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Inleiding 

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 

een duurzame samenleving. Daarom is de missie van Albert Heijn: Samen beter eten 

bereikbaar maken. Voor iedereen.  

Albert Heijn snapt dat beter eten voor iedereen anders is; voor medewerkers, klanten, 

partners, leveranciers, boeren en telers. Maar wat we uiteindelijk allemaal willen is 

hetzelfde: ons goed voelen, lekker in ons vel zitten. Door gezonder te eten. Door te weten 

waar ons eten vandaan komt en onder welke omstandigheden geproduceerd. Door een 

bijdrage te leveren aan het beter achterlaten van de aarde en er samen van te genieten. 

Vandaag en morgen. 

Beter eten bestaat voor Albert Heijn uit drie pijlers die elkaar versterken:  

 

 

Beter eten verbindt. Dat gaat onder andere over weten waar je eten vandaan komt en 

onder welke omstandigheden het is geproduceerd. We bieden onze klanten zoveel mogelijk 

transparantie over onze ketens, zodat ook zij zich verbonden kunnen voelen met waar onze 

producten vandaan komen. Zo zijn de ruim 1.200 productielocaties van onze eigen 

merkproducten bijvoorbeeld terug te vinden op deze wereldkaart. 

Bij Albert Heijn verkopen we meer dan 10.000 eigen merk-

producten en meer dan 40.000 producten in totaal. Verse, 

houdbare en non-food producten. Producten die vaak in 

Nederland, maar ook in verschillende landen wereldwijd geteeld 

of geproduceerd worden.  

https://www.ah.nl/suppliers/map


Dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee, verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

mensen die werkzaam zijn in de keten, het welzijn van dieren of het milieu. We 

verduurzamen ons voedselsysteem, zodat we een leefbare aarde overdragen aan 

generaties na ons. Beter eten is de wereld beter achterlaten. 

Albert Heijn wil dat klanten bij ons met een gerust hart boodschappen kunnen doen. Wij 

begrijpen onze ketenverantwoordelijkheid en zetten we daar steeds verder stappen in. We 

maken duidelijke afspraken met onze leveranciers over de bescherming van 

mensenrechten en het milieu, en kiezen voor een zo transparant mogelijke samenwerking 

in de gehele keten. We zetten vooral in op onze eigen merkproducten omdat we daar 

afspraken kunnen maken binnen de hele keten. 

Het is onze ambitie om binnen onze eigen merk-toeleveringsketens positieve impact te 

creëren op kleinschalige boeren of mensen werkzaam in deze ketens, het welzijn van dieren 

en het milieu, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Dit betekent efficiënt en 

verantwoordelijk telen, fokken of produceren. Denk hierbij aan het verminderen van CO2-

uitstoot, ervoor te zorgen dat er geen ontbossing plaatsvindt, verantwoordelijk gevangen of 

gekweekte vis of arbeids- en leefomstandigheden van mensen en kleinschalige boeren die 

werkzaam zijn in de keten.  

Leveranciers die onze eigen merkproducten produceren in risicolanden zijn gecertificeerd 

volgens sociale en/of milieu standaarden; dit zien wij als een belangrijke basis. We zijn ons 

er echter van bewust dat certificering vaak een eerste stap is om kritieke problemen op te 

lossen. Voor eigen merk-producten die wereldwijd in risicolanden geteeld en geproduceerd 

worden, hebben we een proces opgezet om risico’s voor mensen en het milieu in de 

productieketen beter in kaart te brengen. Zo ontstaat er meer controle en kunnen 

veranderingen sneller doorgevoerd worden. Dit heet onze Due diligence-aanpak. Op deze 

manier kunnen we verantwoording afleggen over onze productieketens. In dit document 

vertellen we je graag over onze mensenrechten Due diligence-aanpak en wat dit betekent 

voor onze eigen merk-producten. 

 
 

Onze mensenrechten Due diligence-aanpak  

Ons duurzaamheidsbeleid omvat verschillende aspecten op het gebied van mens, dier en 

milieu. Hier rapporteren we jaarlijks over in ons duurzaamheidsverslag en is terug te vinden 

op onze website. In 2019 introduceerde we onze Due diligence-aanpak en die zijn we 

blijven ontwikkelen en uitvoeren. Met onze Due diligence-aanpak richten wij ons 

voornamelijk op mensenrechten in onze toeleveringsketens. Het 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). 

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid


We richten ons met deze aanpak op leveranciers uit risicolanden omdat bescherming van 

mensenrechten of het milieu daar niet altijd vanzelfsprekend is. In die landen doen zich de 

meeste ernstige misstanden voor, waaronder bijvoorbeeld dwang- en kinderarbeid, 

wanneer regeringen falen om de rechten van werknemers te beschermen en vakbonden of 

arbeiderscomités beperkt worden in hun activiteiten.    

Met onze Due diligence-aanpak nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid en onze 

ambitie hierbij is dan ook als volgt:  

▪ Risico’s inzichtelijk maken die de 

productie van onze producten kunnen 

hebben op mens en milieu in landen 

van herkomst 

▪ Negatieve impact stoppen, 

verminderen of voorkomen en creëren 

van positieve impact 

▪ Transparantie creëren over negatieve 

en positieve impact op mens en milieu 

in onze toeleveringsketens. 

 

Bij de uitvoering van deze aanpak werken wij nauw samen met diverse partijen, zoals 

overheid, vakbonden, maatschappelijke organisaties (bijv. ICCO, ImpactBuying, Fair Match 

Support, IDH, Rainforest Alliance, Fairtrade, Wereld Natuur Fonds etc) en (toe)leveranciers 

om zo tot het beste resultaat te kunnen komen. Due diligence is een continu proces en 

hierover rapporteren wij jaarlijks op onze website.  

Sinds 2019 hebben wij ook een webinar over Due diligence opgezet voor onze leveranciers. 

In deze webinar hebben wij experts Pierre Hupperts (destijds voorzitter IMVO Convenant 

Voedingsmiddelen) en Marjan de Bock-Smit (internationaal expert social compliance en 

ketentransparantie) en onze leverancier Bakker Barendrecht uitgenodigd.  Wij hebben 

samen met deze experts het belang van een Due diligence-aanpak toegelicht, de rol van 

een bedrijf zoals Albert Heijn geschetst en wat wij van onze leveranciers verwachten. Wij 

ondersteunen onze leveranciers met het opzetten van een eigen Due diligence-aanpak. 

 

Internationale context 

Onze aanpak voldoet aan nationale wetgeving en internationale verdragen. Wij 

committeren ons aan het respecteren van de internationaal erkende 

mensenrechtenverdragen. Bovendien vermijden wij negatieve milieu-impact in onze eigen 

merkketens. Wij onderschrijven de:   

• Nationale regelgeving 

https://www.icco-cooperation.org/nl/
https://impactbuying.com/
https://www.fairmatchsupport.nl/
https://www.fairmatchsupport.nl/
https://www.idhsustainabletrade.com/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.fairtradenederland.nl/
https://www.wwf.nl/
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid


• United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights,  

• OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de  

• OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.  
 

Het gaat hierbij om de mensenrechten zoals genoemd in de Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, 

het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Politieke Rechten en de 

principes vanuit acht Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en 

de Dhaka Principles. Het gaat ook om de milieu- en sociale impact die genoemd staat in de 

Sustainable Development Goals en de milieu-impact in onder andere het Planetary 

Boundaries-concept. Wij hebben via ons moederbedrijf Ahold Delhaize, de United Nations 

Women’s Empowerment Principles ondertekend.    

 

Ahold Delhaize 

Albert Heijn is onderdeel van Ahold 

Delhaize. 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 mensenrechten en 

milieu kwesties. Ahold Delhaize heeft in 

2021 een Human Rights Due diligence-

aanpak gepubliceerd die consistent is met 

de OESO Due Diligence-richtlijnen voor verantwoord zakelijk gedrag. Deze aanpak en het 

beleid van Ahold Delhaize is een belangrijke basis voor Albert Heijn.  

