegreerde bestrijding (IPM) en bemesting. Dit geïntegreerde systeem omvat 
onder andere richtlijnen voor besproeiing vanuit de lucht, beheer van de 
waterhuishouding door drainage, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en mechanische onkruidbestrijding. Op beide plantages wordt het gebruik 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. In 
de lokale gemeenschap leefden zorgen over het gebruik van pesticiden. 
Het onderzoeksteam kon dit niet valideren, onder andere omdat het door 
coronarestricties de plantages niet kon bezoeken. 

 
 Afval – Beide plantages doen aan afvalscheiding, plastic zakken worden 

zoveel mogelijk hergebruikt en er vindt geen afvalverbranding plaats. Het 
bedrijf gebruikt plastic zakken om bananentrossen te beschermen tegen 
vogels en insecten. Die moeten op termijn vervangen worden door biologisch 
afbreekbare zakken. Vanaf 2030 moet al het verpakkingsmateriaal bij Fyffes 
afbreekbaar of recyclebaar zijn. 

4.6 Lokale gemeenschappen
 Lokale werkgelegenheid – De meeste werknemers in de productie komen 

uit de omgeving. Het blijkt moeilijk om jongeren te werven, want de meeste 
trekken van het platteland naar de stad.

 Communicatie en engagement – Hoewel de plantages banen en inkomen 
opleveren, bestaat er ook wantrouwen. Bewoners uitten al dan niet terecht 
hun zorgen over het watergebruik, de pesticiden en het vele plastic op de 
plantages.

4.3 Gedwongen arbeid en kinderarbeid
 Gedwongen arbeid en kinderarbeid – Tijdens het onderzoek en de interviews 

met werknemers zijn geen signalen opgevangen of gevallen van kinderarbeid of 
gedwongen arbeid gemeld. 

 
4.4 Landgebruik en eigendomsrechten

 Land – Het bedrijf is op beide plantages eigenaar van de grond en in geval 
van uitbreiding worden alle wettelijke procedures doorlopen. Er zijn geen 
rechtszaken of klachten gevonden van boeren in de omgeving die vanwege 
zo’n uitbreiding gedwongen werden tot vertrek. De Colombiaanse wet erkent 
het recht van inheemse volken op Free, Prior and Informed Consent (FPIC), 
volgens welke zij instemming moeten verlenen aan activiteiten op hun 
grondgebied. Er zijn geen gevallen bekend waarbij het bedrijf dat recht zou 
hebben geschonden. 

4.5 Milieu
 Water – Bij het telen van bananen wordt veel water gebruikt. WWF en ook 

de omliggende gemeenschappen tonen zich bezorgd over de impact van 
het watergebruik het eco systeem en op de beschikbaarheid van water voor 

4.2 Inkomen
 Loon en bonusregelingen – Alle lonen op de plantages liggen boven het 

wettelijk minimumloon in Colombia. Daarnaast hebben werknemers recht 
op een aantal toeslagen en vergoedingen, zoals een Fairtrade-premie, 
kerstgratificatie, vakantietoeslag en toeslag voor oudere werknemers. Ook is er 
een fonds, waaruit werknemers geld kunnen lenen om aanpassingen aan hun 
woning mee te bekostigen. 

 
 Leefbaar loon – Aan de hand van een loonmatrix ontwikkeld door het 

Initiatief Duurzame Handel (IDH) is onderzocht in hoeverre de inkomsten 
van de werknemers op het niveau van een leefbaar loon liggen. Dit bleek 
niet het geval bij 89% van de werknemers op plantage 1 (108 van de 122 
onderzochte medewerkers, waarvan 113 mannen en 9 vrouwen) en bij 91% 
van de werknemers op plantage 2 (146 van de 160 medewerkers, waarvan 148 
mannen en 12 vrouwen). Hoewel hun loon meer dan voldeed aan de eisen van 
het wettelijk minimumloon, was dit nog niet voldoende om van rond te komen. 
Het maximale verschil met het leefbaar loon bedraagt 28% op plantage 1 en 
27% op plantage 2. 
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3. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit kost tijd. Om werknemers al 
eerder een leefbaar loon te bieden adviseert het onderzoeksteam Fyffes 
en Albert Heijn om in de tussenperiode meer te betalen voor een doos 
bananen (verandering van de handelsvoorwaarden). Mocht het lukken om 
de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren, 
waardoor tijdens de collectieve arbeidsonderhandelingen meer ruimte ontstaat 
voor loonsverhogingen, dan kan deze maatregel weer worden afgebouwd. 

