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VOORWOORD
De onzichtbaarheid van de arbeiders in de toeleveringsketens is een schande. 
Multinationals – zoals de supermarktketens genoemd in dit rapport – maken winst ten 
koste van hén. Multinationals outsourcen bewust de aansprakelijkheid voor geweld, 
onderdrukking, lage lonen, ongezond en vaak onveilig werk om hun eigen winsten 
veilig te stellen.

Het uitbesteden van aansprakelijkheid is geen optie voor wie de Richtlijnen van 
de VN inzake Business en Mensenrechten respecteert. Deze verwachten van 
ondernemingen dat ze ‘due diligence’ (zorgplicht) hanteren, dat ze de risico’s voor 
schendingen van mensenrechten in hun toeleveringsketen evalueren, en voorzien in 
klachten- en herstelprocedures voor werknemers.

Schendingen van mensen- en arbeidsrechten zijn helaas de fundamenten voor de 
wereldhandel geworden, en dus ook voor het dominante exploitatiemodel dat de 
hebzucht van bedrijven  voedt. Winsten steunen op lage lonen en onzeker werk. Dit 
maakt de ongelijkheid alleen maar groter.

De G20-regeringen ondersteunen de oproep voor due diligence. De G20-ministers 
hebben verklaard dat ‘schendingen van waardig werk en van basisprincipes en 
rechten op het werk niet thuishoren in concurrentie’. 1

Er moeten wereldwijd gelijke spelregels zijn om de ‘race to the bottom’ in normen, 
lonen en rechten te stoppen. Als we willen dat werknemers het vertrouwen behouden 
in hun verkozen regeringen om bedrijven aansprakelijk te stellen in het belang van de 
burger, dan moeten we de regels van de wereldeconomie herschrijven.

Centraal in deze aansprakelijkheid staat de dringende nood om komaf te maken 
met te lage lonen. Oxfam geeft tal van voorbeelden van de kloof tussen de lonen 
van arbeiders en wat zij en hun gezinnen nodig hebben om fatsoenlijk te leven. De 
wereldwijde ITUC-peiling leert dat het minimumloon volgens 84% van de arbeiders 
wereldwijd niet volstaat om van te leven. Daarom voeren ITUC en zijn leden wereldwijd 
campagne voor leefbare minimumlonen.

Het onderzoek in dit rapport suggereert dat de kosten om de kloof tussen 
hongerlonen en leefbare lonen te dichten, in feite onbetekenend is voor 
multinationals. Vergelijkbaar onderzoek van vakbonden naar de kosten voor 
levensonderhoud, toont op basis van harde feiten aan dat een prijsverhoging met 3 
cent op de prijs van een meloen uit Honduras, of met minder dan 2 cent van de prijs 
van een banaan uit Guatemala, zou volstaan om ginds tot menswaardige lonen te 
verzekeren.

Loondiefstal – door vele werkgevers die minimumlonen uithollen door uitbuiting via 
verplicht overwerk of door geen wettelijke minimumlonen te betalen – moet stoppen. 
Een eenvoudig recept om waardig werk te garanderen in toeleveringsketens:

• een minimum leefbaar loon;

• vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen; 

• universele sociale bescherming;

• naleving van sterke, onafhankelijke wettelijke systemen. 

Wij moedigen multinationale supermarkten aan om met de International Union of 
Food Workers en haar leden te onderhandelen over raamovereenkomsten die de 
fundamentele rechten van arbeiders garanderen, in welk land ze ook werken.

Sharan Burrow 
Algemeen secretaris,  
International Trade  
Union Confederation

Constructief 
engagement met de 
vakbonden doorheen de 
toeleveringsketens is 
essentieel. Collectieve 
onderhandelingen 
garanderen rechtvaardige 
arbeidsvoorwaarden en 
een betere verdeling van 
de productiviteit en de 
winsten. Het zorgt voor 
eerlijkere maatschappijen.

Eerlijke lonen en 
menswaardig werk met 
sociale bescherming 
vormen de basis voor meer 
gelijkheid en groei.
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VOORWOORD
Iedereen geniet graag van lekker eten. Favoriete gerechten bereiden en dan gezellig 
tafelen: zo eenvoudig kan geluk zijn. Helaas wordt voor dat eten waarvan wij 
genieten te vaak een onaanvaardbaar hoge prijs betaald: het leed van de mensen 
die het hebben geproduceerd.

Met dit rapport lanceert Oxfam zijn nieuwe campagne om de economische uitbuiting 
van miljoenen kleine boeren en arbeiders in voedseltoeleveringsketens aan te 
klagen, en om mensen wereldwijd op te roepen hun macht te gebruiken om dit te 
stoppen.

We tonen nieuw bewijs van brutaal uitgeperste boeren, alomtegenwoordige 
verbreide lage lonen en even wijdverbreide miskenning van arbeidsrechten bij 
mensen die zich inzetten om supermarkten in de hele wereld te voorzien van 
diverse producten. Onze onderzoeken bij mensen die in toeleveringsketens van 
supermarkten in diverse landen werken, maken duidelijk dat de grote meerderheid 
moeite heeft om hun eigen gezin behoorlijk te voeden.

Vrouwen torsen de zwaarste lasten. Ze zijn opvallend oververtegenwoordigd in de 
meest onzekere en slechtst betaalde posities in de voedseltoeleveringsketens, 
ze torsen het leeuwendeel van het onbetaalde werk op gezinsboerderijen en ze 
hebben ‘uiteraard’ geen stem in machtsposities… Wij bewijzen dat ons moderne 
voedingssysteem de vrouwen zelfs nog harder uitbuit dan andere arbeiders.

We weten dat het anders kan. De wereldwijde voedingsindustrie genereert jaarlijks 
miljarden aan inkomsten, maar steeds meer gaan de machtigen hiermee aan de 
haal. Ons bewijs toont dat supermarktgiganten aan het eind van de rekening 
een steeds groter aandeel wegkapen van wat de klanten besteden. Slechts een 
krimpende aandeel bereikt degenen die het voedsel produceren.

De ongelijkheid die hieruit resulteert, is eigenlijk moeilijk te vatten. Een vrouw in 
een Thaise garnaalverwerkingsfabriek zou meer dan 5000 jaar moeten zwoegen 
om het gemiddelde jaarloon van een topmanager in een Amerikaanse supermarkt 
te verdienen, en ruim 1700 jaar voor datzelfde loon in het Verenigd Koninkrijk. 
Amper 10% van het dividend van 2016 dat de aandeelhouders van de drie grootste 
Amerikaanse supermarkten zou volstaan om meer dan 600.000 arbeiders ers in de 
Thaise garnaalsector een leefbaar loon te geven.2

Wij geloven in een ander bedrijfsmodel, gebaseerd op respect voor mensen- en 
arbeidsrechten, en minder geïnspireerd door niet-aflatende maximalisering van 
aandeelhouderswaarde. Ons onderzoek bewijst dat overheden die optreden om 
kleinschalige boeren en arbeiders te beschermen, een verschil kunnen maken voor 
miljoenen levens.

Dit is een verhaal over voedsel, maar het kan helaas perfect naverteld worden voor 
de hele wereldeconomie, van textiel tot elektronica. Wij vinden dat het tijd is om 
een menselijkere economie op te bouwen die loon naar werken geeft, in plaats van 
rijkdom extra te belonen.

Wij weten dat er geen gemakkelijke weg is, maar dit rapport toont dat iedereen – 
overheden, bedrijven, burgers – veel meer kan doen om deze droom werkelijkheid te 
laten worden voor wie ons voedsel produceert. We roepen elke lezer op om zich bij 
ons aan te sluiten.

Winnie Byanyima 
Executive Director,  
Oxfam International
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VOORWOORD
Oxfam heeft een indrukwekkend track record in het aanpakken van 
onrechtvaardigheid in mondiale toeleveringsketens. De organisatie heeft 
onvermoeibaar gewerkt om de enorme ongelijkheden wat betreft macht, gender en 
rijkdom in ons voedingssysteem aan het licht te brengen.

Als zaakvoerder van een Fairtrade-bedrijf dat voor 44% eigendom is van een 
coöperatie van Ghanese cacaoboeren, ben ik me zeer goed bewust van de 
menselijke kostprijs hiervan: mannen en vrouwen die de producten telen waarvan 
wij dagelijks genieten, hebben nog altijd geen toegang tot vele dingen die ons 
vanzelfsprekend lijken, zoals drinkwater en elektriciteit, of het vermogen om te 
investeren in hun boerderijen en gemeenschappen.

Het is wraakroepend dat we nog altijd Oxfam nodig hebben om duidelijkheid te 
scheppen over een handelssysteem dat het noordelijk halfrond goedkoop en 
kwaliteitsvol voedsel bezorgt, en dat de bedrijven die het ons verkopen enorme 
winsten oplevert, terwijl de mannen en vrouwen die het voor ons produceren in 
ontwikkelingslanden, verhongeren.

Oxfam heeft de macht om verandering te forceren. De ‘Behind the Brands’-
campagne leerde ons hoe de tien grootste voedingsketens opereren en daagde 
hen vervolgens uit om essentiële kwesties aan te pakken en een betere wereld 
te creëren voor de mensen en voor de planeet zelf. Dit had een serieuze impact. 
Deze organisaties hebben significante stappen gezet op het gebied van gender, 
landrechten, arbeidsrechten, milieu. En ze zijn trots op hun vooruitgang.