Hier een overzicht van het Ahold Delhaize-beleid met betrekking tot maatschappelijk 

verantwoord ondernemen:  

• Ahold Delhaize Health and Sustainable Strategy: beschrijft onze ambitie om klanten 
te inspireren om gezondere keuzes te maken, producttransparantie te vergroten en 
verspilling tegen te gaan. 

• Ahold Delhaize Ethische Code: beschrijft de manier waarop we de waarden en 
ethische principes van Ahold Delhaize dagelijks naleven. Alle medewerkers voltooien 
een jaarlijkse training over onze Ethische Code.  Het is gebaseerd op onze toewijding 
aan integriteit en vier ethische principes:  

▪ We respecteren elkaar  
▪ We houden ons aan de wet  
▪ We gedragen ons ethisch in al onze relaties  
▪ We durven onregelmatigheden te melden  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.oesorichtlijnen.nl/binaries/oeso-richtlijnen/documenten/publicatie/2014/12/8/oeso-richtlijnen-nederlandse-vertaling/oeso-richtlijnen-nlse-vertaling-def-webversie.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001016/1979-03-11
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ihrb.org/dhaka-principles/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://www.cbl.nl/app/uploads/2021/05/FINAL-Statement-of-support-from-businesses-for-an-effective-EU-law-to-halt-the-trade-in-commodities-and-products-linked-to-deforestation-and-conversion-1.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/
https://www.aholddelhaize.com/en/sustainable-retailing/
https://www.aholddelhaize.com/about/governance/code-of-ethics/


• Ahold Delhaize Anti-corruptie en Omkoping beleid: Dit beleid vult onze Ethische Code 
aan en geeft specifieke aanwijzingen over de interacties van het bedrijf met de 
overheid. 

• Ahold Delhaize Mensenrechten Beleid: beschrijft de manier waarop we 
mensenrechtennormen respecteren en ondersteunen voor onze medewerkers, 
klanten, gemeenschappen en de mensen in onze toeleveringsketens.  

• Ahold Delhaize Standards of Engagement: Deze Standards of Engagement  bepalen 

minimumnormen voor leveranciers die ervoor moeten zorgen dat Albert Heijn zicht 

heeft op alle aspecten van zijn toeleveringsketen en aan deze doelstellingen voldoet. 

Alle Albert Heijn-leveranciers verbinden zich contractueel aan de voorwaarden die 

Ahold Delhaize op dit gebied stelt. Onze Standards of Engagement zijn via onze 

Standard Buying Terms (het contract dat door onze leveranciers wordt getekend) ook 

van toepassing door de keten heen. Wij erkennen dat sommige van onze 

kleinschalige toeleveranciers ondersteuning nodig hebben bij de implementatie van 

onze Standards of Engagement. Wij ondersteunen deze toeleveranciers om meer 

aandacht te creëren voor mensenrechten en milieu en zo aan hun eigen due 

diligence-verplichtingen te kunnen voldoen.  Zo gaan wij in gesprek met de 

verschillende spelers in onze ketens (zoals onze leveranciers, boeren, vakbonden, 

etc.) over hoe wij samen met hen verbeteringen in mensenrechten en het milieu 

kunnen realiseren. 

 

Due diligence-kader 

Onze Due diligence- aanpak is gebaseerd op de 6 stappen van het Due diligence-kader 

binnen de OESO-Richtlijnen. Deze stappen zijn als volgt:  

• Stap 1: Integreer maatschappelijk 

verantwoord ondernemen in beleid en 

managementsystemen 

• Stap 2: Ketenanalyse en onderzoek 

nadelige gevolgen voor mens en milieu 

in de keten 

• Stap 3: Implementeer een actieplan 
om de gevolgen te stoppen, 
voorkomen of beperken   

• Stap 4: Monitoring van implementatie 

en resultaten 

• Stap 5: Communicatie over gevolgen 

voor mens of milieu en resultaten actieplan 

• Stap 6: Keten voorzien van klachten mechanisme en herstel indien nodig 
 

https://media.aholddelhaize.com/media/v5mloqls/anti-corruption-and-bribery-policy.pdf?t=637535574987770000
https://www.aholddelhaize.com/sustainability/our-position-on-societal-and-environmental-topics/human-rights/
https://www.aholddelhaize.com/en/about-us/ethical-business/code-of-ethics/our-standards-of-engagement/


We zullen stap voor stap toelichten hoe dit proces er bij Albert Heijn uit ziet.  

 

 

Stap 1: beleid en managementsystemen 

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe het ons duurzaamheidsbeleid is ingebed in onze 

organisatie, hoe dit beleid wordt vertaald naar onze inkooppraktijken en in welke externe 

samenwerkingen wij deelnemen. 

 

Governance bij Albert Heijn 

Ons duurzaamheidsteam is onderdeel van de afdeling ‘Logistiek & Ketens’ en het 

duurzaamheidsbeleid van Albert Heijn is onderdeel van de bedrijfsstrategie. CEO Marit van 

Egmond is als eindverantwoordelijke nauw betrokken bij het duurzaamheidsbeleid, 

inclusief de vertaling van het Ahold Delhaize beleid, waarin het respecteren van mens, dier 

en milieu in onze ketens en inkoopprocessen centraal staat. De verduurzaming van 

producten is daarmee ingebed in onze dagelijkse bedrijfsvoering. De commerciële afdeling 

neemt duurzaamheid mee in haar besluitvorming en borgt dat leveranciers voldoen aan 

onze duurzaamheidseisen. Verduurzaming is dan ook één van de prestaties waar onze 

commerciële medewerkers, kwaliteitsmanagers en directieleden jaarlijks op worden 

beoordeeld. 

De voortgang van de duurzaamheidstrategie wordt per kwartaal in AH directieoverleg 

besproken. Bovendien is er een Ahold Delhaize stuurgroep ‘Health & Sustainability’, die vier 

keer per jaar de voortgang van de duurzaamheidsstrategie bespreekt en indien nodig acties 

uitzet. Dat gebeurt onder leiding van de CEO van Ahold Delhaize en met deelname van de 

CEO Albert Heijn, VP Product Integrity Ahold Delhaize, VP Health & Sustainability Ahold 

Delhaize en de VP Quality and Sustainability Albert Heijn. 

 

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, ICCO, IDH, Milieu 

Centraal, Oxfam Novib, Rainforest Alliance, Fairtrade 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. 

 

 

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. 

 

Duurzaamheid bij inkoop 

Bij Albert Heijn begrijpen we deze ketenverantwoordelijkheid en worden we daar iedere 

dag nog beter in. Daarom maken we duidelijke afspraken met onze leveranciers en kiezen 

we voor een zo transparant mogelijke samenwerking in de gehele keten. We bouwen 

relaties met onze leveranciers en maken ethische vraagstukken bespreekbaar om zo 

negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu te voorkomen. We hebben 

duurzaamheidseisen omtrent inkoop van de producten, om zo een goede basis voor sociale 

omstandigheden en milieuvraagstukken in onze ketens te borgen. Onze minimale eisen 

m.b.t. mensenrechten, dierenwelzijn en het milieu zijn vastgelegd in al onze contracten met 

eigen merk leveranciers in de volgende documenten: 

• Ahold Delhaize Standards of Engagement  

• Minimale duurzaamheidseisen voor Eigen merk-producten 

Met dit duurzame inkoopbeleid werken wij samen met onze leveranciers in de keten om  

gezamenlijk deze verantwoordelijkheid te nemen. 

https://www.aholddelhaize.com/about/governance/our-standards-of-engagement/
https://static.ah.nl/binaries/ah/content/assets/ah-nl/core/about/duurzaamheid/duurzaamheid-eisen-mensenrechten.pdf
https://static.ah.nl/binaries/ah/content/assets/ah-nl/core/about/duurzaamheid/duurzaamheid-eisen-mensenrechten.pdf


 

Daarnaast hebben wij een aantal maatregelen om te voorkomen dat er een onbalans 

ontstaat in de relatie met onze leveranciers. Zo hanteren we voor onze leveranciers, met 

uitzondering van onze strategische leveranciers, dat de omzet van door leverancier 

gegenereerde producten niet meer dan 30% van de jaaromzet van leverancier mag 

bedragen. Dit moet voorkomen dat de leverancier te afhankelijk van Albert Heijn wordt en 

is daarom ook specifiek opgenomen in het leveranciershandboek. De leverancier heeft de 

verantwoordelijkheid om Albert Heijn hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen op het 

moment dat deze limiet wordt overschreden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij samen 

met de leverancier naar een geschikte oplossing zoeken.  