5.2 Waterbeheer
De bananenplantages liggen in een kwetsbaar watergebied dat door de uitbreiding 
van palmolie- en bananenteelt steeds verder onder druk staat. De problemen 
die dit oplevert kunnen niet alleen aan het bedrijf worden toegeschreven. 
Bovendien heeft die alle vergunningen op orde en investeert zij voortdurend in 
nieuwe systemen om het waterbeheer te verbeteren. Maar de bananenexporteur 
is een belangrijke speler in de regio. Zij zou volgens het onderzoeksteam een 
voortrekkersrol moeten spelen bij pogingen om negatieve gevolgen voor het milieu 
te voorkomen of te beperken. De onderzoekers adviseren de ontwikkeling van 
een regionale aanpak ter bescherming van de Ciénaga Grande de Santas Marta. 
Daartoe zou het bedrijf de volgende stappen kunnen zetten.
1. In kaart brengen en benaderen van de juiste stakeholders en specialisten. 

2. Gezamenlijk opstellen van een actieplan met een heldere tijdslijn en verdeling 
van verantwoordelijkheden.

3. Communicatie over het conceptplan met werknemers en lokale 
gemeenschappen om feedback te krijgen en aanvullende ideeën te 
verzamelen.

4. Implementatie van het plan onder leiding van een coördinator en 
een stuurgroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, ook lokale 
gemeenschappen.

5. Aanbevelingen

Het onderzoeksteam constateert een (potentieel) negatieve impact op de 
volgende drie belangrijkste terreinen: lonen, waterbeheer en – in samenhang 
met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – de relatie met lokale 
gemeenschappen. Daarop doet het team een aantal aanbevelingen. Deze zijn 
gericht aan Albert Heijn en de leverancier. In het actieplan dat in 2022 wordt 
opgesteld komt te staan welke acties door wie worden ondernomen en wat het 
tijdspad is.

5.1 Lonen 
Gemiddeld verdienen op plantage 1 medewerkers die onder het bestaansminimum 
zitten 18% minder dan een leefbaar loon. Op plantage 2 verdienen zij gemiddeld 
13% minder dan een leefbaar loon. Het gat is volgens het onderzoeksteam niet 
heel groot en daarom beoordeelt het team het als een middelgroot risico wat 
betreft zwaarte, maar als een groot risico wat betreft reikwijdte, want het gaat om 
een grote groep werknemers (respectievelijk 89% en 91% op plantage 1 en 2).9 
Daarom moet het met prioriteit worden aangepakt. Om het gat naar een leefbaar 
loon te dichten adviseren de onderzoekers drie interventies. 
1. Voortzetting van de constructieve dialoog en collectieve 

arbeidsonderhandelingen tussen management en werknemers. Deze kunnen 
nog verder verbeterd worden door beiden hierop te trainen. 

 
2. Om de ruimte voor loonsverhoging bij deze onderhandelingen te vergroten 

is een mogelijke oplossing om de arbeidsproductiviteit op de plantages 
te verhogen. Die kan op verschillende manieren worden gestimuleerd, 
bijvoorbeeld door scholing van het personeel, met prestatiebeloningen 
of mechanisatie. In hoeverre dit resultaat oplevert en welke risico’s er 
aan maatregelen kleven (prestatiebeloning kan bijvoorbeeld leiden tot 
onderbetaling of extreem veel overwerk) moet worden onderzocht. Als partners 
in de keten kunnen Fyffes en Albert Heijn meebetalen aan het onderzoek, 
de opleidingen of bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe machines. Het 
onderzoeksteam adviseert om in ruil daarvoor dan met het bedrijf concrete 
afspraken te maken over het doorvoeren van de loonsverhoging zodra daartoe 
gelegenheid is. 

   9  De prioritering van mensenrechtenrisico’s dient volgens de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (2018) te gebeuren op basis van de zwaarte, reikwijdte en onomkeerbaarheid van 
negatieve gevolgen. 
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5.3  Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  
en relatie met lokale gemeenschappen

Mensen uit de omgeving uitten tijdens de interviews hun zorgen over het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ze waren bang dat die tijdens het 
sproeien vanuit de lucht ook in bewoonde gebieden terecht komen en daar 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Ze waren niet overtuigd door het feit dat 
instanties geen onregelmatigheden hebben vastgesteld en ze waren ook niet  
op de hoogte van verbeteringen door het bedrijf. Volgens het onderzoeksteam  
zou het bedrijf daarom de volgende stappen kunnen zetten. 
1. Onderzoek (laten) doen naar de klachten in lokale gemeenschappen.

2. Doorzetten van proefprojecten waarbij chemische middelen worden vervangen 
door biologische manieren van bestrijding.

3. Communiceren van de verbeterplannen aan de lokale gemeenschappen, 
waarbij niet alleen informatie wordt gegeven maar bewoners ook hun zorgen 
kunnen uiten en bij kunnen dragen aan mogelijke oplossingen. 