Het nieuwe rapport en de nieuwe campagne van Oxfam focussen op de 
volgende stap in de toeleveringsketen: de supermarkten. Doel is consumenten 
en investeerders bewuster te maken van de realiteit achter hun dagelijkse 
boodschappen, en ze aan te sporen om van hun supermarkten te eisen ervoor te 
zorgen dat mensen in hun toeleveringsketen een leefbaar loon verdienen.

Tegelijk maakt de campagne supermarkten bewust van de enorme kans die 
ze hebben om hun schaal en macht in te zetten voor échte en duurzame 
veranderingen in een onhoudbaar en oneerlijk systeem. Ze hebben de macht om een 
toonaangevende rol te spelen bij de aanpak van vele Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de VN om armoede uit de wereld te helpen.

Vandaag stellen we enerzijds vast dat de omzet van de grootste supermarktgroep 
ter wereld groter is dan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Noorwegen 
of Nigeria, en anderzijds dat het grootste deel van de wereld voor de productie 
van minstens 80% van zijn voedsel afhankelijk is van kleinschalige boeren. 
Supermarkten hebben een verantwoordelijkheid tegenover deze producenten, en 
wij, consumenten, hebben meer macht dan we vermoeden om ze ter verantwoording 
te roepen.

Sophi Tranchell  
MBE, CEO,  
Divine Chocolate Ltd.
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SAMENVATTING
Ongelijkheid woekert in de wereldwijde economie3, en de landbouwvoedingssector 
is geen uitzondering. Bovenaan staan grote supermarkten4 en andere corporate 
bijdrijfsgiganten die de mondiale voedingsmarkt domineren. Dit laat hen toe de 
meerwaarde uit de wereldwijde toeleveringsketens te persen. Onderaan de ladder 
is de onderhandelingsmacht van kleinschalige boeren en arbeiders in vele landen 
waar ze zich bevoorraden, gestaag uitgehold.

Het resultaat is een wijdverbreid menselijk leed bij de vrouwen en mannen die 
voedsel produceren voor supermarkten wereldwijd. Van dwangarbeid5 op Zuidoost-
Aziatische vissersboten tot karige lonen op Indiase theeplantages en honger6 voor 
druivenplukkers bij Zuid-Afrikaanse wijnboeren: schendingen van mensenrechten 
en arbeidsrechten zijn schering en inslag in voedselvoorzieningsketens.7

In een tijdperk van grote mondiale ongelijkheid en voortschrijdende 
klimaatverandering is dit bedrijfsmodel niet langer houdbaar. Het kan 
trouwens anders: overheden, voedingsbedrijven, kleine boeren en arbeiders, 
en burgers in de hele wereld kunnen helpen om tot een machtsevenwicht 
in de voedseltoeleveringsketens te komen en ervoor te zorgen dat onze 
voedselproducenten eerlijker beloond worden. De supermarktsector is rijp voor 
verandering.

Er is geen verdedigbare reden om de mensenrechten en arbeidsrechten van mannen 
en vrouwen die de supermarkten bevoorraden, niet te respecteren. Er is ook geen 
enkel moreel excuus voor het feit dat iemand die ons voedsel produceert, honger 
lijdt. Met dit rapport lanceert Oxfam zijn nieuwste campagne om de essentiële 
oorzaken achter menselijk lijden in de voedselvoorzieningsketen aan te klagen en 
wereldwijd mensen te mobiliseren om hun macht te gebruiken en er iets aan te doen: 
te beginnen met een focus op de rol van de supermarkten.8

FIGUUR 1: MACHTSONGELIJKHEID IS DE GRONDOORZAAK VAN UITBUITING IN DE 
VOEDSELTOELEVERINGSKETENS

* * *
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DE TOENEMENDE MACHT VAN SUPERMARKTEN

In de voorbije 30 jaar heeft een wereldwijde ongelijkheidscrisis toegeslagen: 
de macht en financiële beloning voor big business en andere kapitaaleigenaars 
groeien ten koste van de gewone man9, ook ten koste van zij die ons voedsel 
telen en verwerken. Figuur 2 maakt duidelijk dat de marktconcentratie in de 
landbouwvoedingssector nieuwe extremen heeft bereikt in alle fasen van de 
voedselvoorzieningsketen. De voedingsretail is geen uitzondering. 

FIGUUR 2: ENORME MARKTCONCENTRATIE IN VOEDSELVOORZIENINGSKETENS 

i Bayer-Monsanto, Dupont-Dow, and Chem-China Syngenta. Source: Friends of the Earth Europe, Heinrich Boll Foundation and Rosa Luxemburg Foundation. 
(2017). Agrifood Atlas: Facts and Figures about the Corporations that Control what we Eat. ii S.J Lowder, J. Skoet, T. Roney. (2017). The Number, Size and 
Distribution of Farms, Smallholder Farms and Family Farms Worldwide. World Development, 87, 16–29. UN Food and Agriculture Organisation. (2008). The State 
of Food and Agriculture 2008. Rome: FAO. iii Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill and Louis Dreyfus Co. Source: Friends of the Earth Europe, Heinrich Boll 
Foundation and Rosa Luxemburg Foundation. (2017). Agrifood Atlas: Facts and Figures about the Corporations that Control what we Eat. Op. cit. iv Friends of 
the Earth Europe, Heinrich Boll Foundation and Rosa Luxemburg Foundation. (2017). Agrifood Atlas: Facts and Figures about the Corporations that Control what 
we Eat. v Ibid.
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Rekken in een supermarkt.  
Foto: Shutterstock 



In de meeste ontwikkelde landen, maar ook steeds meer in ontwikkelingslanden, 
domineert een handvol supermarktgiganten de voedselverkoop12, vaak ten 
koste van buurtwinkels en markten. Zodra deze dominantie een feit was in de 
hogeinkomenslanden, begon dit supermarktconcept ook exponentieel te groeien in 
de middeninkomenslanden: eerst in Latijns-Amerika, later ook in Zuidoost-Azië en 
delen van Noord- en Sub-Saharaans Afrika.

Kopersmacht van de supermarkt

Deze vaste greep op retailmarkten geeft vooral supermarkten significante macht 
om de wereldwijde voedselproductie naar hun hand te zetten. Als laatste schakel in 
de keten van de voedselvoorziening zijn ze nu de ‘gatekeepers’ van de wereldwijde 
voedselhandel: zij geven vorm aan geografisch verspreide, hooggespecialiseerde 
en meerlagige toeleveringsketens, waarbinnen producenten en verwerkers volgens 
strikte kwaliteitsstandaarden tienduizenden producten aanleveren, elke dag 
opnieuw. 

Dit bedrijfsmodel heeft geleid tot lage prijzen, ongeziene keuze het hele jaar rond, 
en ‘just in time’-comfort voor vele consumenten. Maar het steunt op de enorme 
marktmacht die de supermarkten gebruiken om continu druk uit te oefenen op 
hun toeleveranciers om de kosten te drukken en meer van risico’s verbonden 
aan landbouwproductie op zich te nemen, zelfs als ze voldoen aan veeleisende 
kwaliteitsvereisten. Uiteenlopende oneerlijke handelspraktijken13 waarmee deze 
druk wordt uitgeoefend, werden gedocumenteerd. Figuur 3 toont enkele voorbeelden.

FIGUUR 3: ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN DRUKKEN DE PRIJZEN BETAALD AAN 
TOELEVERANCIERS VAN SUPERMARKTEN, EN VERHOGEN HUN RISICO’S

 
 
Bron: cijfers berekend door Oxfam op basis van informatie van D. Vaughan-Whitehead en L.P Caro (2017). Purchasing Practices and Working Conditions 
in Global Supply Chains: Global Survey Results; G. Ellison (2017). Grocery Code Adjudicator: Annual Survey Results; Europees Parlement (2016). 
Rapport oneerlijke praktijken in de voedselvoorzieningsketen en andere rapporten.14 Cf. bijlage 1 in het hoofdrapport voor een lijst van oneerlijke 
handelspraktijken en referenties.
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• Kortetermijncontracten
• Unilaterale of retroactieve contractwijzigingen
• Onvoldoende leveringstijd op bestellingen

PRIJSZETTING EN BETAALSTRUCTUUR
• Verlieslatende lok- en/of lanceringsproducten
• Prijzen voor leveranciers lager dan de kostprijs van 
duurzame productie
• Geen bereidheid tot prijsverhoging om minimumlonen 
in rekening te brengen
• Verlate betaling van leveranciers voor hogere marges
• Opgedrongen kortingen en onverwachte lasten voor de 
toeleverancier

VERGOEDING EISEN VAN TOELEVERANCIERS
• Betalen om te mogen leveren aan een supermarkt
• Kosten van klantklachten gaan naar toeleveranciers
• Vergoeding vragen voor marketingcampagne, rekruimte 
of promoties
• Kosten om te voldoen aan sociale of kwaliteits-
standaarden zijn voor de toeleveranciers

* * * 
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 SUPERMARKTEN 67%  
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KRUIDENIERSSEGMENT10; 
IN NEDERLAND  
CONTROLEREN VIJF 
SUPERMARKTEN  
ONGEVEER 77%.11 

* * * 
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Financiële opbrengsten vloeien naar de top

Voeding is een lucratieve business, tenminste voor wie aan de top zit. ‘s 
Werelds grootste voedingsretailer, Walmart (met de rijkste familie van de VS als 
meerderheidsaandeelhouder15) genereerde in 2016 bijna $ 486 miljard. Dat is 
méér dan het bbp van Noorwegen of Nigeria.16 De acht grootste beursgenoteerde 
supermarktketens ter wereld genereerden in 2016 zo’n $ 1 biljoen aan omzet en bijna 
$ 22 miljard aan winst. Geen sprake van herinvesteren in toeleveranciers, wél meer 
dan $ 15 miljard cash laten afvloeien naar de aandeelhouders.17

De jaarlijkse vergoedingen voor CEO’s zijn óók niet mis: van $ 3,1 miljoen bij Morrisons 
(VK) tot $ 19,8 miljoen bij Walmart (VS).18 In het voorbije decennium zijn de dividenden 
voor aandeelhouders en de vergoedingen voor topmanagers bij de grote firma’s in de 
VS met 59%, resp. 74% gestegen.19

Van de VS over Thailand tot Zuid-Afrika lokt deze sector investeringen van de rijkste 
en machtigste elites van het land.