 

Lange termijn samenwerking 

Voor onze onbewerkte versproducten kunnen wij onze klanten vertellen hoe de keten in 

elkaar zit, wie erbij betrokken zijn en wat ermee is gebeurd. Albert Heijn hecht waarde aan 

de directe relatie met onze telers en boeren, om op deze manier de kwaliteit, 

duurzaamheid en voedselveiligheid te borgen. Onze versketens zijn zo kort mogelijk, met zo 

min mogelijk tussenpersonen. Het is voor ons een belangrijke keuze om onze 

versproducten niet van de spot markt in te kopen, maar juist te kiezen voor lange termijn 

relaties, soms al meer dan vijftig jaar. Langlopende relaties leiden tot zekerheid bij zowel de 

boer als bij Albert Heijn. Zo kunnen boeren met toenemende zekerheid ondernemen en 

investeren in duurzame productiemethoden. Ook garandeert deze vorm van samenwerking 

dat verspilling in de keten zo laag mogelijk blijft en kunnen voedselveiligheidsrisico’s snel en 

effectief beheerd worden. Bovendien kunnen wij onze klanten gegarandeerd kwalitatieve 

producten bieden tegen een goede prijs: een win-winsituatie.  

We kopen onze verse producten dan ook in bij een beperkt aantal leveranciers, 
boeren of telers. Samen investeren we in smaak, kwaliteit, innovatie, dierenwelzijn, 
klimaat en biodiversiteit, vaak al generaties lang. Samen met hen gaan we voor het 
allerbeste, elke dag weer. We ontwikkelden voor onze Nederlandse telers en boeren Beter 
voor Natuur & Boer-programma’s en hebben inmiddels langdurige samenwerkingen met 
bijna 450 melkveehouders, 100 varkensboeren, 200 pluimveehouders en 360 groente- en 
fruittelers. Deze boeren en telers zijn op onze wereldkaart terug te vinden en 
onderscheiden zich van andere productielocaties door het gebruik van het natuur & boer 
logo. Binnen de natuur & boer programma’s maken we afspraken over onder andere 
duurzaamheid, innovaties en het verdienvermogen binnen onze voedselketen. We willen 
dat beter eten ook zorgt voor een beter leven voor onze boeren en telers binnen onze 
ketens. De basis is dan ook een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Zo 
kunnen boeren met toenemende zekerheid ondernemen en investeren in duurzame 
productiemethoden. Nu en in de toekomst. Zo laten we samen de aarde beter achter.  
 

 

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens
https://www.ah.nl/suppliers/map


Controlesysteem 

Bij Albert Heijn maken we gebruik van twee verschillende datasystemen om onze kwaliteit 

en duurzaamheidseisen veilig te stellen. We zien sociale- en milieu-certificering als een 

belangrijke basis. Daarom borgen we binnen deze systemen de documentatie van o.a. 

productspecificaties en certificeringen per product en leverancier.  

SIM: ImpactBuying b.v. verzamelt en verwerkt data in hun SIM database over onze 

leveranciers. Zo brengen we de keten in kaart op productieniveau, het stadium dat 

arbeid vereist om het eindproduct te produceren of te verwerken. Voor onbewerkte 

groenten en fruit gaat het om de productiefase op het niveau van de boerderij en het 

pakstation, exclusief (her)verpakking in een niet-risicoland. 

ImpactBuying verzamelt, verifieert en valideert de documentatie over certificeringen, 

zoals o.a. bewijs van social compliance audits voor alle productielocaties in  

risicolanden. Wanneer het ImpactBuying niet lukt om deze informatie te verzamelen, 

of de informatie voldoet niet aan de eisen van Albert Heijn, dan wordt dit 

geëscaleerd naar Albert Heijn waar verder actie wordt ondernomen met deze 

leverancier.  

Trace One: is het productspecificatiesysteem waarin Albert Heijn alle 

productspecificaties vastlegt, zoals ingrediënten, nutritionele informatie, informatie 

over duurzaamheid, productveiligheid en herkomst. 

 

Training  

Medewerkers van Albert Heijn volgen jaarlijks de verplichte training voor ethisch gedrag. 

Daarnaast volgen alle inkopers een juridische basistraining, waarbij totstandkoming van 

overeenkomsten met leveranciers een onderdeel is. In 2021 en begin 2022 hebben onze 

inkopers ook deelgenomen aan een training waarbij duurzaamheid en mensenrechten als 

onderdeel van de samenwerking met leveranciers werd behandeld. Door middel van deze 

training worden inkopers voorzien van relevante kennis en deskundigheid, zodat ze kunnen 

anticiperen bij eventuele aandachtspunten. 

 

Externe samenwerking 

Duurzaamheid hebben we binnen Ahold Delhaize en Albert Heijn sterk verankerd in onze 

organisatie en bedrijfsstrategie. Het bedrijfsmanagementsysteem voor verantwoorde 

ketens is gebaseerd op een sterk intern beleid, maar ook op externe samenwerking. Om op 

grote schaal duurzame verbeteringen te kunnen maken, is het belangrijk samen te werken. 

We werken samen met brancheorganisaties en spelen een actieve rol in verschillende 

werkgroepen en samenwerkingsverbanden om duurzaamheid te bevorderen, onder andere 

op het gebied van mensenrechten. Ahold Delhaize en Albert Heijn zijn (inter)nationaal 

https://www.simsupplychain.com/
https://www.traceonenetwork.com/activity


betrokken bij multi-stakeholder overleggen, waarbij verantwoordelijke inkoop op basis van 

mens, dier en milieu op de agenda staan: 

• Ahold Delhaize onderschrijft de Consumer Goods Forum Priority Industry Principles 
tegen dwangarbeid, waarbij wij ervoor zorgen dat alle werknemers in onze keten het 
recht op het vrije verkeer van werknemers hebben, dat ze nooit voor een baan 
moeten betalen en dat werknemers geen schuldenlast hebben of worden 
gedwongen om te werken.  

• Ahold Delhaize onderschrijft de Consumer Goods Forum Sustainable Supply Chain 
Initiative (SSCI) wat arbeidsomstandigheden normen wereldwijd harmoniseert en 
verbetert. Ahold Delhaize is co-chair van de SSCI, met het doel om een referentie-
standard te zetten en het benchmarking-proces van standaarden te starten, om op 
de langere termijn een hoger niveau van social compliance te lanceren.  

• Ahold Delhaize is lid van The Supply Chain Initiative (SCI), een gedragscode die 
oneerlijke handelspraktijken helpt te voorkomen. SCI heeft een Gedragscode Eerlijke 
Handelspraktijken (Principles of Good Practice) opgezet die gekoppeld is aan een 
systeem van handhaving, geschillenbeoordeling en monitoring. Albert Heijn 
rapporteert jaarlijks aan SCI.  

• Ahold Delhaize is lid van Amfori en zit in de Board van Amfori/BSCI. Zo steunen we 
Amfori/BSCI in het verder ontwikkelen van tools, die ons uiteindelijk kunnen helpen 
om onze doelen te bereiken, inclusief op arbeidersrechten, supply chain 
transparency, due diligence en gender equality.  