 
4. Benoemen van een community liaison die ervoor zorgt dat de dialoog hierover 

met lokale gemeenschappen geen eenmalige exercitie is maar een doorlopend 
proces dat resulteert in een toename van vertrouwen.

Overzicht van de geïnterviewde personen

Committees 4 people from the Committee on Safety and Health at Work (COPASST)

Workers 13 people (washers, packers and harvesters). Note: the interviewed workers confirmed that they were  
hired by the growers organization for a fixed or indefinite term.

Farm management and administration 2 people from human resources department, 1 farm manager, 1 production director, 2 people from  
the farm administration.

Union 2 people from the National Union of Workers in the Agricultural Industry (Sintrainagro).

Fyffes 1 directive personnel

The growers organization group 1 person from the growers organization group’s foundation

Expertise 1 expert based in The Netherlands specialized in living wage and living income, former co-chair at Global Living  
Wage Coalition, previously employed at Oxfam Novib and Rainforest Alliance (as global lead on livelihoods and  
workers’ rights).

1 business administration and international trade expert based in Colombia, specialized in collective bargaining  
agreements.

2 water experts based in Colombia.
 1 expert in water collection, canalization and treatment (infrastructure) works.
 1 expert in irrigation and cultivation of bananas. 

Other organizations and people 1 interview with a representative of the Chamber of Commerce of Santa Marta, 1 interview with the farm  
psychologist, 1 priest, 1 director of a local school, 1 university teacher, 1 person of CORPOMAG.

Thematic session water management 1 interview with a representative of the growers organization, 3 representatives of Fyffes. 

Thematic session waste management 1 representative of Bakker Barendrecht, 1 representative of the growers organization, 3 representatives of Fyffes. 

Thematic session pesticide management 1 representative of Bakker Barendrecht, 3 representatives of Fyffes, 1 representative of the growers organization. 

Thematic session wages 3 representatives of Fyffes, 1 representative of the growers organization. 
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(vier) vrouwelijke werknemers betrokken, doordat bij de betrokken bedrijven  
weinig vrouwen werkzaam zijn. Een overzicht van de geïnterviewde personen  
staat achteraan deze bijlage.
De interviews met werknemers waren anoniem, betrokkenen werden vooraf 
geïnformeerd over het doel en al het nodige is gedaan om de vertrouwelijkheid  
te waarborgen. Bij de gesprekken waren geen leidinggevenden aanwezig.

1.3 Vervolgstappen
Hieronder geven we een samenvatting van de risico- en impactanalyse met 
daarbij de aanbevelingen van de onderzoekers om de belangrijkste risico’s en 
negatieve effecten te kunnen stoppen, verminderen of voorkomen. Deze inzichten 
en aanbevelingen worden in 2022 door Albert Heijn gebruikt om samen met de 
leverancier een actieplan te ontwikkelen en te implementeren voor de keten.

1.1 Proces van gegevensverzameling 
Het onderzoek bestond uit een deskstudie gevolgd door telefonische interviews 
en interviews tijdens een veldbezoek om met name werknemers, vakbonden en 
lokale belanghebbenden persoonlijk te kunnen spreken. Na de deskstudie werd 
met het expertpanel overlegd over de risico’s en mogelijke negatieve effecten op 
mensenrechten en milieu waar in het verdere onderzoek de nadruk op moest 
liggen. De experts gaven ook feedback op het conceptrapport. Tot slot werden 
de bevindingen en aanbevelingen tijdens een leer- en feedbacksessie met de 
bedrijven in de keten besproken. De deskstudie naar de keten van wijn startte in 
januari 2021. De bedrijven konden enkele maanden later worden bezocht, waarna 
het onderzoek in september 2021 werd afgerond.
 
1.2 Onderzoeksgroep
De interviews waren semigestructureerd. Op basis van de deskstudie en de 
suggesties van het expertpanel werd voor iedere groep belanghebbenden een 
specifieke vragenlijst gemaakt. Er werden met ruim 40 personen gesprekken 
gevoerd; meestal in de vorm van individuele interviews en een aantal keer 
in groepsverband. Er werd gesproken met werknemers, het management, 
vakbondsvertegenwoordigers, leden van de werknemersvertegenwoordiging,  
ngo’s, experts en leveranciers. Bij het onderzoek was slechts een klein aantal  

Bijlage
Risico- en impactanalyse in de keten van wijn

1. Inleiding
 
In opdracht van Albert Heijn voerde ICCO10 in 2021 een risico- en 
impactanalyse uit in de eigen merkketen van wijn uit Zuid-Afrika. Hierbij  
ging het om een eerste risico- en impactanalyse. De keuze viel op dit 
product, omdat er in de supermarkten van Albert Heijn veel vraag naar is 
en zowel het product als het land een hoog risiconiveau hebben. Bovendien 
hebben we met de leverancier al een lange samenwerking en zagen we 
daarmee een goede kans om eventuele issues te onderzoeken. 