DE AFNEMENDE MACHT VAN KLEINE BOEREN EN  
ARBEIDERS20

Het is geen toeval dat de steeds sterkere machtspositie van supermarktketens 
samenvalt met een periode waarin overheden in vele landen een agenda van 
liberalisering en deregularisering van de landbouw en de arbeidsmarkt afwerkten. 
Het resultaat van dit overheidsbeleid is een radicale verzwakking van de 
onderhandelingspositie van kleinschalige boeren en arbeiders.21 Productschappen 
in de landbouw werden opgeheven, overheidsbudgetten voor boerderijuitbreiding 
en voor O&O in de landbouw werden gekortwiekt en invoertarieven om binnenlandse 
landbouw te beschermen werden opgeheven.22

Bij de arbeiders kalven intussen het lidmaatschap van vakbonden en collectieve 
onderhandelingen af.23 Zelfs waar wettelijke minimumlonen werden ingevoerd, 
liggen deze haast altijd ver onder het niveau dat de lokale vakbonden eisen24, 
en volstaan ze niet voor een elementaire, fatsoenlijke levensstandaard voor een 
arbeider en zijn gezin (vaak ‘leefbaar loon’ genoemd).25

* * *

IN EEN WERELDWIJD 
ONDERZOEK ONDER   
BIJNA 1.500 BEDRIJVEN  
IN WEREDLWIJDE   
TOELEVERINGSKETENS   
VERMELDDE MINDER   
DAN EEN KWART VAN DE   
VOEDSEL-  
TOELEVERANCIERS   
HET BESTAAN VAN   
VAKBONDEN.26  

* * * 

Mawar woonde in een ‘slaaphuis’’ 
vlakbij de garnalenfabriek 
waar ze werkte in Indonesië. 
Ze kreeg vaak opmerkingen om 
sneller te werken. Ze dronk zo 
weinig mogelijk water om niet 
naar het toilet te hoeven gaan. 
Foto: Adrian Mulya/ Sustainable 
Seafood Alliance Indonesia
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Vrouwen het hardst getroffen

Diepgewortelde gendernormen leiden er zowel bij kleine familiale 
landbouwbedrijfjes als bij arbeiders toe dat vrouwen het zwaarst getroffen 
worden: geen recht om land te bezitten27, minder kans op vertegenwoordiging door 
vakbonden28, grotendeels instaan voor onbetaald zorgwerk29, discriminatie in lonen 
en in doorgroeikansen, en de constante dreiging van ongewenst seksueel gedrag 
en geweld.30 In de voedseltoeleveringsketen blijft het werk van vrouwen vaak 
verborgen, op de achtergrond. Aan de onderhandelingstafel wordt hun stem amper 
gehoord. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrouwen het vaakst de meest onderbetaalde, 
meest onzekere rollen in de landbouwvoedingssector vervullen. Zij vormen 
de reserve aan goedkope en flexibele arbeidskrachten waarop de moderne 
voedseltoeleveringsketens steunen.31

MENSELIJK LEED IN TOELEVERINGSKETENS VAN SUPER-
MARKTEN

De koopkracht van de supermarkten leidt tot lagere prijzen aan toeleveranciers. 
Verder is er onvoldoende overheidssteun voor kleine boeren en arbeiders. Hierdoor 
neemt het risico van schendingen van mensenrechten en arbeidsvoorwaarden fors 
toe in de voedselvoorzieningsketens. 
Bijvoorbeeld:

• Het uitpersen van kleine boeren kan leiden tot kinderarbeid 33 of tot nog meer 
onbetaalde vrouwenarbeid;34

• Werkgevers van plantages, verwerkingsfabrieken of vissersboten schakelen over 
op flexibelere werkvormen ‘op afroep’, omzeilen van vaste contracten, kortwieken 
van recht op vereniging, lagere lonen of stukloon waarvoor buitensporig veel 
werkuren nodig zijn;35

• Vooral vrouwen verzeilen in zulke nadelige werkrelaties – vaak met mannelijke 
chefs – en staan daar meer bloot aan risico’s van ongewenst seksueel gedrag en 
geweld;36

• Inschakeling van dwangarbeid blijft gebruikelijk: de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) raamt het aantal slachtoffers van dwangarbeid in de 
landbouw in 2017 op meer dan 1,1 miljoen.37

Nieuw onderzoek door en voor Oxfam, met ook een reeks casestudy’s (bijlagen 2 
tot 8), samengevat in het hoofdrapport (kaders 2 tot 6), tonen vele voorbeelden van 
menselijk leed in de wereldwijde toeleveringsketens voor supermarkten. Enkele 
opvallende bevindingen worden hierna verder uiteengezet.

Kleine boeren en arbeiders lijden honger

Een van de wreedste paradoxen van deze tijd is dat de mensen die ons voedsel 
produceren zelf vaak te weinig overhouden om zichzelf en hun gezin te voeden.

Oxfam en partners voerden in 2017 onderzoek bij honderden kleine boeren en 
arbeiders in toeleveringsketens van supermarkten in vijf landen, op basis van de 
‘Household Food Insecurity Access Scale’-methode. Dit onderzoek registreerde een 
duidelijke meerderheid aan respondenten in de categorieën ‘matige tot ernstige 
voedselonzekerheid’. 

* * *

‘[…] ZODRA HET 
AANKOMT OP BESLISSEN 
OF TOEWIJZEN VAN 
TAKEN AAN LEDEN, 
LIJKEN WIJ NIET MEE TE 
TELLEN. ER ZIJN WEL 
DEGELIJK VROUWELIJKE 
KANDIDATEN [VOOR 
DE RAAD], MAAR 
MANNEN STEMMEN VOOR 
MANNEN, EN WIJ ZIJN IN 
DE MINDERHEID.’’ 

* * *

Mary Jane, secretaris bij 
Davao Fruit Corporation 
Agrarian Reform Cooperative, 
Regio Mindanao, Filipijnen32 
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Severely food insecure

Moderately food insecure

Mildly food insecure

Food secure

Biggest importer

2nd biggest importer

3rd biggest importer

SOUTH AFRICA
Grapes 

78%

15%

1%
6%

PHILIPPINES
Bananas

38% 37%

14% 10%

ITALY
Fruit and vegetables

50%

36%

9%
5%

PAKISTAN
Rice

85%

6% 2%
7%

THAILAND
Shrimp

66%

26%

5% 3%

United Arab 
Emirates

China Japan

Republic 
of Korea

Vietnam

Netherlands
UK
Germany

France

US

Kenya

FIGUUR 4: WANNEER DE INKOMSTEN UIT HUN ARBEID TE LAAG ZIJN, KRIJGEN KLEINE BOEREN EN ARBEIDERS HET 
MOEILIJK OM ZICH BEHOORLIJK TE VOEDEN

Categorieën in voedsel(on)zekerheid bij respondenten van de “Household Food Insecurity Access Scale”-peilingen in 
geselecteerde voedselproductieketens in 2017 (%)

Bron: gegevens van HFIAS-peilingen in 2017 bij een steekproef van boeren en arbeiders in specifieke voedselvoorzieningsketens in Zuid-
Afrika (101 respondenten), Thailand (64), Italië (42), Pakistan (100) en de Filipijnen (147). In Zuid-Afrika werd het onderzoek uitgevoerd door 
het project “Women on Farms”. Meer informatie vindt u in de methodologienota in Bijlage 1.

40

Merk op dat alle percentages door afronding exact 100% totaliseren. Exportgegevens uit 2016. Volledige broninformatie in eindnoot.
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Anders gezegd: te weinig eten voor henzelf of gezinsleden in de voorbije maand.38 
Bijvoorbeeld:

• In Zuid-Afrika meldde meer dan 90% van de bevraagde arbeidsters in de 
wijnboerderijen dat zij de voorbije maand niet genoeg te eten hadden. Bijna een 
derde gaf aan dat zij of een familielid gedurende die periode ten minste één keer 
met honger naar bed ging.

• In Italië stelden 75% van de bevraagde arbeidsters op fruit- en groentebedrijven 
dat zij of een gezinslid in de vorige maand had moeten snoeien in het aantal 
maaltijden omdat haar gezin zich niet genoeg voedsel kon veroorloven.