• Ahold Delhaize is een Foundation Partner van LEAD Network (Leading Executives 
Advancing Diversity), en onder andere viert zij elk jaar internationale vrouwendag 
samen met LEAD.  

• Ahold Delhaize is gecommitteerd om ontbossing in onze ketens te voorkomen door 
de ‘New York Declaratie op Ontbossing’, en de Consumer Goods Forum Resolutie om 
Ontbossing te Voorkomen. Op basis hiervan werkt Albert Heijn al jaren om 
ontbossing in de meest kritische ketens te voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld 
door: 

o Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) te vragen voor alle palmolie die 
gebruikt wordt in onze Eigen merk-producten. Wij vinden het ook belangrijk 
dat de RSPO, de duurzaamheid standard die gebruikt wordt door industrie 
voor de duurzamere productie van palmolie, op een verbetertraject staat. 
Ahold Delhaize leidde de retail- en food service-leden van de RSPO door het 
2018 RSPO Standaard review proces. Wij zijn trots op de nieuwe standaard van 
de RSPO: striktere regels wat betreft mensenrechten, het gebruik van vuur 
voor land preparatie en ontbossing onder andere. Ahold Delhaize is ook deel 
van de RSPO Assurance Taskforce, om het uitvoeren van de RSPO-standaard te 
versterken. Wij zijn gerepresenteerd in de RSPO Raad van Bestuur via de Retail 
Palm Oil Group (RPOG).  

o Roundtable on Responsible Soy (RTRS) te vragen voor Zuid-Amerikaanse soja. 
o Forest Stewardship Council (FSC) te vragen voor alle hout- en papierproducten 

en verpakkingen.  

https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/social-sustainability/key-projects/priority-industry-principles/
https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/sustainable-supply-chain-initiative/
https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/sustainable-supply-chain-initiative/
https://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative
https://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
http://www.lead-eu.net/
http://www.lead-eu.net/ahold-delhaize-partner/
http://www.lead-eu.net/ahold-delhaize-partner/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Forests/New%20York%20Declaration%20on%20Forests_DAA.pdf
https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/environmental-sustainability/key-projects/deforestation/
https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/environmental-sustainability/key-projects/deforestation/
https://www.rspo.org/
file:///C:/Users/pnllj111/Documents/Albert%20Heijn/Due%20Dilli/Text%20Online/FINAL%20Feedback/Final%20for%20Online/responsiblesoy.org
file:///C:/Users/pnllj111/Documents/Albert%20Heijn/Due%20Dilli/Text%20Online/FINAL%20Feedback/Final%20for%20Online/FSC.org


• Ahold Delhaize is lid van het Seafood Taskforce (STF) om dwangarbeid in 
(kweek)visketens en vis-veevoer ketens te voorkomen. Albert Heijn is gecommitteerd 
om de STF-visie in onze eigen ketens te implementeren.   

• Ahold Delhaize is lid van het Sustainable Nut Initiative (SNI) 

• Ahold Delhaize is oprichtend lid van de Sustainable Wine Roundtable (SWR), om de 
agenda van wereldwijde duurzaamheid in de wijnhandel verder vorm te geven 

• Albert Heijn is lid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Albert Heijn 
neemt deel aan het IMVO-convenant voedingsmiddelen via het CBL. In dit convenant 
hebben ketenpartijen, waaronder Nederlandse retailers, maatschappelijke 
organisaties, vakbonden, en de Nederlandse overheid zich verenigd om aan de slag te 
gaan om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te 
beperken en zo te werken aan de verduurzaming van de productieketen. 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. Wij streven 
ernaar om binnen vijf jaar het gat tussen het huidige gangbare loon en het leefbaar 
loon voor het totale bananenassortiment te verminderen met ten minste 75%. Meer 
informatie over dit convenant vind je op de website van de Sociaal-Economische 
Raad. 

• Albert Heijn is lid van de Raad Nederlandse Detailhandel, de koepelorganisatie van de 
detailhandel, die zich bezighoudt met diverse onderwerpen op MVO en milieu.  

• Albert Heijn is lid van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV); een 
convenant dat tot doel heeft actief bij te dragen aan een duurzamere 
toeleveringsketen van verse onbewerkte groente en fruit met betrekking tot 
economische, ecologische en sociale effecten. Het doel is om op grote schaal impact 
te creëren door beleid, doelen en gezamenlijke actie op elkaar af te stemmen. 

• Albert Heijn is lid van het Floriculture Sustainable Initiative (FSI) en neemt deel aan 
het IMVO-convenant sierteelt. Naast diverse bedrijven en brancheorganisaties in de 
sierteeltsector, is Albert Heijn op dit moment de eerste retailer die het IMVO-
convenant sierteelt heeft ondertekend. Het convenant is grotendeels gericht op het 
uitvoeren van Due diligence, verantwoordelijk gebruik van gewasbescherming en het 
streven richting een leefbaar loon voor werknemers in de productie van bloemen en 
planten. Meer informatie  over dit convenant vind je op de website van de Sociaal-
Economische Raad.  

• Albert Heijn is met Delicata chocolade als eerste retailer aangesloten als mission ally 
bij Tony’s Open Chain. Mission Allies gaan verder dan certificering en geloven in 
directe, gelijkwaardige relaties in de hele cacaoketen. Ze werken samen en kopen in 
volgens de 5 Sourcing Principles. 

• Albert Heijn is mede ondertekenaar van het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa 
(DISCO); een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich inzet voor een 
duurzame verbetering van het levensonderhoud van cacaoboeren. De 
volgende doelen werden gedefinieerd: families in staat stellen om uiterlijk 
in 2030 een leefbaar inkomen te verdienen, ontbossing gerelateerd aan 
cacao uiterlijk in 2025 stoppen en uiterlijk in 2025 een einde maken aan alle 
vormen van kinderarbeid. 

https://www.seafoodtaskforce.global/
https://www.sustainablenutinitiative.com/
https://swroundtable.org/
https://www.cbl.nl/
https://www.imvoconvenanten.nl/voedingsmiddelen
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/voedingsmiddelen
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/voedingsmiddelen
https://www.rndweb.nl/
https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sifav2025/
https://www.fsi2025.com/
https://www.imvoconvenanten.nl/voedingsmiddelen
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/sierteelt
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/sierteelt
https://www.tonysopenchain.com/
https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/dutch-initiative-on-sustainable-cocoa-disco/


• Albert Heijn is lid van het Better Cotton Initiative; het grootste 
duurzaamheidsprogramma ter wereld voor katoen. 

 
 

Stap 2: Ketenanalyse en onderzoek nadelige gevolgen voor mens en 

milieu  

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe we mogelijke risico’s en negatieve effecten in de 

toeleveringsketens identificeren en beoordelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 

risico management beoordelingsproces van Ahold Delhaize, waarbij algemene risico’s 

worden geïdentificeerd en beoordeeld. Binnen dit proces zijn ook risico’s en onderwerpen 

geïdentificeerd die verband houden met mensenrechten. Meer informatie hierover is terug 

te vinden in het Ahold Delhaize Human Rights report.  

 

Prioriteiten op het gebied van mens en milieu 

Niet in alle landen is de bescherming van mensenrechten en het milieu vanzelfsprekend, 

denk voornamelijk aan landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië.  

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. Dit is de basis voor Albert Heijn en wij geven 

daarom prioriteit aan deze mensenrechtenthema’s: 

werkomstandigheden, veiligheid en gezondheid, leefbaar 

loon of inkomen, schoon water en sanitair, vrijheid van 

vereniging, vrouwenrechten, gedwongen arbeid en 

kinderarbeid, en discriminatie en intimidatie.  

Daarnaast zijn na overleg met interne en externe belanghebbenden ook de volgende milieu 

risico’s en onderwerpen geprioriteerd: klimaat (CO2 uitstoot), ontbossing en landconversie, 

landbouw (gewasbescherming, biodiversiteit, water), vis & zee (o.a. overbevissing), 

voedselverspilling en verpakking.  