Het onderzoeksteam bestond uit drie personen: Elizabeth Kovandzhiyski 
(hoofdonderzoeker), Manon Wolfkamp en Marleen Brouwer (coördinator). 
Het onderzoeksteam beschikt over de benodigde kennis en kunde op het 
gebied van impactanalyses, de richtlijnen voor mensenrechten en milieu 
van OECD en UNGP, ketenontwikkeling, fruitteelt en relevante thema’s als 
arbeidsomstandigheden, leefbaar loon, gender en milieu. 

Het onderzoeksteam werd bijgestaan door een panel met deskundigen  
van ICCO, Oxfam Novib, SOMO en World Wildlife Fund (WWF) Zuid-Afrika.  
Zij leverden aanvullende expertise op bijvoorbeeld lonen, 
milieuonderwerpen en de politieke en sociaaleconomische situatie in  
het land.
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Verder werkt uniWines als lid van het Biodiversity in the Wine Initiative met het 
World Wildlife Fund (WWF) en de Botanical Society of South Africa samen aan het 
behoud van biodiversiteit. 

3. Context

Relevant beleid in Zuid-Afrika is Broad-Based Black Economic Empowerment 
(BBBEE) bedoeld om de economische positie van de zwarte bevolking te 
versterken. Door de jarenlange apartheid is de zwarte bevolking vooral in 
de hogere lagen van de economie ondervertegenwoordigd. BBBEE moet 
deze onevenwichtigheid corrigeren. Om in Zuid-Afrika kans te maken op 
overheidsopdrachten moet een bedrijf BBBEE-compliant zijn. Daarbij wordt 
gekeken naar de eigendomsverhoudingen, het aantal zwarte werknemers op 
verschillende posities en naar wie er zeggenschap heeft bij de leveranciers van 
een bedrijf. uniWines scoort niveau 8, weliswaar het laagste niveau maar daarmee 
voldoet het aan de BBBEE-eisen. 

Zuid-Afrika kent een grote inkomensongelijkheid en hoge werkloosheid. In 2015 
leefde 49% van de bevolking onder de armoedegrens en door de coronacrisis is de 
economische situatie verder verslechterd. In het laatste kwartaal van 2020 liep de 
werkloosheid in het land op naar 32,5%. In West-Kaap was begin 2020 21% van de 
beroepsbevolking werkloos.11 De wijnbouw is een belangrijke sector in Zuid-Afrika. 
In de voorbije jaren genereerde die 300.000 banen. Maar door de coronacrisis en de 
afname van het wijntoerisme verloren naar schatting 20.000 mensen in de sector 
hun baan.12 Nog een effect van de crisis is dat veel banen in de wijnbouw en ook in 
andere agrarische sectoren worden omgezet in seizoenarbeid. Dat biedt bedrijven 
niet alleen meer flexibiliteit maar verlaagt ook hun kosten, omdat seizoenarbeiders 
meestal geen pensioen en andere toeslagen en vergoedingen ontvangen. 
Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op de wijnproductie in Zuid-
Afrika. In 2015 werd op landelijk niveau de laagste hoeveelheid neerslag sinds 1904 
gemeten en in 2017/2018 kampte West-Kaap met een lange periode van extreme 
droogte. Dat dwingt producenten tot een verantwoord gebruik van water. 

2. Beschrijving van de keten

Zuid-Afrika is de achtste wijnproducent ter wereld; het land levert 3,3% van de 
wereldwijnproductie. In 2020 produceerde Zuid-Afrika 10,4 miljoen hectoliter 
wijn, waarvan 3,6 miljoen hectoliter werd geëxporteerd. Naar Nederland ging 20,5 
miljoen liter wijn: 3,2 miljoen liter als bulkwijn, dat wil zeggen in verpakkingen 
boven de 2 liter, en de rest in flessen. 

De meeste wijn in Zuid-Afrika wordt geproduceerd in de West-Kaap, in een gebied 
aan de zuidwest kust dat Cape Winelands wordt genoemd. uniWines Holdings is 
gevestigd in de Breedekloof Vallei in Cape Winelands. uniWines bezit zelf geen 
wijngaarden maar heeft vier wijnmakerijen/kelders. De risico- en impactanalyse 
van ICCO richtte zich op één wijnmakerij, Daschbosch, en twee boerderijen die aan 
Daschbosch leveren. In 2019 produceerde uniWines 51 miljoen liter wijn. Daarvan 
werd 11,8 miljoen liter in Daschbosch geproduceerd. De druiven haalde uniWines 
bij 52 producenten. De twee onderzochte boerderijen zijn Goudyn en Pokkekraal. 
Zij zijn belangrijke leveranciers voor drie huiswijnen van Albert Heijn; beide leveren 
ze daarvoor 20% van de druiven. 