• In Thailand stelden meer dan 90% van de bevraagde arbeiders in bedrijven voor 
zeevruchtenverwerking dat ze de maand voordien onvoldoende te eten hadden. 
Hierbij bevestigde 54% van de vrouwelijke werknemers dat ze in die periode 
herhaaldelijk niet genoeg eten (van alle aard) in huis hadden.

Boven: Prak werkte op een boot 
in Thailand. Hij werd ziek, verloor 
daardoor zijn werk en kreeg ook nog 
te horen dat hij de booteigenaars 
14.000 THB (ongeveer $438) schuldig 
was. Hij heeft dat geld niet, maar 
als hij niet betaalt, krijgt hij zijn 
paspoort niet terug. Foto: Suthep 
Kritsanavarin/Oxfam

Kleine boeren en arbeiders verdienen gewoon te weinig

Hoewel deze peilingen slechts snapshots zijn, verraden ze evenzeer een globaal 
patroon van systematische economische uitbuiting. Nieuw onderzoek voor Oxfam 
– uitgevoerd door het BASIC (Bureau for the Appraisal of Social Impacts for Citizen 
Information)42 – analyseerde de waardeketens voor 12 algemene producten die 
supermarkten in de hele wereld afnemen van een reeks producerende landen in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika, met voorbeelden van zowel klein- als grootschalige 
productie.

Figuur 5 maakt duidelijk dat het de gemiddelde inkomen van kleinschalige boeren or 
arbeiders in geen enkel voorbeeld volstaat om een menswaardige levensstandaard 
te bereiken of te voldoen aan de mensenrechten. In sommige gevallen is het verschil 
schrijnend.43

* * *

‘GELD HEBBEN WE 
AMPER. WE MOETEN 
BESPAREN OP VOEDING 
OM DE  
SCHOOLREKENINGEN  
VAN DE KINDEREN TE  
KUNNEN BETALEN.’ 

* * *

Echtgenote van een arbeider 
bij Finca Once, Costa Rica, 
producent voor Lidl39
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FIGUUR 5: IN VELE VOEDSELVOORZIENINGSKETENS VOLSTAAN DE GEMIDDELDE 
INKOMSTEN VAN KLEINSCHALIGE BOEREN EN ARBEIDERS NIET VOOR EEN BEHOORLIJKE 
LEVENSSTANDAARD44

* * *

BIJ SOMMIGE PRODUCTEN 
- ZOALS INDIASE THEE, 

KENIAANSE 
SPERZIEBONEN - BLIJKT 
HET GEMIDDELDE 
INKOMEN VAN KLEINE 
BOEREN OF ARBEIDERS 
NOG GEEN 50% TE 
BEDRAGEN VAN 
WAT NODIG IS OM IN 
HUN SAMENLEVING 
FATSOENLIJK TE LEVEN.

* * *

0% 20% 40% 60% 80% 100%

THEE INDIA

GROENE BONEN KENIA

TOMATEN MOROKKO

TONIJN IN BLIK THAILAND

SINAASSAP BRAZILIË

DRUIVEN ZUID-AFRIKA

GARNALEN VIETNAM

BANANEN ECUADOR

AVOCADO’S PERU

GROENE BONEN KENIA

RIJST THAILAND 

SINAASSAP BRAZILIË

KOFFIE COLOMBIA

BANANEN ECUADOR

CACAO IVOORKUST

KLEIN-
SCHALIGE
BOEREN 

ARBEIDERS

38%

41%

56%

58%

61%

78%

80%

82%

91%

53%

56%

58%

71%

77%

81%

Leefbaar inkomen of loon

Gemiddeld inkomenloon als % van leefbaar inkomen/loon

AANKOOPSTRATEGIE
• Afname van producten uit meerdere landen, afhankelijk 
van criteria als prijs en hoeveelheid

CONTRACTUELE VOORWAARDEN
• Systematisch onderbreken van schriftelijke contracten
• Kortetermijncontracten
• Unilaterale of retroactieve contractwijzigingen
• Onvoldoende leveringstijd op bestellingen

PRIJSZETTING EN BETAALSTRUCTUUR
• Verlieslatende lok- en/of lanceringsproducten
• Prijzen voor leveranciers lager dan de kostprijs van 
duurzame productie
• Geen bereidheid tot prijsverhoging om minimumlonen 
in rekening te brengen
• Verlate betaling van leveranciers voor hogere marges
• Opgedrongen kortingen en onverwachte lasten voor de 
toeleverancier

VERGOEDING EISEN VAN TOELEVERANCIERS
• Betalen om te mogen leveren aan een supermarkt
• Kosten van klantklachten gaan naar toeleveranciers
• Vergoeding vragen voor marketingcampagne, rekruimte 
of promoties
• Kosten om te voldoen aan sociale of kwaliteits-
standaarden zijn voor de toeleveranciers

VOORAL MANNELIJKE ARBEIDERS
Bananen (Ecuador), cacao (Ivoorkust), 

ko�e (Colombia), avocado’s (Peru), 
sinaasappelsap (Brazilië), druiven (Zuid-Afrika)

VOORAL VROUWELIJKE ARBEIDERS
Thee (India), sperziebonen (Kenia), tomaten 

(Marokko), rijst (Thailand), garnalen (Vietnam), 
tonijnconserven (Thailand)

55% 71%

Gemiddeld inkomen/loon als % van leefbaar inkomen/loon

Opmerking: gegevens uit 2015. ‘Arbeiders’ verwijst naar wie met een vast contract werkt op 
grootschalige plantages, in verwerkingsbedrijven of op vissersboten. Sommige producten komen 
twee keer voor omdat ze zowel door kleine boeren als door arbeiders worden geproduceerd. Meer 
informatie in de methodologienota in bijlage 1.

Bron: C. Alliot et al. (te verschijnen). Distribution of Value and Power in Food Value Chains. Onderzoek 
door BASIC in opdracht van Oxfam.  

Figuur 6 toont aan dat de toestand nog veel erger is voor vrouwen. De analyse 
van BASIC maakt duidelijk dat de kloof tussen gemiddelde inkomens en het 
bedrag dat nodig is voor een elementaire maar menswaardige levensstandaard 
het grootst is voor vrouwen, ook al verzetten zij het meeste werk in een 
voedseltoeleveringsketen.

FIGUUR 6: DE KLOOF MET EEN LEEFBAAR INKOMEN OF LOON IS HET GROOTST WAAR 
VROUWEN DOORWEGEN IN DE WERKKRACHTEN

Opmerking: gegevens uit 2015.

Bron: C. Alliot et al. (te verschijnen). Distribution of Value and Power in Food Value Chains. Onderzoek 
door BASIC in opdracht van Oxfam.
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Dergelijke inkomensniveaus zijn bijzonder moeilijk te aanvaarden als we ze 
vergelijken met de inkomsten aan het andere uiteinde van de toeleveringsketen. 
Bijvoorbeeld:

• Een vrouw die garnalen verwerkt in een typische Indonesische of Thaise 
werkplaats, zou meer dan 4000 jaar moeten werken om te verdienen wat de 
topmanager van een Amerikaanse topsupermarktketen in één jaar verdient.45

• De bestbetaalde topmanager van een Britse supermarktketen verdient in minder 
dan 5 dagen evenveel als een Zuid-Afrikaanse druivenplukster in haar hele leven 
zal verdienen.46

• Amper 10% van het dividend dat in 2016 werd uitgekeerd aan de aandeelhouders 
van de grootste drie supermarktketens in de VS – Walmart, Costco en Kroger – 
volstaat om ruim 600.000 arbeiders in de Thaise garnalensector een leefbaar loon 
te geven.47 Figuur 7 toont een vergelijkbaar verhaal voor Britse supermarktketens 
en druivenplukkers in Zuid-Afrika.

FIGUUR 7: AANDEELHOUDERS VAN SUPERMARKTEN STRIJKEN MOOIE WINSTEN OP, 
TERWIJL DE ARBEIDERS IN DE TOELEVERINGSKETEN MOEITE HEBBEN OM DE EINDJES 
AAN ELKAAR TE KNOPEN

10% van het gemiddelde dividend, 
uitgekeerd aan aandeelhouders van de Britse 
supermarkten Sainsbury 's, Tesco en 

De kostprijs om de kloof met het 
leefbaar loon te dichten voor 30.000 
druivenplukkers in Zuid-Afrika

Gemiddeld loon als % van het leefbaar 
loon voor druivenplukkers in Zuid-Afrika

Morrisons in 2016

Bron: berekeningen van Oxfam; details vindt u in de methodologienota in bijlage 1.

Kleine boeren op de rand van de afgrond

Voor miljoenen kleinschalige boeren is de leefbaarheid van hun broodwinning 
onzeker. Uit de analyse van BASIC van 12 voedingsproducten blijkt dat de 
exportprijzen voor een aantal producten voortdurend dalen, bijv. een daling met 
74% van omstreeks 1995 tot omstreeks 2015 voor Keniaanse sperziebonen, en met 
zowat 70% voor Braziliaans sinaasappelsap. Deze trend heeft de prijzen die aan 
kleinschalige boeren en producenten worden betaald, gedrukt tot amper meer dan 
de productiekosten.49

Het resultaat? Kleine boeren worden uit de internationale toeleveringsketens en 
van hun land verdreven. In de plaats daarvan komen ze misschien in aanmerking 
voor onzeker werk op grote plantages die voldoen aan de prijs- en kwaliteitseisen 
van de supermarkten, of moeten ze trachten te overleven in de groeiende stedelijke 
sloppenwijken.