Om sociale omstandigheden en milieuvraagstukken in onze ketens te borgen, vraagt Albert 

Heijn garanties aan zijn leveranciers, veelal d.m.v. een certificeringsstandaarden en deze 

worden beschreven in de duurzaamheidseisen die worden gesteld bij onze inkoop (zie stap 

1). Deze eisen zijn een “licence to operate” in onze ketens en wij accepteren geen nieuwe 

producten die niet aan onze eisen voldoen.  

 

 

https://bettercotton.org/
https://www.aholddelhaize.com/sustainability/our-position-on-societal-and-environmental-topics/human-rights/
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/


Ketentransparantie 

Transparantie is de basis voor goed risicomanagement. 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. De ruim 1.200 productielocaties van onze eigen 

merkproducten zijn bijvoorbeeld terug te vinden op deze wereldkaart. En zo is bijvoorbeeld 

het "Land van herkomst" standaard onderdeel op de verpakking voor groente-, fruit-, vlees-

, zuivel- en visproducten, wat 49% van ons assortiment representeert. Wij vragen echter 

van al onze leveranciers van eigen merkproducten om voor alle ingrediënten het land van 

herkomst vermelden. Zo hebben wij inzicht in de herkomst van alle producten en 

ingrediënten in onze eigen merkketens.  

 

Hoog risicolanden 

We schenken speciale aandacht aan producten uit hoog risicolanden. Deze hoog 

risicolanden zijn gedefinieerd door het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). 

Van al onze leveranciers eisen wij in onze standards of engagement dat zij voldoen aan de 

amfori BSCI-gedragscode en deze ook naleven. Leveranciers die produceren of aankopen 

doen in andere landen dan de landen die zijn opgenomen in de Ahold Delhaize-lijst van 

landen zonder hoog risico, worden gevraagd om aan te tonen dat ze voldoen aan deze 

sociale BSCI standaard, of een gelijkwaardige standaard die voor ons aanvaardbaar is, in de 

vorm van een geldig auditrapport of certificaat (afhankelijk van certificeringstandaard). 

Albert Heijn werkt waar mogelijk samen met leveranciers en ondersteunt hen om deze 

standaarden na te leven. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld deze audit-rapporten om 

problemen op het gebied van mensenrechten te identificeren en daarmee verdere actie te 

kunnen ondernemen. 

Leveranciers die onze eigen merk-producten produceren in risicolanden zijn dus 

gecertificeerd volgens sociale en/of milieustandaarden; dit zien wij als een belangrijke 

basis. Wij vinden het belangrijk dat de duurzaamheidscertificeringen die door Albert Heijn 

worden gebruikt, zich continu verbeteren en wij doen regelmatig proactief mee aan 

processen om deze standaarden te vernieuwen, zoals de RSPO’s Standard’s Review in 2018, 

of de ontwikkeling van de nieuwe Rainforest Alliance/UTZ-standaard in 2020. 

We zijn ons er echter van bewust dat certificering vaak een eerste stap is om kritieke 

problemen op te lossen in risicolanden. Voor een aantal producten is echter meer nodig. 

Vooral in ontwikkelingslanden kunnen mensenrechtenschendingen of milieuvraagstukken 

in onze ketens een systematische oorsprong hebben. Dwang- of kinderarbeid is 

bijvoorbeeld gelinkt aan een aantal problemen, zoals lonen die ontoereikend zijn voor een 

waardig bestaan, geen school in de omgeving, zwakke of afwezige vakbonden, etc. En 

https://www.ah.nl/suppliers/map
https://www.aholddelhaize.com/about/governance/our-standards-of-engagement/
https://www.aholddelhaize.com/media/vhdjilgv/list-of-countries-that-do-not-belong-to-the-high-risk-countries-version-2-0-november-2021.pdf
https://www.aholddelhaize.com/media/vhdjilgv/list-of-countries-that-do-not-belong-to-the-high-risk-countries-version-2-0-november-2021.pdf


daardoor is het belangrijk dat wij samen met onze leveranciers, lokale overheden, 

vakbonden en werknemersorganisaties werken aan oplossingen. 

 

Risico analyse 

De beoordeling van mogelijke risico’s voor onze eigen merkproducten doen we jaarlijks op 

basis van een risicoanalyse, 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, ontbossing 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). Op basis van deze publiek 

beschikbare data en certificeringsstandaarden die wij gebruiken wordt de ernst- en 

waarschijnlijkheid van de risico’s in kaart gebracht. 

 

Voor onze 15 belangrijkste producten en meest 

kritische grondstoffen onderzochten we met deze 

risicoanalyse of de mogelijke risico’s voldoende 

worden afgedekt door Albert Heijns bestaande 

certificeringseisen of niet. De resultaten uit de 

risicotool bepalen we waar extra stappen nodig 

zijn. Onze top 15-producten en grondstoffen zijn 

geselecteerd omdat het produceren van deze 

producten een grote impact heeft op mens, dier 

en/of natuur, en we ze in grote volumes verkopen.  

Voor de eerste 8 is het beleid gericht op 

verduurzaming vastgelegd in de Beter voor Natuur 

& Boer-programma’s. De laatste 7 beschouwen we 

als onze meest kritische grondstoffen; ze komen vaak uit risicolanden en kennen daarmee 

significante milieu en/of mensenrechtenrisico’s in de keten. Het overzicht van de grootste 

sociale en milieu risico’s op basis van de Ahold Delhaize risico tool met betrekking tot de 

mogelijke herkomstlanden voor onze meest kritische grondstoffen is als volgt:  

 

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens


 

 

Op basis van nieuwe informatie en waarbij wij ook externe stakeholders (NGOs) en experts 

zullen betrekken, kan het zijn dat we onze kritische grondstoffen en deze prioriteiten in de 

toekomst aanpassen of aanscherpen 

 

Medium risicolanden 

Een belangrijk inzicht is dat mogelijke problemen met migrantenarbeiders nog niet goed in 

beeld worden gebracht in deze risicotool. In sommige landen zijn veel migrantenarbeiders 

werkzaam, met name in de groente- en fruitteelt, en soms maken werkgevers misbruik van 

de situatie door hen bijvoorbeeld 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. Binnen het Sustainable Initiative on Fruit and Vegetables (SIFAV), waar Albert Heijn 

https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sifav2025/


lid van is, zijn de problemen met migrantenarbeiders ook als een belangrijk risico 

geïdentificeerd en is besloten om voor landen met een hoog en een gemiddeld risico om 

uiterlijk in 2025 gezamenlijk goedgekeurde sociale certificering (BSCI of gelijkwaardig, 

GlobalGap Grasp 2.0 of SAI FSA 3.0) te implementeren op primaire productielocaties van 

groente en fruit. Albert Heijn heeft als doelstelling minimaal 90% van het volume van 

productielocaties uit deze risicolanden gecertificeerd te hebben middels een van deze 

sociale standaarden. Bij Albert Heijn zullen we dit vanaf 2023 zo snel mogelijk 

implementeren voor onze onbewerkte groente & fruit.  

 

Sociaal impact assessment 

Voor de producten uit risicolanden waar systematische problemen aan de orde kunnen zijn, 

gaan wij verder dan certificering. De jaarlijkse risicoanalyse en de input van een aantal 

expert-NGO’s gebruiken wij om te beoordelen bij welke producten verdiepend onderzoek 

nodig is. Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, prioriteren we onze acties op basis van 

risicolanden (amfori) en geprioriteerde mensenrechtenthema’s. Hierbij kijken we niet 

alleen naar mensen werkzaam in onze ketens, maar ook kleinschalige boeren in onze 

ketens. Wij streven ernaar om 6 ketens per jaar te onderzoeken, waarvan gemiddeld bij 1 

keten specifiek onderzoek gedaan zal worden naar vrouwenrechten en bij 3 ketens 

specifiek onderzoek gedaan zal worden naar het inkomen van kleinschalige boeren of lonen 

van arbeiders. Voor dit laatste gebruiken we de IDH salary matrix, welke is gebaseerd op de 

‘Anker Methodologie’.  