 Goudyn is een boerderij met een oppervlakte van 190 hectare, waarvan 
100 hectare wordt gebruikt voor de jaarlijkse productie van 105 ton 
citrusvruchten en 2.200 ton druiven. 

 Pokkekraal heeft een oppervlakte van 253 hectare met 105 hectare aan 
wijngaarden, waarop jaarlijks 3.000 ton druiven wordt geproduceerd.

De wijn wordt in bulkverpakking naar Europa verscheept en daar gemengd en 
gebotteld, voordat de wijn naar de Albert Heijn supermarkten gaat. 

uniWines is gecertificeerd volgens de Fairtrade Trader Standard. Daarnaast voldoet 
het aan IPW- en WIETA-richtlijnen. IPW staat voor Integrated Production of Wine 
en is een vrijwillige richtlijn van de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie die verwijst naar 
internationale milieustandaarden van de International Federation of Wine and 
Spirits (FIVS) en de International Organisation of Vine and Wine (OIV). WIETA (Wine 
and Agricultural Ethical Trade Association) is een Zuid-Afrikaanse NGO die zich 
inzet voor eerlijke handel in de wijnindustrie. WIETA hanteert een ‘code of labour 
standards’ gebaseerd op standaarden van de International Labour Organization 
(ILO) en op arbeidswetgeving die in Zuid-Afrika na de apartheid werd ingevoerd. 

11 Department of Statistics South Africa

12 Cijfers van SA Wine Industry Information and Systems (SAWIS) Mensenrechten due diligence rapport 2021, bijlage | 28

Voorwoord Inleiding 1. Management en beleid 2. Risico- en impactanalyse 3. Lopende projecten 4. Monitoring, communicatie en klachtenmechanisme 5. Vooruitblik 2022  Bijlage



zij 10% van hun brutoloon. De woningen voor vaste werknemers waren in 
goede staat en werknemers toonden zich tijdens de interviews tevreden over 
de huisvestingsomstandigheden. Seizoenarbeiders worden op Daschbosch 
ondergebracht in een gemeenschappelijk gebouw. Ook de huisvesting voor 
seizoenarbeiders is gratis, maar zij wonen in kleine kamers, hebben geen kast 
of locker om persoonlijke bezittingen veilig op te bergen en koken in dezelfde 
ruimte als waarin zij slapen, hoewel er een gemeenschappelijke keuken is waar 
ze hun maaltijd kunnen bereiden en eten. 

 Veiligheid en gezondheid – De drie bedrijven beschikken over alle vereiste 
procedures en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk. Werknemers worden geschoold in de omgang met gevaarlijke stoffen. 
Tijdens het bezoek kon ook worden vastgesteld dat veiligheidsprotocollen 
in verband met de coronapandemie werden nageleefd. Wel adviseren de 
onderzoekers om regelmatig opfriscursussen te organiseren. 

 Klachtenmechanisme – De werknemers van alle drie bedrijven waren 
op de hoogte van geldende klachtenprocedures. Klachten kunnen op 
verschillende manieren kenbaar gemaakt worden: via de vakbond, de 
werknemersvertegenwoordigers of een klachtenbus. De meeste werknemers 
geven er de voorkeur aan om klachten via hun vertegenwoordigers te 
communiceren. 

4.1 Arbeidsomstandigheden
 Vrijheid van vereniging – Het vakbondslidmaatschap onder landarbeiders 

is laag in Zuid-Afrika: slechts 22% is lid. Vijf werknemers van Daschbosch 
zijn lid van een vakbond; in de vier wijnmakerijen van uniWines zijn in 
totaal 20 werknemers lid. Op Goudyn en Pokkekraal behoort niemand tot 
een vakbond. De drie bedrijven respecteren de beginselen van vrijheid van 
vereniging. uniWines onderhandelt ieder jaar met de vakbond van haar 
werknemers over lonen en andere collectieve arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
zijn er op alle drie bedrijven werknemersvertegenwoordigers, die een aantal 
keer per jaar klachten en kwesties als huisvesting en veiligheid met de directie 
bespreken.

 Werkuren en contracten – Deze voldoen aan de Zuid-Afrikaanse wet (inclusief 
de 45-urige werkweek). Overuren worden volgens de regels uitbetaald. Tijdens 
de interviews en controle van de personeelsadministratie werden geen 
onregelmatigheden geconstateerd. Alleen Daschbosch heeft seizoenarbeiders 
in dienst. Die worden gewoonlijk in de periode van januari tot april op basis 
van een contract van drie tot vier maanden tewerkgesteld. 

