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Marktactueel

‘Wetgeving zal duurzaamheid verder helpen’

Simone Hertzberger, hoofd kwaliteit van 
Ahold Nederland, pleit voor regelgeving 
voor duurzame voeding. De Federatie 
Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
(FNLI) vindt het geen goed idee om duur-
zaamheid in de toekomst via wetgeving te 
stimuleren. Wie heeft er gelijk?

a) Eens. Albert Heijn heeft gelijk. Alleen met wetgeving kun-
nen bedrijven worden gedwongen om meer duurzame 
producten in hun assortiment op te nemen.

b) Oneens. FNLI heeft gelijk. Duurzaamheid is moeilijk in wet-
ten vast te leggen. 

c) Met of zonder wetgeving maakt niet uit. Uiteindelijk heb-
ben consumenten de meeste macht. Door het maken van al 
dan niet duurzame keuzes bepalen zij de markt.

d) Anders, namelijk …

Frans Claassen, secretaris en directeur van het productschap 
MVO, kiest voor antwoord b. “Duurzaamheid is precompe-
titief. De grootste duurzaamheidswinst valt te behalen in de 
hoofdstroom (‘mainstream’). Ik praat liever over duurzame 
ontwikkeling want het is een continu proces van verbetering. 
Veel levensmiddelen kennen internationale ketens. Voor duur-
zame ontwikkeling betekent dit afspraken op internationaal 
niveau met alle betrokken ketenpartijen en maatschappelijke 
organisaties. Een breed draagvlak is een voorwaarde om effec-
tief duurzamere ontwikkeling en het nakomen van gemaakte 
afspraken te verzekeren. Diverse sectoren zijn inmiddels bezig 
hun ketens te verduurzamen zoals palmolie via de RSPO en 
soja via de RTRS. Overheden zouden deze sectorinitiatieven 
zoveel mogelijk moeten ondersteunen. Wetgeving past niet in 
bovengenoemde aanpak.”

Ook Caspar Woolthuis, manager kwaliteit en duurzaamheid bij 
retailer Super de Boer, spreekt liever over duurzame ontwikke-
ling. “Duurzaamheid is continu, dynamisch en buitengewoon 
complex. Vooruitgang op het ene gebied kan een terugval 
betekenen op het andere. Dynamiek en complexiteit laten zich 
niet in wetgeving vatten. 
Vooruitgang in duurzame ontwikkeling zal komen van retailers 
die afstappen van het goede sier maken met duurzame initia-
tieven in de supply chain. Of van retailers die naast het vullen 
van de schappen met zogenaamd duurzame producten vooral 
werken aan verduurzaming in de mainstream. Daarnaast 
zouden NGO’s zich meer moeten richten op samenwerken in 
plaats van veranderingen af te dwingen.”

Rob van Tilburg, consultant duurzaam ondernemen bij 
adviesbureau DHV, kiest voor a en b. “De oproep van Albert 
Heijn is bewonderenswaardig en verdient brede navolging. 
Het spreekt voor zich dat stringentere wetgeving op sociaal 
en milieugebied het totale duurzaamheidniveau van onder-
nemingen zal bevorderen, hoewel de FNLI gelijk heeft dat 
voorgeschreven maatregelen dan wel een onomstreden 
duurzaamheideffect moeten hebben. Voorlopende bedrijven 
en consumenten worden nog veel te vaak gestraft met een 
hogere prijs. Dat is principieel onjuist en wordt veroorzaakt 
omdat werkelijke kosten op de toekomstige samenleving 
worden afgewenteld; zolang dat zo is komen we mainstream 
nooit naar een duurzaam niveau.”

Reageren  op onze nieuwe stelling?
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Stelling

‘Overheid moet duurzame 
voeding afdwingen’
De markt kan zelf niet voor een doorbraak zorgen op het gebied 
van duurzame voeding, dus moet de overheid dat doen door middel 
van regelgeving. Dit stelt Simone Hertzberger, hoofd kwaliteit van 
Ahold Nederland in dagblad Trouw.
Zonder initiatieven van de overheid gekoppeld aan afdwingbare 
regels zal duurzaamheid in voeding onvoldoende van de grond 
komen, denkt Hertzberger. Hoe groot een supermarktconcern ook 
is, een echt grote stap zetten in duurzaamheid zal niet lukken, zegt 
Aholds hoofd kwaliteit in Trouw.
Supermarkten, handel en voedingsmiddelenfabrikanten spreken 
nu voornamelijk onderling regels af voor meer duurzaamheid. 
Overheden laten dit soort zaken over het algemeen aan de markt 
over. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) 
vindt het geen goed idee om duurzaamheid in de toekomst via wet-
geving te stimuleren.
“Wetgeving veronderstelt namelijk dat duurzaamheid een vast 
gegeven is met vaste criteria, terwijl het een dynamisch proces is 
met vele facetten die in tijd en plaats kunnen verschillen. Wetge-
ving legt accent op het product, terwijl de grootste winst te behalen 
is in het proces, in ketenverband”, zegt Murk Boerstra, adjunct-
directeur van de FNLI. 
Albert Heijn brengt alle duurzame keurmerken onder één noemer 
samen via het puur & eerlijk-etiket. Om de consument een gemak-
kelijkere keuze te laten maken, verduidelijkt Hertzberger. “Het 
blijft echter een druppel op een gloeiende plaat. Ons voorbeeld 
moet worden nagevolgd. Het onlangs verschenen convenant tus-
sen supermarkten en overheid draagt daaraan bij, maar het blijft te 
weinig.”
“Wil je een echte stap zetten en duurzaamheid uit de niche halen 
waarin ze nu toch zit, dan is er wetgeving nodig”, redeneert Hertz-
berger. De FNLI gelooft meer in de overheid als stimulator in plaats 
van regulator.
• www.trouw.nl

Voedingsinspectie
Machinefabrikant Heat and 
Control BV en metaaldetectie-
specialist CEIA-S.p.a sluiten een 
alliantie om apparatuur voor de 
inspectie van voedingsmiddelen 
in de Benelux te leveren. Het 
exclusieve distributeurschap 
tussen de twee ondernemingen 
vloeit voort uit een al bestaande 
samenwerking in de Verenigde 
Staten, Afrika, India en Austra-
lië. De verbintenis tussen Heat 
en CEIA zorgt voor “efficiënte 
en zeer nauwkeurige metaalde-
tectie-oplossingen voor de voe-
dingsmiddelenindustrie”. 
• www.heatandcontrol.com

Appie op iPhone
Een boodschap-
penlijstje, eer-
dere aankopen, 
bonus-aanbie-
dingen en recep-
ten op je iPhone. 
Deze applicatie 
biedt Albert 
Heijn sinds 13 
november. De 
service heet 
Appie en is gratis 
te downloaden in de App Store. 
Albert Heijn maakt Appie in het 
komende jaar ook beschikbaar 
via andere smartphones en via 
internet. 
• www.ah.nl