Voor deze 6 ketens die wij jaarlijks onderzoeken, hebben wij een specifiek proces ingericht 

om risico’s te identificeren en vervolgens de negatieve impact te stoppen, verminderen of 

voorkomen. Dit specifieke onderzoeksproces start met een sociaal impact assessment en 

dat doen we voornamelijk samen met onafhankelijk onderzoeksbureau zoals Cordaid 

(voormalig ICCO) of ImpactBuying, en relevante experts of NGO’s, (lokale) vakbonden en 

(lokale) overheid. 

 

 

 

https://www.idhsustainabletrade.com/matrix-living-wage-gap/
https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
https://www.cordaid.org/nl/
https://impactbuying.com/


Bij zo’n sociaal impact assessment worden mensenrechten binnen de geprioriteerde 

thema’s onderzocht in onze keten door middel van bureau- en veldonderzoek, gebaseerd 

op wereldwijd-erkende methodologieën. De basis waarop de relevante mensenrechten 

worden geselecteerd voor het onderzoek omvat alle internationaal erkende 

mensenrechten, zoals uitgedrukt in de International Bill of Human Rights, de negen 

belangrijkste VN-mensenrechten verdragen en de verklaring van de International Labour 

Organization (ILO) over fundamentele beginselen en rechten op het werk. Uitkomsten van 

het onderzoek kunnen impact hebben op verschillende mensenrechten. Daarnaast worden 

alle relevante Internationale en lokale wetgeving meegenomen.  

Voordat het onderzoek kan beginnen, zal de keten in meer detail in kaart gebracht worden 

en bepaald worden wanneer het veld onderzoek het beste plaats kan vinden (bij voorkeur 

tijdens de oogstperiode). Dit doen wij in samenwerking met onze leveranciers en het 

onderzoeksbureau. Tijdens het bureau onderzoek worden naast het bestuderen van 

documentatie en het in kaart brengen van de lokale context, ook experts geraadpleegd 

over de risico’s en mogelijke negatieve effecten op mensenrechten en milieu. Vervolgens 

zal bij het verdere veldonderzoek de nadruk komen te liggen op de belangrijkste risico’s die 

uit het bureau onderzoek naar voren zijn gekomen. Tijdens dit veld onderzoek vinden er 

(anoniem) interviews plaats, individueel of in groepsverband, om met name met 

werknemers van verschillende afdelingen (inclusief migrantenarbeiders), 

werknemersvertegenwoordigers, lokale vakbonden, toeleveranciers, lokale NGO’s, mensen 

uit de lokale gemeenschap en andere belanghebbenden persoonlijk te kunnen spreken. De 

interviews worden afgenomen in de moedertaal van de geïnterviewden en er zal binnen de 

lokale context rekening gehouden worden met de juiste balans tussen mannen en vrouwen 

binnen het gehele onderzoek.  

Met deze verdiepende onderzoeken kunnen wij voor onze specifieke ketens de 

daadwerkelijke en potentiële impact in kaart brengen, die de productie van onze producten 

kunnen hebben op mens en milieu in landen van herkomst. Op basis van de uitkomsten 

kunnen we het best beoordelen wat nodig is om negatieve impact aan te pakken (inclusief 

ons eigen inkoopbeleid).  

 

Vrouwenrechten  

Uit de risicoanalyse kwam naar voren dat geslachtsongelijkheid bij certificering vaak 

onvoldoende 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.  

Om die reden vinden we het belangrijk dat vrouwenrechten speciale aandacht krijgt binnen 

onze sociale impact assessments. Van de onderzoeken die we jaarlijks doen zullen we 

gemiddeld bij 1 keten specifiek onderzoek doen naar vrouwenrechten. We selecteren deze 

ketens op basis van de ernst en waarschijnlijkheid in onze risicoanalyse om te identificeren 

of er voor vrouwen een onevenredig hoog risico op schendingen van hun rechten kan zijn. 

Het gaat hierbij om ketens waarbij veel vrouwelijke arbeiders of kleinschalige boerinnen 

werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld bij onze blauwe bessen of sperziebonen uit Marokko, 

verse fruit salades uit Ghana of rozen uit Kenia. 

We zien erop toe dat (lokale) vrouwenrechtenorganisaties of andere experts worden 

geïnterviewd tijdens de onderzoeksfase. Verder zal bij de onderzoeken specifiek gekeken 

worden naar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, maar ook:  

• de toegankelijkheid van gendergevoelige gezondheidsvoorzieningen en persoonlijke 

veiligheidsmaatregelen, met name gericht op vrouwen, 

• de vertegenwoordiging van en door vrouwen, bij de naleving van hun rechten binnen 

het bedrijfsproces en bij het garanderen van regelmatige, betekenisvolle en 

constructieve contacten met vakbonden, 

• de toegankelijkheid van een gendergevoelig klachtenmechanisme, aangepast op de 

behoeften van vrouwen en in lijn met de UNGP kwaliteitscriteria, 

• gender gerelateerd geweld (inclusief seksuele intimidatie en misbruik) tijdens het 

wervingsproces, op de werkplek en tijdens het reizen van en naar het werk, in lijn 

met ILO conventie 190. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen wij in de actieplannen opnemen op 

welke manier wij onze leveranciers hierbij ondersteunen en/of begeleiding bieden om: 

• belemmeringen weg te kunnen nemen voor de vertegenwoordiging van vrouwen op 

het werk, bij de naleving van hun rechten binnen het bedrijfsproces en bij het 

garanderen van regelmatige, betekenisvolle en constructieve contacten met 

vakbonden, 

• passende en voldoende voorzieningen op het gebied van gezondheid en persoonlijke 

veiligheid op het werk te kunnen bieden met name aan vrouwen,  

• een gender sensitief beleid voor zwangerschapsbescherming/ gezinsverlof op te 

zetten,  

• het klachtenmechanisme op gendergevoelige manier te kunnen uitvoeren, aangepast 

op de behoeften van vrouwen en in lijn met de UNGP kwaliteitscriteria. 

• gender gerelateerd geweld (inclusief seksuele intimidatie en misbruik) tijdens het 

wervingsproces, op de werkplek en tijdens het reizen van en naar het werk aan te 

kunnen pakken 



• betekenisvolle vooruitgang te kunnen boeken bij het dichten van de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen (op het niveau van de productielocatie of boerderij, en binnen 

onze invloedssfeer en voor ons volumeaandeel).  

Waar relevant valideren we de actieplannen met lokale vrouwenrechtenorganisaties of 

experts voordat wij hier vervolgens over rapporteren. 

 

 

Stap 3: Implementatie actieplan om gevolgen te stoppen, voorkomen 

of beperken 

In dit hoofdstuk beschrijven wij op welke manier actieplannen worden geïmplementeerd 
om de mogelijke risico’s en negatieve impact op mensenrechten en milieu in onze ketens te 
stoppen, voorkomen of te beperken. 
 

Dealbreakers 

Albert Heijn heeft een aantal issues benoemd die dealbreakers zijn: kinderarbeid, criteria 

voor jonge werknemers, dwangarbeid en onveilige gebouwen. Bij eventuele deal breakers 

komen wij direct in actie door eerst de feiten te verifiëren om vervolgens samen met de 

leverancier een plan van aanpak op te stellen. Op basis van het niveau van het risico nemen 

wij de volgende stappen: 

• Laag risico actieplan: op korte termijn een plan van aanpak overeenkomen met 
de leverancier. Als de leverancier het plan niet binnen bepaalde tijd naleeft, 
zullen we de samenwerking opschorten.  