 Discriminatie – uniWines houdt zich aan de voorschriften van de Employment 
Equity Act gericht op het tegengaan van discriminatie. Tijdens de gesprekken 
met werknemers werden geen gevallen van discriminatie geconstateerd. 
Het personeelsbestand van uniWines bestaat voor 88% uit mannen en 12% 
uit vrouwen. Ook Goudyn en Pokkekraal hebben veel minder vrouwen dan 
mannen onder contract. Dit heeft voor een deel te maken met de fysiek zware 
werkzaamheden op de productieafdelingen. Mannen en vrouwen die hetzelfde 
werk doen, worden gelijk beloond. Het bedrijf heeft een plan opgesteld voor 
het werven en opleiden van leidinggevend personeel uit achtergestelde 
bevolkingsgroepen. 

 
 Huisvesting – Volgens de Zuid-Afrikaanse wet hebben landarbeiders recht 

op huisvesting bij het bedrijf waar ze werken. Wanneer zij de laatste 10 jaar 
voor het bedrijf hebben gewerkt, kunnen werknemers met hun gezin ook 
na hun pensioen daar blijven wonen. De wet beschermt ook bij ziekte, maar 
wanneer een werknemer overlijdt, moeten de overige gezinsleden verhuizen. 
Bij de drie bedrijven wonen de meeste vaste medewerkers in een huis van 
het bedrijf. Op Daschbosch en Pokkekraal is dat gratis, op Goudyn betalen 

4. Risico- en impactanalyse

Volgens de risico- en impactanalyse van ICCO worden de mensenrechten in 
Daschbosch, Goudyn en Pokkekraal gerespecteerd. Het management houdt zich 
aan alle erkende internationale richtlijnen en verdragen en op de meeste terreinen 
werden geen negatieve effecten geconstateerd. Het onderzoeksteam identificeerde 
een aantal risicogebieden waar wel maatregelen nodig zijn om een (toekomstige) 
negatieve gevolgen te voorkomen of te verminderen. Hieronder geven we een 
overzicht van de onderzochte risico’s. Daarna gaan we dieper in op de belangrijkste 
risicogebieden en de aanbevelingen die het onderzoeksteam daarop doet. 
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4.6 Lokale gemeenschappen
 Lokale werkgelegenheid – De bedrijven hebben een positief effect op de 

lokale werkgelegenheid. In de omgeving van de drie bedrijven is 82% van de 
beroepsbevolking ongeschoold. 

 Gemeenschapsontwikkeling – Overeenkomstig BBBEE-regels stelt uniWines 
studiebeurzen beschikbaar. Ook sponsort het bedrijf de lokale school en helpt 
zij de lokale gemeenschap het slaan van waterputten en andere activiteiten. 

4.4 Landgebruik en eigendomsrechten
 Land – De drie bedrijven zijn eigenaar van de grond die zij gebruiken en 

hebben die rechtmatig verkregen. De eigenaar van Goudyn wil zijn boerderij 
op termijn uitbreiden. Het onderzoeksteam adviseert om voorafgaand aan de 
acquisitie een due diligence onderzoek uit te voeren. 

4.5 Milieu
 Water – Door klimaatverandering neemt het belang van waterbeheer toe. 

Op Goudyn en Pokkekraal wordt het gebruik en de kwaliteit van het water 
voortdurend gemonitord. In Daschbosch wordt afvalwater zoveel mogelijk 
opgevangen en gezuiverd voor hergebruik. 

 Gewasbeschermingsmiddelen – Op zowel Goudyn als Pokkekraal is 
een gewasbeschermingsmiddel met glyfosaat in gebruik. Op Pokkekraal 
wordt daarnaast paraquat ingezet bij de bestrijding van onkruid. Beide 
gewasbeschermingsmiddelen zijn wettelijk toegestaan maar omstreden 
vanwege hun giftigheid voor mens en dier. 

 Afval – Alle drie bedrijven gaan op verantwoorde wijze om met afval en 
gevaarlijke stoffen. In de omgeving werden geen sporen van vervuiling 
aangetroffen. Lege flessen en containers voor chemische materiaal worden 
veilig opgeborgen en door een gespecialiseerd recyclebedrijf opgehaald.

4.2 Inkomen
 Loon en bonusregelingen – In 2020 was het minimumloon voor landarbeiders 

3.288 rand per maand (185 euro). In Daschbosch werd tijdens het collectieve 
onderhandelingsproces met de vakbond een maandloon van 3.520 rand 
afgesproken. Daarnaast hebben werknemers recht op een aantal toeslagen en 
vergoedingen, zoals gratis huisvesting, een 13e maand, prestatiebonussen en 
een bijdrage in de pensioenvoorziening. 