* * *

VOLGENS RAMINGEN 
VAN DE “FRESH 
PRODUCE EXPORTERS’ 
ASSOCIATION  OF 
KENYA” IS HET AANTAL 
KLEINSCHALIGE 
EXPORTGERICHTE 
TUINBOUWERS IN 2013-
2014 MET ONGEVEER 
5000 AFGENOMEN.48 

* * *
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0.4% 
t.o.v. 1995 

SUPERMARKTEN
30.1%

ZADEN EN MESTSTOFFEN
BEDRIJVEN 25.1%

BOEREN*
13.9%

HANDELAARS
8.1%

VOEDSELPRODUCENTEN
22.8%

13.1% 
t.o.v. 1995 

1.3% 
t.o.v. 1995 

5% 
t.o.v 1995 

11.5% 
t.o.v. 1995 

Aandeel in de eindgebruikersprijs

*Klein- en grootschalige

* * *

IN 2015 BLEEF 
VOOR PRODUCTEN 
ZOALS BRAZILIAANS 
SINAASAPPELSAP, 
KENIAANSE 
SPERZIEBONEN, INDIASE 
THEE, VIETNAMESE 
GARNALEN EN THAISE 
TONIJNCONSERVEN, 
MINDER DAN 5% VAN DE 
EINDVERBRUIKERSPRIJS

OVER VOOR 
KLEINSCHALIGE BOEREN 
OF ARBEIDERS 

* * *

SUPERMARKTEN WERKEN DE TOENEMENDE ONGELIJKHEID IN DE 
HAND 

De machtsongelijkheid in de toeleveringsketens van supermarkten lijkt zelfs te 
verergeren en werkt de toenemende ongelijkheid in de hand.

Nieuw onderzoek voor Oxfam door toonaangevende academische experts inzake de 
wereldwijde waardeketen, stelt – zoals blijkt uit figuur 8 – vast dat supermarkten 
tussen 1995 en 2011 (het laatste jaar waarvoor wereldwijde gegevens beschikbaar 
zijn) niet alleen de spelers van de toeleveringsketen waren die het grootste aandeel 
van de bestedingen van hun klanten aan de kassa verwierven, maar dat in deze 
periode hun aandeel is gestegen – van 27% tot meer dan 30%. In dezelfde periode 
daalde het aandeel dat de boeren bereikte van slechts 16% in 1995 tot minder 
dan 14% in 2011, waarbij de boeren in sommige landen gemiddeld slechts 7% 
ontvingen.50

FIGUUR 8: TUSSEN 1995 EN 2011 VERWIERVEN DE SUPERMARKTEN HET 
GROOTSTE AANDEEL VAN DE EINDVERBRUIKERSPRIJS IN DE MONDIALE 
VOEDSELTOELEVERINGSKETENS EN ZAGEN ZE HUN AANDEEL HET STERKST STIJGEN

Opmerking: Mondiale gecumuleerde gegevens, 1995−2011. *Klein- en grootschalige.

Bron: Aangepast van A. Abdulsamad en G. Gereffi. (Te verschijnen in 2018). Measurement in a World of Globalized 
Production. Durham, NC.: Duke Center on Globalization, Governance and Competitiveness. Onderzoeksrapport voor 
Oxfam America.

Deze resultaten wijzen weliswaar op consistente trends in een breed scala 
van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, maar vertellen slechts een 
gedeeltelijk verhaal over de ervaringen van kleinschalige boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden. Het contextgebonden, diepgaand onderzoek door BASIC naar 
een korf van 12 producten laat een nog opvallender beeld zien.51

Zoals figuur 9 laat zien, wijzen de resultaten van BASIC er ook op dat het aandeel van 
supermarkten in de eindverbruikersprijs – gemiddeld over de hele productenkorf en 
in een aantal verbruikslanden – is gestegen van 43,5% in 1996/8 tot 48,3% in 2015, 
terwijl dat van kleinschalige boeren en arbeiders in die periode is gedaald van 8,8% tot 
6,5%.

Bij dit soort producten is de grote ongelijkheid tussen supermarkten en de mensen 
die het verkochte voedsel produceren nog meer uitgesproken. Bovendien blijkt uit de 
resultaten dat voor deze 12 producten deze druk op de markt tussen 1996/8 en 2015 
samenvalt met een stijging van de productiekosten van meer dan 70%.

Deze groeiende ongelijkheid in de toeleveringsketens van supermarkten vormt een 
krachtige belemmering om het inkomen en de lonen van kleinschalige boeren en 
arbeiders op een fatsoenlijk niveau te brengen, waardoor deze mensen nog minder 
kans maken om uit de armoede te geraken. In het beste geval betekent de ongelijke 
verdeling dat het voor kleinschalige boeren en arbeiders veel langer zal duren om 
een leefbaar inkomen of loon te bereiken. In het ergste geval worden de vrouwen en 
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* * *

WERELDWIJD WERKEN 
780 MILJOEN MENSEN, 
MAAR IN ARMOEDE. DE 
VOORUITGANG IN HET 
TERUGDRINGEN VAN 
DE ARMOEDE ONDER 
WERKENDEN VERTRAAGT 
WERELDWIJD EN LIJKT IN 
DE ARMSTE LANDEN TE 
VERSLECHTEREN.52 

* * *

1996
–1998

2000
–2002

2015

KLEINSCHALIGE BOEREN EN ARBEIDERSKOSTPRIJS VAN 
DE INPUT

3.9%

5.3%

6.7%

8.8%

8.7%

6.5%

43.5%

37.6%

38.4%

43.5%

48.4%

48.3%

SUPERMARKTENVerwerkers/handelaren en 
levensmiddelenproducenten

Gewogen gemiddelde van een korf van de volgende producten: avocado’s (Peru), bananen (Ecuador), tonijnconserven 
(Thailand), cacao (Ivoorkust), ko�e (Colombia), druiven (Zuid-Afrika), sperziebonen (Kenia), sinaasappelsap (Brazilië), rijst 
(Thailand), garnalen (Vietnam), thee (India), tomaten (Marokko)

Aandeel in de eindgebruikersprijs

11%12%26%72%

mannen in de toeleveringsketens van supermarkten in armoede verstrikt.

Zolang kleinschalige boeren en arbeiders geen groter deel van de waarde van hun 
producten krijgen, zal de ongelijkheid blijven toenemen en zal de vooruitgang in de 
strijd tegen de armoede stagneren.

FIGUUR 9: VOOR BEPAALDE PRODUCTEN IS DE ONGELIJKHEID TUSSEN DE 
SUPERMARKTEN EN DE PRODUCENTEN VAN DE LEVENSMIDDELEN DIE ZIJ VERKOPEN 
BIJZONDER GROOT

Bron: C. Alliot et al. (Te verschijnen). Distribution of Value and Power in Food Value Chains. Onderzoek uitgevoerd 
door BASIC in opdracht van Oxfam.

DE SUPERMARKTSECTOR OP EEN KRUISPUNT

Na jaren van expansie zijn er tekenen dat de supermarktsector een kritieke 
tweesprong bereikt, waarbij ze door concurrerende krachten in tegengestelde 
richtingen wordt getrokken.

Enerzijds breiden discountvoedingswinkels als Aldi North, Aldi South en Lidl hun 
omzet en invloed in de supermarktsector uit, terwijl de overname van Whole 
Foods door de goedkope retailgigant Amazon in 2017 schokgolven door de 
Amerikaanse supermarktsector stuurde. In één dag werd bijna 12 miljard dollar van 
de marktwaarde van de concurrenten van Whole Foods weggevaagd, omdat het 
bedrijf zich engageerde om een nieuwe strategie van ‘voortdurend lagere prijzen’ 
te volgen.53 De toegenomen invloed van dergelijke spelers zou een nieuw tijdperk 
kunnen inluiden van nog meedogenlozere kostenbesparingen en een versnelling 
van de wedloop naar de bodem op het gebied van sociale en milieugerelateerde 
normen voor de toeleveringsketen.

Maar aan de andere kant leggen de wereldwijde ongelijkheidscrisis en 
de versnellende klimaatverandering de kwetsbaarheid van het huidige 
toeleveringsmodel bloot. Daarnaast krijgen nieuwe normen voor verantwoord 
ondernemen de overhand en duiken nieuwe technologieën op die investeerders en 
consumenten meer inzicht kunnen geven in de herkomst van ons voedsel. 54 Samen 
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zouden deze trends de supermarktsector een krachtig signaal moeten geven dat er 
nood is aan een alternatieve, eerlijkere en duurzamere aanpak.

Dit alles betekent dat de tijd rijp is voor een nieuwe beoordeling van de 
supermarktsector. De vraag is nu of retailers ervoor kiezen om nóg sterker in te 
zetten op het bestaande model met zijn hoge risico’s op menselijk lijden of op een 
andere manier zaken te doen.