• Medium risico actieplan: op korte termijn een plan van aanpak overeenkomen 
met de leverancier. Als de leverancier het plan niet binnen bepaalde tijd 
naleeft, zullen we de samenwerking opschorten en alle nieuwe leveringen 
stopzetten.  

• Hoog risico actieplan: op korte termijn een plan van aanpak overeenkomen 
met de leverancier. Als de leverancier het plan binnen bepaalde tijd niet 
naleeft, zullen we de samenwerking opschorten, alle nieuwe leveringen 
stopzetten en alle huidige producten terughalen uit onze winkels.  

 

De overwegingen die wij gebruiken om te beslissen over het risiconiveau, omvatten de 

volgende elementen: 

• De ernst van de impact (zoals in de OESO Richtlijnen is gedefinieerd) 

• De kans dat het zich voordoet 
 



Als een leverancier het verbetertraject niet opvolgt, beëindigt Albert Heijn de relatie. Als de 

leverancier het verbetertraject goed geïmplementeerd heeft en de dealbreaker is 

gemitigeerd, gaat Albert Heijn verder met de leverancier.  

 

Actieplan impact assessments 

Met het resultaat van het impact assessment zullen we samen met de leverancier een 

actieplan opstellen om eventuele negatieve impact op het milieu of mensen die werkzaam 

zijn in onze keten te stoppen, verminderen of voorkomen. Allereerst zullen wij kijken of de 

problemen direct of indirect door ons of onze leverancier veroorzaakt worden, daarna 

zullen we kijken of problemen een lokale oorsprong hebben die buiten de invloedsfeer van 

ons of de leverancier ligt. In alle gevallen stellen wij een tijdsgebonden actieplan op samen 

met onze leverancier, hun ketenpartners en andere externe partijen (zoals lokale NGO’s). 

Daarnaast zullen we ook gaan kijken op welke manier we positieve impact op mens en 

milieu kunnen creëren. Wij ondersteunen de leverancier en onze keten bij de 

implementatie van het actieplan.

 

 

AH Foundation 

Albert Heijn heeft de Albert Heijn Foundation opgezet om samen met onze groente-, fruit- 

en bloementelers in Afrika en Zuid-America bij te dragen aan betere leefomstandigheden 

voor de lokale gemeenschap. Zo’n 37 leveranciers uit 13 Afrikaanse landen en 3 Zuid-

Amerikaanse landen dragen via de AH Foundation bij aan betere leefomstandigheden voor 

de lokale gemeenschap. Al meer dan 15 jaar zet Albert Heijn zich, samen met 

haar versleveranciers en partnerorganisaties Cordaid en FairMatch Support in voor lokale 

projecten.   

 

Multi-stakeholder initiatieven 

In ontwikkelingslanden waar sommige producten en ingrediënten vandaan komen zijn de 

problemen vaak zo complex, dat een bedrijf in zijn eentje maar heel weinig kan 

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens/ahfoundation
https://www.cordaid.org/nl/
https://www.fairmatchsupport.nl/


bereiken. Deze problemen liggen dan ook vaak buiten de directe invloedsfeer van onze 

leverancier. Bedrijven kunnen in zo’n geval de samenwerking (pre-competitief) met andere 

partijen opzoeken binnen een multi-stakeholder initiatief, bijvoorbeeld een convenant voor 

internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenant). Binnen zo’n 

initiatief is er samenwerking tussen overheid, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke 

organisaties, om zo complexe problemen structureel aan te kunnen pakken. Samen gaan ze 

aan de slag om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te 

beperken/voorkomen en zo te werken aan verduurzaming van de productieketen (denk aan 

misstanden zoals uitbuiting, kinderarbeid, te lage beloning of milieuaantasting). Een IMVO-

convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als onderdeel van onze Due diligence-aanpak 

heeft Albert Heijn in 2019 bijvoorbeeld het convenant voor voedingsmiddelen en voor 

sierteeltsector getekend, en in 2020 tekende Albert Heijn bijvoorbeeld het Dutch Initiative 

on Sustainable Cocoa en Sustainability Initiative Fruit and Vegetables. Zo werken wij samen 

met andere partijen aan complexe problemen die we tegenkomen bij verduurzaming van 

onze ketens.  

 

 

Stap 4: Monitoring van implementatie en resultaten 

Due diligence is een circulair proces. Om dit zo effectief mogelijk te laten verlopen voor 

mens en milieu, blijft het proces zich herhalen en verbeteren. Als we milieu- of 

mensenrechtenschendingen gesignaleerd hebben en we hebben actie ondernomen, dan 

voeren we een additionele controle in bij deze keten waar het risico is gevonden. Als deze 

additionele controle weer milieu- of mensenrechtenschendingen ontdekt, passen wij ons 

beleid aan om effectiever te werken.  

 

Vervolg audits 

Indien bijvoorbeeld bij een volledige BSCI-audit bij leveranciers in hoog risicolanden 

afwijkingen worden aangetoond, zal er na het opstellen van een actieplan in de komende 

12 maanden een vervolg-audit plaatsvinden. Als er binnen een jaar geen vervolg-audit heeft 

plaatsgevonden, zal de volledige audit verlopen en is een nieuwe nodig. Volledige audits 

van BSCI zijn maximaal 2 jaar geldig, mits er geen of minimale afwijkingen worden 

aangetoond. 

 

Prestatie indicatoren 

In de actieplannen opgesteld n.a.v. de impact assessments worden op basis van de 

doelstellingen vooraf indicatoren bepaald, waarmee we monitoren of de aanpak ook 



daadwerkelijk de negatieve impact stopt, vermindert, voorkomt of zelfs positieve impact 

creëert.  

 

 

Een voorbeeld hiervan is onze aanpak bij onze eigen merk Delicata-chocolade. Bij de 

partnercoöperaties in Ivoorkust en Ghana, waar de cacao voor deze chocolade vandaan 

komt, implementeren wij een aantal zaken, bijvoorbeeld: 

• Het ‘Child Labour Monitoring and Remediation System’ (CLMRS). Doordat alle boeren 

in dit programma worden meegenomen, kunnen wij monitoren waar problemen zich 

voordoen en wanneer dit is opgelost.  

• GPS mapping van alle boerderijen zorgt ervoor dat wij precies weten waar deze zich 

bevinden en hoeveel cacao er geteeld kan worden, om zo ontbossing of illegale cacao 

verkoop te kunnen achterhalen en voorkomen.  

 

 

Stap 5: Communicatie over gevolgen en resultaten actieplan 

In dit hoofdstuk beschrijven wij op welke manier wij communiceren over onze due diligence 
activiteiten met onze klanten en stakeholders.  
 

Jaarlijkse rapportage 

Wij willen transparant communiceren over de successen en uitdagingen die gerelateerd zijn 

aan dit proces. Daarom plaatsen we regelmatig updates over onder andere onze 

verbeteracties en de resultaten op onze website of in ons jaarlijkse missieverslag en 

mensenrechten due diligence rapport.   

 

Klanten helpen kiezen voor duurzaam 

Daarnaast willen wij klanten helpen kiezen bij het maken van duurzamere keuzes. Bij Albert 
Heijn vind je logo’s van keurmerken op producten om het makkelijker te maken voor 

https://nieuws.ah.nl/vanaf-nu-delicata-repen-met-tonys-open-chain-chocolade-in-schap-bij-albert-heijn/
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid
https://missieverslag.ah.nl/
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/mensenrechten


klanten om duurzamere producten te kiezen. De keurmerken die we gebruiken zijn 
beoordeeld door Milieu Centraal en zijn te vinden in de Keurmerkenwijzer. De meeste 
keurmerken zijn zelfs topkeurmerken of topbedrijfslogo’s. Dit betekent dat het product 
voldoet aan strenge eisen voor milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk. Een topkeurmerk 
heeft vooruitstrevende eisen, is transparant en de controle is onafhankelijk en 
betrouwbaar. 