 
 Leefbaar loon – Aan de hand van een loonmatrix ontwikkeld door het 

Initiatief Duurzame Handel (IDH) is onderzocht in hoeverre de inkomsten van 
de werknemers (loon plus toeslagen en vergoedingen) op het niveau van een 
leefbaar loon liggen. Daarbij werd een benchmark van de Global Living Wage 
Coalition (GLWC) uit mei 2019 gebruikt (er was geen recentere beschikbaar). 
Hieruit blijkt dat het wettelijk minimumloon in Zuid-Afrika nog niet voldoende 
is om van rond te komen. Het leefbaar loon voor de provincie West-Kaap werd 
vastgesteld op 4.280 rand (265 euro) per maand. Bij Daschbosch verdienden 
de 8 vaste werknemers op de productieafdeling meer dan het leefbaar loon. 
Bij Goudyn was dat het geval bij 19 van de 23 productiemedewerkers en bij 
Pokkekraal bij 37 van de 39. De 6 medewerkers op beide boerderijen met 
minder dan het leefbaar loon maakten geen gebruik van gratis huisvesting. 
Het verschil met de benchmark uit 2019 was 15%, maar gecorrigeerd naar 
2021 zal het verschil groter zijn; naar schatting 20 tot 25%. Op Pokkekraal 
zakt bij correctie ook het inkomen van 26 andere werknemers zo’n 10% onder 
het leefbaar loon. Bij seizoenarbeiders telt bij berekening van het leefbaar 
loon de gratis huisvesting niet mee, omdat zij tijdelijk tewerk worden gesteld 
en in die tijd ook hun woning elders moeten bekostigen. In 2020 werkten bij 
Daschbosch 20 seizoenarbeiders in de wijnmakerij. Zij verdienden iets meer 
dan een leefbaar loon gerekend naar het niveau van 2019. Gecorrigeerd naar 
2021 verdienden zij naar schatting 10% minder dan het leefbaar loon. 

 
4.3 Gedwongen arbeid en kinderarbeid

 Gedwongen arbeid en kinderarbeid – Tijdens het onderzoek en de interviews 
met werknemers zijn geen signalen opgevangen of gevallen van kinderarbeid of 
gedwongen arbeid gemeld. 
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5.2 Huisvesting van seizoenarbeiders
Een ander onderwerp dat prioriteit verdient is de huisvesting van seizoenarbeiders 
bij Daschbosch. Die voldoet niet aan de eisen. Het onderzoeksteam adviseert de 
volgende maatregelen.
1. Uitbreiden van de beschikbare hoeveelheid vierkante meters naar minimaal 4 

m2 per persoon en 5 m2 per persoon in gemeenschappelijke ruimtes.
2. Aanbrengen van kasten of lockers die groot genoeg zijn om alle persoonlijke 

spullen in op te bergen.
3. Scheiden van kook- en slaapgedeeltes. Medewerkers aanmoedigen de 

gemeenschappelijke keuken te gebruiken en niet in hun kamers te koken.

5.3 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
De onderzoekers raden uniWines aan te experimenteren met alternatieve 
gewasbeschermingsmiddelen, zodat het binnen enkele jaren kan stoppen met het 
gebruik van glyfosaat en paraquat. Zo’n beleid past binnen de ambities en verder 
goede prestaties van het bedrijf op milieugebied en zou een voorbeeld zijn voor 
andere wijnproducenten in de regio. Het onderzoeksteam erkent dat alternatieven 
niet makkelijk voorhanden zijn en adviseert Albert Heijn om uniWines waar 
mogelijk bij te staan in die zoektocht.

Het volledige onderzoeksrapport van ICCO is hier te vinden. 

5. Aanbevelingen

Het onderzoeksteam constateert een (potentieel) negatieve impact op drie 
terreinen: de lonen, de huisvesting van seizoenarbeiders en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarop doet het team een aantal aanbevelingen. 
Deze zijn gericht aan Albert Heijn en de leverancier. In het actieplan dat in 2022 
wordt opgesteld komt te staan welke acties door wie worden ondernomen en wat 
het tijdspad is. 

5.1 Lonen 
Het onderzoeksteam adviseert prioriteit te geven aan verbetering van de inkomens. 
Weliswaar was slechts bij een beperkt aantal werknemers sprake van een groot 
verschil met het leefbaar loon. Gerekend naar alle wijnmakerijen en boerderijen 
waarmee uniWines samenwerkt, kan hun aantal echter flink oplopen. Om het 
gat naar het leefbaar loon te dichten adviseert het onderzoeksteam de volgende 
interventies. 
1. Op Pokkekraal krijgen werknemers vaak wel maar soms geen eindejaars premie. 