NAAR EEN REVOLUTIE BINNEN DE VOEDINGSRETAIL

De toekomst hoeft niet te worden gekenmerkt door nieuwe en extremere vormen 
van economische uitbuiting en toenemende ongelijkheid in zich steeds verder 
uitbreidende supermarkttoeleveringsketens.

De analyse van BASIC voor Oxfam suggereert dat het voor kleinschalige boeren 
en arbeiders heel goed mogelijk is om een leefbaar inkomen te verdienen in 
supermarkttoeleveringsketens.55 Zoals blijkt uit figuur 10, zouden supermarkten 
en andere spelers in de toeleveringsketen slechts een marginaal bedrag hoeven 
te investeren om de kloof te dichten tussen de heersende en leefbare inkomens of 
lonen in vergelijking met de eindverbruikersprijs – niet meer dan 5% voor onze korf 
van 12 producten, en vaak minder dan 1%.

En het is mogelijk dat de consumentenprijzen niet hoeven te stijgen om deze extra 
investering te kunnen doen. 
In elk van deze 12 gevallen zijn de extra investeringen die de spelers in de 
toeleveringsketen nodig hebben, veel geringer dan het bedrag waarmee 
supermarkten (of andere leidende bedrijven) hun aandeel in de eindverbruikersprijs in 
de afgelopen 10-15 jaar hebben verhoogd.56

FIGUUR 10: VOOR VEEL PRODUCTEN ZIJN DE INVESTERINGEN DIE NODIG ZIJN OM DE 
KLOOF TE DICHTEN TUSSEN DE HEERSENDE INKOMENS EN LEEFBARE INKOMENS OF 
LONEN MARGINAAL IN VERGELIJKING MET DE EINDVERBRUIKERSPRIJS

Aandeel in de eindgebruikersprijs

Kostprijs voor het dichten van de leefbaar inkomens- en loonkloof

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 GARNALEN VIETNAM 0.4%

GROENE BONEN KENIA 0.6%

AVOCADO’S PERU 0.6%

BANANEN ECUADOR 1%

SINAASAPPELSAP BRAZILIË 2.1%

TONIJNCONSERVEN THAILAND 2.3%

TOMATEN MAROKKO 3.4%

DRUIVEN ZUID-AFRIKA 3.8%

THEE INDIA 4.7%

BANANEN ECUADOR 1%

CACAO IVOORKUST 2%

GROENE BONEN KENYA 2%

KOFFIE COLOMBIA 2.3%

RIJST THAILAND 2.9%

SINAASAPPELSAP BRAZILIË 3.1%

KLEIN-
SCHALIGE
BOEREN

ARBEIDERS

Living income/wage gap as % of end consumer price

Opmerking: gegevens uit 2015. 
Sommige producten komen twee 
keer voor, omdat ze zowel worden 
geproduceerd door kleinschalige 
boeren als door werknemers op grote 
plantages, in verwerkingsbedrijven of 
op vissersboten.

Bron: C. Alliot et al. (Te verschijnen). 
Distribution of Value and Power 
in Food Value Chains. Onderzoek 
uitgevoerd door BASIC in opdracht van 
Oxfam.
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Een herverdeling van de macht tussen supermarkten enerzijds en boeren en 
arbeiders anderzijds zou een eerlijker verdeling van de enorme inkomsten van de 
sector bevorderen en ruimte scheppen voor de ontwikkeling van alternatieven 
voor het huidige supermarktmodel. Hoewel er geen wondermiddel bestaat, 
zullen maatregelen van regeringen, kleinschalige boeren en arbeiders, en van 
supermarkten en andere spelers uit de particuliere sector – waarvan voorbeelden in 
figuur 11 en verderop worden verkend – van cruciaal belang zijn. Samen zouden dit 
de eerste stappen kunnen zijn in de richting van een revolutie in de voedingsretail.
sector. 

FIGUUR 11: OM EEN EINDE TE MAKEN AAN HET MENSELIJK LEED IN DE 
VOEDSELTOELEVERINGSKETENS MOET HET MACHTSONEVENWICHT TUSSEN 
SUPERMARKTEN EN DE MENSEN DIE HUN VOEDSEL PRODUCEREN, WORDEN AANGEPAKT 

OPLOSSINGEN AAN DE VRAAGZIJDE

Burgers kunnen: 
Supermarkten aansporen om de rechten van kleinschalige 

boeren en arbeiders in hun toeleveringsketen te respecteren

Overheden kunnen:
Het mededingingsrecht aanwenden om de accumulatie

en het misbruik van marktmacht te controleren

Van grote levensmiddelenbedrijven eisen dat zij
due diligence inzake mensenrechten 

toepassen

Alternatieve agrovoedingsnetwerken 
(AAFN), zoals boerenmarkten, 

ondersteunen.

Oneerlijke handels-
praktijken verbieden

Supermarkten kunnen:
Due diligence (zorgplicht) 

op het gebied van de mensenrechten 
toepassen overeenkomstig de VN-richtlijnen.

De beginselen van economische empowerment 
van vrouwen centraal stellen in hun activiteitenT

Oneerlijke handel elimineren

Benchmarks voor leefbaar loon en inkomen eerbiedigen bij 
leveranciersonderhandelingen

De voorkeur geven aan leveranciers die een leefbaar loon of 
inkomen garanderen, of die rechtvaardige bedrijfsstructure 

hebben

Samenwerken met vakbonden in leverancierslanden en zorgen 
voor strikte neutraliteit ten opzichte van inspanningen van 

kleinschalige boeren en arbeiders om zich te organiseren

OPLOSSINGEN AAN DE AANBODZIJDE

Burgers kunnen: 
Overheden aansporen om de rechten van kleinschalige boeren 
en arbeiders te beschermen

Overheden kunnen:
Minimumlonen vaststellen op het niveau van een leefbaar loon

Gelijke verloning en voorwaarden voor vrouwen en mannen 
garanderen.

Adequate minimumprijzen voor 
kleinschalige boeren garanderen

Investeren in steun voor kleinschalige 
boeren om hun inkomen en 
veerkracht te verbeteren

Investeren in publieke diensten 
die onbetaald werk door vrouwen 
in de zorgsector verminderen en 
herverdelen, en andere 
belemmeringen voor de 
economische empowerment van 
vrouwen wegnemen

De groei van rechtvaardige zakelijke 
structuren in de landbouwsector bevorderen

Supermarkten kunnen:
Investeren in projecten om de inkomens en veerkracht van 
kleinschalige boeren te verbeteren

Investeren in projecten om arbeiders bewuster te maken van 
hun rechten

Samenwerken met andere belanghebbenden om overheids-
maatregelen te bevorderen ter bescherming van de rechten van 
kleinschalige boeren en arbeiders

CREËERT VRAAG

CREËERT AANBOD

TOENEMENDE 
MACHT

AFNEMENDE 
MACHT

 for labour exploitation in supply chains

of labour vulnerable to exploitation in supply chain
s

Overheidsoptreden in producerende landen

De analyse van BASIC van de korf met 12 producten van Oxfam suggereert dat 
in landen waar de overheid tussenbeide is gekomen om minimumprijzen voor 
landbouwproducten vast te stellen, kleinschalige boeren een aandeel van de 
eindverbruikersprijs ontvangen dat ongeveer twee keer zo hoog is als boeren die 
dergelijke steun niet ontvangen (Figuur 12).

Waar regeringen – zoals in Vietnam, Ecuador, Marokko en Peru – een relatief hogere 
minimumlonen hebben vastgesteld, die hier worden gedefinieerd als meer dan 50% 
van het maandelijkse bbp/capita57 – toont  de analyse van BASIC eveneens dat 
de lonen van hun werknemers veel dichter bij de benchmarks voor leefbare lonen 
liggen.
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MET MINIMUMPRIJZEN 
6%

ZONDER MINIMUMPRIJZEN 
2.8%

2.8%

Aandeel van de eindverbruikersprijs dat 
kleinschalige boeren bereikt

Garnalen (Vietnam) 
Sinaasappelsap (Brazilië) 
Groene bonen (Kenia)

Cacao (Ivoorkust)
Rijst (Thailand) 
Bananen (Ecuador)

LAGER MINIMUMLOON
Groene bonen (Kenia), tonijnconserven 

(Thailand), thee (India), druiven (Zuid-Afrika)

HOGER MINIMUMLOON
Garnalen (Vietnam), bananen(Ecuador), 

tomaten (Marokko), avocado’s (Peru)

77% 46%

Gemiddeld loon in % van leefbaar loon

Opmerking: Gegevens van 2015. De getoonde grondstoffen zijn de geanalyseerde producten die door kleinschalige 
boeren worden geproduceerd, dus waarbij de vaststelling van minimumprijzen relevant is.

Bron: C. Alliot et al. (Te verschijnen). Distribution of Value and Power in Food Value Chains. Onderzoek uitgevoerd 
door BASIC in opdracht van Oxfam.

FIGUUR 13: HOGERE MINIMUMLONEN HELPEN DE LEEFBARE LOONKLOOF VOOR 
WERKNEMERS IN DE VOEDSELTOELEVERINGSKETENS TE DICHTEN

Opmerking: Gegevens van 2015. Het gaat om de geanalyseerde producten die worden geproduceerd op 
grootschalige plantages, in verwerkingsbedrijven of op vissersboten, dus waar werk in loondienst relevant is. 
Hoger minimumloon wordt gedefinieerd als meer dan 50% van het maandelijkse bbp/capita en lager minimumloon 
als minder dan 50% van het maandelijkse bbp/capita.