Wij gebruiken ook verschillende certificeringen zonder dat er een keurmerk of logo op de 
verpakking terug te vinden is. Bijvoorbeeld: palmolie. 100% van de palmolie die verwerkt 
wordt in onze eigen merk producten is gecertificeerd onder het RSPO. Hier zetten wij 
bewust geen logo op de verpakking, omdat palmolie vaak een heel klein onderdeel van de 
ingrediënten van een product is (vaak minder dan 1%), en omdat verpakkingen van 
producten die palmolie bevatten vaak te klein zijn.  

Daarnaast zijn we zelf ook voortdurend bezig met het verbeteren van onze 
huismerkproducten en zetten we hier programma's voor op zoals onze Beter-voor 
programma's. Ons Beter voor Natuur & Boer programma heeft hiervoor van Milieucentraal 
zelfs het topbedrijfslogo gekregen. 

 

Verder beïnvloeden wij consumenten om duurzamere keuzes te maken door middel van 

verschillende communicatiemiddelen: 

• We plaatsen artikelen hierover en over andere duurzaamheidsonderwerpen in de 
AllerHande (het magazine van Albert Heijn). Bovendien delen we recepten met 
duurzaam geproduceerde ingrediënten. 

• We zetten bij duurzame producten in de Bonus-folder het logo van het relevante 
keurmerk.  

• Albert Heijn doet mee aan de Fairtrade-weken, wat jaarlijks aandacht voor eerlijke 
handel vraagt door acties en aanbiedingen in de Fairtrade Week folder, die huis aan 
huis verspreid wordt, te laten zien. De aanbiedingen gaan niet ten koste van het 
boereninkomen, maar werden aangeboden door de deelnemende winkels, zoals 
Albert Heijn.  

• Door het gebruik van logo’s op de verpakking van verschillende 
certificering, maar ook programma’s die verder gaan dan 
certificering, zoals het logo van Tony’s Open Chain. Dit staat op alle 
onze Delicata-chocolade die cacao bevat van onze 
partnercoöperaties uit Ivoorkust en Ghana. Naast certificering is 
deze cacao ingekocht volgens de vijf samenwerkingsprincipes van 
de Tony’s Open Chain. Op de button staat de tekst ‘Samen maken we chocolade 
100% slaafvrij’.  (Kijk voor meer informatie op www.tonysopenchain.com) 

 

 

 

https://keurmerkenwijzer.nl/
http://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens
http://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens
http://www.tonysopenchain.com/


Stap 6: Keten voorzien van klachten en herstel mechanisme  

In dit hoofdstuk beschrijven wij het mechanisme wat wij hebben geïmplementeerd waar 
klachten kunnen worden geuit en een juiste oplossing gezocht kan worden om dit op te 
lossen. 
 
Ahold Delhaize Speak Up Line 
De Ahold Delhaize Speak Up Line stelt onze medewerkers, derde partijen binnen en 
verbonden met onze toeleveringsketens en het publiek in staat om bezorgdheid te uiten 
over ongepast gedrag of mogelijke schendingen van de wet of het beleid. Dit 
klachtenmechanisme is doorontwikkeld om ook klachten te kunnen ontvangen over onze 
leveranciers en onze ketens. Mensen vanuit alle landen hebben telefonisch of via email 
toegang tot deze lijn, in lokale talen. Onze Speak Up Line is in lijn met de UNGP’s en OESO-
richtlijnen.  
 
De Speak Up Line is gratis en toegankelijk online en telefonisch, 24 uur per dag, zeven 
dagen per week, in de lokale talen van de landen die Ahold Delhaize bediend. Het wordt 
gecommuniceerd aan alle medewerkers op de website van Ahold Delhaize, ons Albert Heijn 
intranet, op posters in onze kantoor, distributiecentra en winkels en in onze jaarlijkse 
Ethische Gedragscode training en communicatie.  
 
De Speak Up Line wordt gehost door een derde partij, NAVEX, om de veiligheid en 
vertrouwelijkheid te garanderen. Bij het uiten van een klacht, zal de gerapporteerde 
informatie vertrouwelijk worden behandeld voor zover mogelijk in overeenstemming met 
de passende corrigerende maatregelen die genomen worden. Er is ook een optie om 
anoniem te blijven gedurende de hele werkwijze. Als iemand ervoor kiest om een punt van 
zorg te uiten, wordt alle informatie over de identiteit van de persoon vertrouwelijk 
behandeld. Alle meldingen van schendingen van de wet of het beleid zullen worden 
onderzocht, en waar er een overtreding is geweest, zullen passende corrigerende 
maatregelen worden genomen. Elke vorm van directe of indirecte vergelding voor het uiten 
van klachten over ongepast gedrag en mogelijke schendingen van de wet of ons beleid is 
ten strengste verboden. 
 
Klachtenmechanismen voor de toeleveringsketen 

De Speak Up Lines van Ahold Delhaize zijn ook toegankelijk voor derden binnen 
en verbonden met onze toeleveringsketens en het grote publiek, maar we erkennen 
dat het moeilijker is voor degenen die in onze toeleveringsketens werken om ons te vinden 
en toegang krijgen tot deze bronnen. 
 
Daarom verwachten wij ook van onze leveranciers dat zij een adequate 
klachtenmechanisme hebben en ervoor zorgen dat er geen represailles worden genomen 
naar aanleiding van een klacht. Die verwachtingen staan beschreven in onze standards of 
engagement. Zo hebben wij bijvoorbeeld op basis van de BSCI-rapporten inzicht in hoeverre 
het klachtenmechanisme is ingericht bij leveranciers in risicolanden. Ahold Delhaize werkt 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7392/index.html?123


ook samen met brancheorganisaties en normcommissies, waaronder amfori Business Social 
Compliance Initiative (BSCI) en anderen, om het verstrekken van effectieve klachten 
mechanismen door onze leveranciers te bevorderen. 
 
Amfori ‘ Speak For Change’ programma 
Een voorbeeld is Amfori's "Speak For Change" Supply Chain Grievance 
Mechanisme programma. Het programma is opgezet om klachten te ontvangen van 
arbeiders, gemeenschappen en hun vertegenwoordigers die denken dat ze 
zijn negatief beïnvloed door leveranciers aangesloten bij amfori en hun zakenpartners. 
Ahold Delhaize is een van de leden die betrokken is bij de pilot van de “Speak for 
Change” klachtenmechanisme in Vietnam. We erkennen dat lokale toegang tot 
effectieve klachtenmechanismen essentieel is om werknemers een stem te geven. 
Kenmerkend voor het programma is dat het tot doel heeft drempels voor toegang weg te 
nemen door inclusief te zijn en gemakkelijk bereikbaar te zijn via telefoon, chat of internet. 
Het is essentieel dat we samenwerken met andere bedrijven en relevante 
belanghebbenden om effectieve klachtenmechanismen implementeren in complexe 
toeleveringsketens. Dit pilotproject draagt bij aan de ontwikkeling van een effectieve, 
betrouwbare mechanisme voor werknemers, inclusief vrouwen, in toeleveringsketens om 
zich uit te spreken en zorgen en klachten uiten. Als bewezen succesvol is, zal het 
programma zijn uitgerold naar andere landen. 
 

 

Toekomst Albert Heijn Due diligence aanpak 

Door het publiceren van onze Due diligence-aanpak kunnen klanten en externe 

belanghebbenden zien hoe wij met deze verantwoordelijkheid omgaan en kunnen zij met 

een gerust hart boodschappen doen bij Albert Heijn.  

Het bouwen van een Due diligence-aanpak is een continu proces en wij verbeteren 

continue. Daarnaast komt er ook Europese en Nederlandse due diligence wetgeving aan die 

hier invloed op kunnen gaan hebben. Nog niet alles in deze wetten is duidelijk en worden in 

de komende jaren uitgerold. Om die reden zullen wij dit document updaten wanneer 

relevant.  