Dat is afhankelijk va de prestaties en financiële situatie van de wijnboerderij. 
Maar die premie is contractueel niet vastgelegd en telt ook niet mee in de 
berekening van het leefbaar loon (want zij is niet zeker). De onderzoekers 
doen de suggestie om een (minimaal) bonusbedrag op te nemen in de 
arbeidsovereenkomsten, zodat de werknemers op dit bedrag kunnen rekenen.

2. Ook kunnen Goudyn en Pokkekraal werknemers die geen gebruik maken van 
gratis huisvesting compenseren met een vervangende vergoeding. 

3. Wanneer geld voor deze uitgaven ontbreekt, zouden manieren kunnen worden 
onderzocht om de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid te verhogen. uniWines 
en Albert Heijn kunnen delen in de kosten van dat onderzoek en te nemen 
maatregelen; bijvoorbeeld de scholing van personeel of aanschaf van machines. 

4. Deze maatregelen om het gat naar het leefbaar loon te dichten moeten 
opgenomen worden in een (meerjarig) loonverbeterplan. Dit vraagt om een 
stabiele en langdurige relatie tussen wijnboerderijen, uniWines en Albert Heijn. 
Omdat maatregelen pas op termijn resultaat opleveren, wordt kopers ook 
geadviseerd om leveranciers tijdelijk een toeslag te betalen. Daarmee kunnen 
zij het verschil naar een leefbaar loon in de tussentijd overbruggen. 
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   Overzicht van de geïnterviewde personen

Workers   uniWines Daschbosch (which has 8 permanent and 20 seasonal workers during the season): individual interviews 
with 3 male permanent workers (all are trade union member) and 1 group interview with 5 male seasonal workers.

 Goudyn (which has 23 permanent workers): individual interviews with 3 male permanent workers and  
1 group interview with 4 males and 1 female permanent workers (including a workers representative).

 Pokkekraal (which has 39 permanent workers): individual interviews with 3 male permanent workers  
(including a workers’ representative) and 1 group interview with 3 female permanent workers.

Farm management and administration  uniWines Daschbosch: 1 managing director and 1 quality technologist.
 Goudyn: 1 farm owner.
 Pokkekraal: 1 farm owner and 1 farm manager (owner’s daughter). 

Trade Union  1 interview with the representative of trade union Commercial, Stevedoring, Agriculture and Allied Workers Union 
(CSAAWU) in charge of seasonal workers, migrant workers and workers employed through labour broker.

 1 interview with Deputy General Secretary of trade union CSAAWU.
 1 interview with trade union Food and Allied Workers Union (FAWU) representative.
 1 interview with 2 representatives from trade union South African Clothing and Textile Workers Union (SACTWU).

Expertise  1 expert based in The Netherlands specialized in living wage and living income, former co-chair at Global Living 
Wage Coalition, previously employed at Oxfam Novib and Rainforest Alliance (as global lead on livelihoods and 
workers’ rights).

 1 South African agricultural specialist.
 1 viticulturist from IPW.
 1 expert (senior entomology researcher) from Agricultural Research Council (ARC). They focus on research and 

development as well as technology transfer on the breeding, cultivation, protection and post-harvest technology of 
deciduous fruit, grapevines, alternative crops, etc.

 1 expert on land governance in South Africa.

Other organizations  1 interview with the director of the local environmental monitoring group NGO.
 1 interview with the director and co-director from the local farm women rights NGO.
 1 interview with the government representative for local economic development.
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Heeft u naar aanleiding van dit due diligence rapport 
nog vragen over ons beleid? Neemt u dan telefonisch 
contact op met onze klantenservice: 0800-0305.  
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m  
zaterdag van 08:00 tot 23:00 uur.

Albert Heijn
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
ah.nl

Colofon
Vormgeving: AH Studio
Tekst: The Terrace

De informatie in dit verslag dient slechts voor 
algemene informatieve doeleinden en de verstrekte 
informatie is niet bedoeld als advies in concrete 
gevallen. Hoewel Albert Heijn grote zorgvuldigheid 
betracht bij het samenstellen van dit verslag en 
daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar 
geacht worden, kan Albert Heijn niet instaan voor de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden 
informatie. Fouten kunnen niet altijd voorkomen 
worden. Albert Heijn wijst iedere aansprakelijkheid 
ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit 
van de geboden informatie in dit verslag uitdrukkelijk 
van de hand. Er kunnen dan ook op geen enkele 
wijze rechten worden ontleend aan de in dit verslag 
aangeboden informatie.

Albert Heijn behoudt zich alle intellectuele 
eigendomsrechten en andere rechten voor met 
betrekking tot alle op of via deze website aangeboden 
informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal 
en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te 
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar 
te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Albert Heijn of de oorspronkelijk rechthebbende.
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