Bron: C. Alliot et al. (Te verschijnen). Distribution of Value and Power in Food Value Chains. Onderzoek uitgevoerd 
door BASIC in opdracht van Oxfam.

Hoewel dergelijke overheidsinterventies duidelijk een cruciale rol spelen in 
het ondersteunen van kleinschalige boeren en arbeiders om een fatsoenlijke 
levensstandaard te bereiken, zijn ze op zichzelf onvoldoende. Zowel Ecuador als 
Ivoorkust hebben bij de invoering van initiatieven op het gebied van respectievelijk 
minimumlonen en prijzen te kampen gehad met compenserende druk van de 
wereldmarkten.59 Om succesvol te zijn, moet overheidssteun hand in hand gaan met 
inspanningen om de marktkrachten aan te pakken die producenten uitpersen.

Collectieve actie van kleinschalige boeren, arbeiders en vrouwen in 
producerende landen

Het opbouwen van de onderhandelingspositie van kleinschalige boeren en 
arbeiders door middel van collectieve actie is in dit opzicht van cruciaal belang. 
Uit de analyse van BASIC blijkt dat kleinschalige boeren een veel hoger aandeel 
in de eindverbruikersprijs bekomen – ongeveer 26% – wanneer ze in coöperaties 
georganiseerd zijn die schaalvoordelen kunnen behalen tot op het punt van uitvoer, 
in vergelijking met boeren die niet georganiseerd zijn en slechts ongeveer 4% 
overhouden.

FIGUUR 12: OVERHEIDSINTERVENTIE OM MINIMUMPRIJZEN VOOR 
LANDBOUWPRODUCTEN VAST TE STELLEN KOMT TEN GOEDE AAN KLEINSCHALIGE 
BOEREN IN VOEDSELTOELEVERINGSKETENS

* * *

“ZELFS HET 
MINIMUMLOON ZOU NIET 
VOLDOENDE ZIJN, LAAT 
STAAN HET MISERABELE 
LOON DAT ZIJ ONS 
BETALEN.” 

* * *

Werknemer bij 
verpakkingsstation in Ecuador 
geleid door El Naranjo, 
toeleverancier van Lidl58

* * *

“TOEN IK LID WERD 
VAN DE COÖPERATIE, 
WERDEN WE OPGELEID, 
LEERDEN WE DINGEN 
BIJ EN VOELDE IK ME 
OPGELUCHT DAT IK OOIT 
EEN GOED LEVEN ZOU 
HEBBEN [...] IK BEN 
TROTS DAT IK KLEDING 
OF VOEDSEL KAN 
KOPEN WANNEER MIJN 
KINDEREN HET NODIG 
HEBBEN.” 

* * *

Lid van de Tuzamurane-
coöperatie, Rwanda60
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FIGUUR 14: COLLECTIEVE ACTIE VERBETERT DE ONDERHANDELINGSPOSITIE VAN 
KLEINSCHALIGE BOEREN IN VOEDSELTOELEVERINGSKETENS

KLEIN-
SCHALIGE

PLANTAGES

Cacao (Ivoorkust), bananen (Ecuador), 
rijst (Thailand), garnalen (Vietnam), 
sinaasappelsap (Brazilië), groene bonen (Kenia)

26.8%

4.4%

Ko�e (Colombia), 
tomaten (Marokko)

11.3%

34.4%
Avocado's (Peru), 
sperziebonen (Kenia), 
sinaasappelsap 

Thee (India), druiven (Zuid-Afrika)

Producenten exporteren 

rechtstreeks

Producenten verkopen aan 

tussenpersonen

Aandeel van de eindgebruikersprijs die boeren bereikt

Opmerking: gegevens uit 2015. Sommige producten komen twee keer voor, omdat ze beide worden geproduceerd 
door kleinschalige boeren en door arbeiders op grote plantages, in verwerkingsbedrijven of op vissersboten.

Bron: C. Alliot et al. (Te verschijnen). Distribution of Value and Power in Food Value Chains. Onderzoek uitgevoerd 
door BASIC in opdracht van Oxfam.

Overheidsoptreden in retaillanden

Overheden beschikken over een aantal regelgevingsinstrumenten om de groeiende 
macht van supermarkten het hoofd te bieden.

Oneerlijke handelspraktijken kunnen worden beperkt door wetgevende 
maatregelen – zoals is voorgesteld door de Europese Commissie61 – en door 
het mededingingsrecht te gebruiken om machtsconcentraties van afnemers te 
verbreken. 62

Er worden nationale actieplannen opgesteld in het kader van de VN-richtlijnen 
inzake bedrijven en mensenrechten (UNGP), die samen met nieuwe wetgeving 
inzake due diligence op het gebied van de mensenrechten in veel landen63 bedrijven 
verplichten meer te doen om problemen in hun toeleveringsketen tot op de bodem 
uit te zoeken en aan te pakken. Ondertussen zijn onderhandelingen gestart over een 
bindend internationaal mensenrechteninstrument om de handel te reguleren. 64

In combinatie met de opkomst van nieuwe technologie, zoals ‘blokchain’, bieden 
deze ontwikkelingen een unieke kans om de transparantie van de toeleveringsketen 
radicaal te verbeteren, en te helpen voorkomen dat de ergste misbruiken 
onopgemerkt blijven en niet worden aangepakt.

Supermarkten die doortastend ingrijpen

Strengere overheidsregulering en mondige boeren en arbeiders zijn weliswaar van 
vitaal belang om de machtsverdeling in toeleveringsketens van supermarkten 
weer in evenwicht te brengen, maar supermarkten kunnen en moeten – in 
overeenstemming met de UNGP’s en de toenemende verwachtingen van hun klanten 
– nog veel meer doen om de mensenrechten te eerbiedigen van degenen die werken 
om hen te bevoorraden.

Sommige supermarkten zijn al meer dan tien jaar op vrijwillige basis actief, maar 
gaan nog niet ver genoeg.

De Supermarkets Scorecard van Oxfam bepaalt uitdagende nieuwe benchmarks voor 
de sector om te evolueren naar een eerlijker en meer inclusief toeleveringsmodel. 

* * *

EEN RADICALE 
VERBETERING VAN DE 
TRANSPARANTIE VAN DE 
TOELEVERINGSKETEN 
KAN HELPEN 
VOORKOMEN DAT DE 
ERGSTE MISBRUIKEN 
ONOPGEMERKT BLIJVEN 
EN NIET WORDEN 
AANGEPAKT. 

* * *
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KADER 1: SCORES TOEKENNEN AAN HET TOELEVERINGSKETENBELEID VAN SUPERMARKTEN

Om de campagne van Oxfam te onderbouwen, beoordeelden we het publiekelijk beschikbare 
beleid en de gerapporteerde praktijken met betrekking tot de toeleveringsketen van enkele van de 
grootste en snelst groeiende supermarkten in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten.

De evaluatie richtte zich op de transparantie van de toeleveringsketens van de supermarkten en op 
de behandeling van de arbeiders, kleinschalige boeren en vrouwen in die ketens.

Over het geheel genomen wijzen de eerste resultaten op een opvallende kloof tussen het huidige 
beleid en de huidige praktijk van de supermarkten en de benchmarks van Oxfam, die gebaseerd zijn 
op robuuste internationale normen en algemeen erkende goede praktijken.

• Alle 16 supermarkten scoren zeer laag op alle beoordeelde thema’s; de laagste scores zijn 
te vinden voor de thema’s ‘Vrouwen’ en ‘Transparantie en verantwoording’. Dit toont aan dat 
retailers nog geen sterke toezeggingen hebben gedaan over de traceerbaarheid binnen hun 
toeleveringsketen. 
In de grote supermarkten is er een bijna universeel gebrek aan aandacht voor de problemen 
waarmee vrouwen in de sector worden geconfronteerd.

• Voor het thema ‘Transparantie en verantwoording’ bleek de helft van de ondernemingen over 
een aantal basisprincipes te beschikken om mensenrechtenrisico’s in hun toeleveringsketen 
effectief te beheersen, maar slechts weinige passen een effectieve due diligence toe 
op het gebied van mensenrechten. Geen enkele onderneming kon de resultaten van 
klachtenmechanismen aantonen of aantonen dat ze belangrijke ingrediënten in hun 
toeleveringsketen kan traceren, of dat zij toezicht houdt op de loon- en inkomensniveaus – 
met inbegrip van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Hoogste score = 29% (Tesco), 
gemiddelde score 5%, 13 scoorden minder dan 10%, waarvan 8 een score van 0 hadden.

• Voor het thema ‘Werknemers’ bleek dat veel bedrijven praktijkcodes hebben die van hun 
leveranciers eisen dat ze bijvoorbeeld fatsoenlijke lonen betalen of arbeidstijden verkorten, 
maar zonder de ondersteuning te bieden die leveranciers nodig hebben om eraan te voldoen. 
Slechts één bedrijf – Sainsbury’s – bleek te controleren of zijn eigen handelingen leveranciers 
verhindert om hun code na te leven.    Drie Britse bedrijven – Tesco, Sainsbury’s en Asda 
(Walmart) – scoorden het hoogst voor dit thema, waarbij hun lange en actieve lidmaatschap 
van het Ethical Trading Initiative en de Britse wetten inzake het melden van moderne slavernij 
hebben bijgedragen aan het stimuleren van goede praktijken. Hoogste score = 42% (Tesco), 
gemiddelde score 12%, 8 scoorden minder dan 10%, waarvan 5 een score van 0 hadden.

• Voor het thema ‘Boeren’ vonden we dat bedrijven slechts beperkte inspanningen leveren 
om kleinschalige producenten te ondersteunen. Die inspanningen hebben voornamelijk de 
vorm van het inkopen van Fairtrade en andere gecertificeerde goederen, in plaats van zelf 
inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat boeren een leefbaar inkomen verdienen, 
om de onderhandelingspositie van boeren te versterken of om de impact van handel op de 
mensenrechten van boeren te meten. Thema ‘Boeren’: hoogste scores = 17% (Sainsbury’s en 
Walmart), gemiddelde score 6%, 13 scoorden minder dan 10%, waarvan 3 een score van 0 haalden.

• De grootste tekortkomingen werden aangetroffen in het thema ‘Vrouwen’, waar alle bedrijven, 
op vier na, helemaal niets scoorden. Dit wijst erop dat retailers meer aandacht moeten 
besteden en meer moeten doen aan de specifieke uitdagingen en systematische problemen 
waarmee vrouwen in hun toeleveringsketen worden geconfronteerd. Walmart scoorde 29% 
voor toezeggingen om in te kopen bij bedrijven die in handen zijn van vrouwen en om directe 
ondersteuning te bieden aan vrouwen in hun toeleveringsketen. Dit toont aan wat er mogelijk 
is als bedrijven bereid zijn om zelf initiatief te nemen. Thema ‘Vrouwen’: hoogste score = 29% 
(Walmart), gemiddelde score 3%, 14 scoorden minder dan 10%, waarvan 12 een score van 0 haalde.

Deze beoordelingen zullen jaarlijks worden herhaald, zodat supermarktklanten, investeerders en 
andere belanghebbenden over de hele linie de voortgang kunnen volgen.  

Een beschrijving van de methodologie is opgenomen in bijlage 1 en de volledige resultaten zijn hier beschikbaar. Aanvullende analyses 
van de scorekaart zijn te vinden in de nationale rapporten: UK Supermarket Supply Chains, US Supermarket Supply Chains, German 
Supermarket Supply Chains, en Dutch Supermarket Supply Chains.Additional scorecard analysis can be found in the national reports: UK 
Supermarket Supply Chains, US Supermarket Supply Chains, German Supermarket Supply Chains, and Dutch Supermarket  
Supply Chains.

21

R I P E  F O R  C H A N G E



22

ARBEIDERSTRANSPARANTIE  & 
VERANTWOORDING

BOEREN VROUWEN

4%

13%

0%

0%

4%

0%

0%

8%

4%

17%

8%

29%

0%

0%

SLECHT GOED

LEGENDE 1-10 11-20 21-30 91-10071-9051-7031-500

10%

13%

0%

0%

21%

0%

0%

2%

17%

17%

38%

42%

25%

4%

4%

4%

4%

4%

0%

0%

0%

8%

0%

4%

17%

15%

17%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

10%

5%

29%

0%

RANGLIJST SUPERMARKTEN 

wE BEOORDELEN SUPERMARKTEN OP WAT ZE PUBLIEKELIJK BELOVEN. BIJVOORBEELD IN JAARVERSLA-
GEN, VERklaringen en op hun website. 

Het business & Human resource center verzamelt aantijgingen van  MENSENRECHTENSCHEN-
DINGEN en de reacties van supermarkten hierop:  
www.business-humanrights.org/barcodes

0% 0% 4% 0%

0% 0% 4% 0%



Het zal niet gemakkelijk zijn om ze te verwezenlijken en zij komen niet in de plaats 
van de maatregelen die van andere belanghebbenden, zoals de overheid, worden 
geëist, maar zij bieden supermarkten wel de mogelijkheid om aan te tonen dat zij 
zich inzetten voor eerlijkere en duurzamere toeleveringsketens voor de vrouwen en 
mannen die erin werken.

De business case voor actie

Het huidige supermarkttoeleveringsmodel is diepgeworteld en zal niet gemakkelijk 
worden hervormd. Maar naast de duidelijke ethische plicht van supermarkten om 
de mensenrechten en de rechten van werknemers te respecteren, wijst het in dit 
rapport gepresenteerde bewijsmateriaal erop dat er dwingende zakelijke redenen 
zijn om actie te ondernemen.

FIGUUR 16: DE BUSINESSCASE VOOR DUURZAMERE VOEDSELTOELEVERINGSKETENS IS 
GEBASEERD OP HET BENUTTEN VAN KANSEN EN HET AANPAKKEN VAN DE RISICO’S VAN 
NIETSDOEN

Bron: Diverse bronnen, waaronder Ethical Trading Initiative en Holt International Business School (2016), Corporate Leadership on Modern Slavery, Londen: 
Ethical Trading Initiative; UN Principles on Responsible Investment (2016), From Poor Working Conditions to Forced Labour - What’s Hidden in Your Portfolio? 
A Guide to Investor Engagement on Labour Practices in Agricultural Supply Chains, Londen: UNPRI; Deloitte (2016), The Ripple Effect: How Manufacturing and 
Retail Executives View the Growing Challenge of Supply Chain Risk, Londen: Deloitte; en Price Water House Cooper (2016), Workforce of the Future:

the Competing Forces Shaping 2030, Londen: PWC.

RISICO’S VAN NIETSDOEN KANSEN

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

Schade aan de merkperceptie van huidige en 
toekomstige klanten, versterkt door het potentieel van 
nieuwe technologieën om slechte praktijken in de 
toeleveringsketen aan het licht te brengen

Operationele risico's van verstoring van de 
toeleveringsketen wegens sociale onrust of 
voedselveiligheidsschandalen

Nieuwe wetgeving die bedrijven meer verantwoor-
delijkheid geeft om transparantie en due diligence te 
garanderen

Juridische risico's van civiele of collectieve rechtszak-
en en de daaruit voortvloeiende reputatierisico's

Niet-duurzaam bedrijfsmodel dat afhankelijk is van 
de druk op leveranciers en werknemers

Sociaal-politieke risico's als gevolg van toenemende 
ongelijkheid, die leiden tot populisme en wantrouw-
en jegens bedrijven en instellingen

Toenemende belangstelling van investeerders en 
bedrijven om bij te dragen aan de verwezenlijking 

van de VN-doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling

Stijgende verwachtingen van klanten op het 
gebied van herkomst en duurzaamheid

Toenemende druk van de investeerders voor 
transparantie rond arbeidspraktijken in de 

toeleveringsketen

Millennials aantrekken en behouden als medewerk-
ers binnen vooruitstrevende bedrijven

Toenemende belangstelling van de investeerders voor 
bedrijven die de nadruk leggen op langetermijnwinst 

in plaats van op kortetermijnwinst

Opname van bedrijven in duurzaamheidsindicator-
en waardoor een breder scala aan investeerders er 

toegang toe kan krijgen
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AANBEVELINGEN

Groeiende ongelijkheid en de economische uitbuiting van vrouwen en mannen 
zijn ingebakken in de toeleveringsketen van veel supermarkten. Er bestaat 
geen snelle oplossing. Maar aanhoudende inspanningen om de macht in de 
voedseltoeleveringsketens weer in evenwicht te brengen, met maatregelen van 
overheidsinstanties, van kleinschalige boeren en arbeiders, en van supermarkten 
en andere industriële spelers kunnen een verschil maken voor miljoenen levens.

Oxfam werkt samen met burgers uit alle hoeken van de wereld om een oproep te 
doen om een einde te maken aan het menselijk lijden in de toeleveringsketens 
van supermarkten. In het hoofdrapport is een volledige reeks gedetailleerde 
aanbevelingen opgenomen.

Ons doel is om de komende jaren ervoor te zorgen dat:

• consumenten het onaanvaardbaar zullen vinden dat hen voedsel wordt verkocht 
dat is geproduceerd met menselijk leed, en om verandering zullen vragen;

• regeringen kleinschalige boeren en arbeiders weer essentiële bescherming 
bieden en deze handhaven, en het machtsmisbruik van supermarkten en hun 
leveranciers beteugelen;

• kleinschalige boeren en arbeiders in staat worden gesteld om eerlijkere 
afspraken te maken met hun afnemers of werkgevers, en de vrouwen onder hen 
een vaste plaats krijgen aan de onderhandelingstafel en dat hun rechten worden 
geëerbiedigd; en

• supermarkten en hun toeleveranciers hun bedrijfsmodel veranderen, meer macht 
en meer inkomsten delen met de vrouwen en mannen die hen bevoorraden.

Oxfam is er vast van overtuigd dat tijdens ons leven niemand in extreme armoede 
meer zal hoeven te leven. Betere voorwaarden voor de vrouwen en mannen die ons 
voedsel produceren zullen ervoor zorgen dat die dag des te sneller aanbreekt.

Een lid van de coöperatie 
Tuzamurane plukt een ananas 
op haar boerderij in Rwanda. 
Ze gebruikt de inkomsten uit 
ananassen om haar gezin te 
onderhouden. Foto: Aurelie Marrier 
d’Unienville.
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