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Stelling: ‘Keurmerken en duurzaamheids-
certificaten zijn onbetrouwbaar’

a)  Eens. Keurmerken en certificaten voor duurzaamheid zijn 
onbetrouwbaar. 

b)  Oneens. De meeste keurmerken en certificaten zijn 
betrouwbaar. 

c)  Duurzaamheid is nauwelijks goed te controleren. Schaf 
gewoon alle keurmerken en certificaten af.

Chris Dutilh, zelfstandig duurzaamheidsmanager en voor-
heen werkzaam bij Unilever, gaat voor b.
“Keurmerken en duurzaamheidscertificaten worden gebruikt 
door producenten om aan te geven dat ze voldoen aan 
bepaalde duurzaamheidscriteria. Als het goed is zijn die cri-
teria gericht op verbeterprocessen. Ze stimuleren leveranciers 
om steeds duurzamer te gaan werken. De meeste mensen 
kijken echter niet of er van verbetering sprake is, ze willen 
resultaten zien. Als dat in hun ogen niet voldoende is gaan 
ze meteen publiekelijk reclameren. Op die manier worden 
vaak moeizaam in gang gezette processen op botte wijze 
gefrustreerd. Dat is spijtig en voor verduurzaming contrapro-
ductief. Wat zou het mooi zijn als criticasters eerst zouden 
aangeven waar ze blij mee zijn, voordat ze hun gal spuwen 
over alles wat anders zou moeten.”

Gerard Teuling, sectormanager Food & Agribusiness van 
MVO Nederland, kiest voor b.
“Het probleem ligt eerder in de onzichtbaarheid van de nor-
men die worden gesteld: consumenten, en andere stakehol-
ders, weten vaak niet waar een keurmerk voor staat. Een 
keurmerk dat de indruk wekt te staan voor iets als 100% 
duurzaam, kan bijvoorbeeld alleen op CO2-uitstoot of dieren-
welzijn toetsen. Je kunt er dan van uitgaan dat er ordentelijk 
is getoetst dat een product aan de normen voldoet en het 
keurmerk dus terecht is afgegeven. Echter, het feit dat het 
keurmerk iets anders uitstraalt of suggereert dan waar het 
daadwerkelijk voor staat, maakt dat het onbetrouwbaar kan 
lijken. Voor bedrijven is het dan ook van groot belang om 
open en transparant te communiceren over hun MVO-activi-
teiten, zodat stakeholders in staat zijn te beoordelen wat zij 
ervan vinden. Daarnaast zijn de achterliggende normen vaak 
een managementsysteem, dat een continu verbeteringspro-
ces vastlegt. Dat er een verbeterproces gaande is, wil niet 
zeggen dat het nu al 100% verbeterd is.”

Zo’n 60% van de internetstemmers kiest voor antwoord c, 
afschaffen die certificaten.

Arbeidsomstandigheden thee-
plantages onder de maat
Lipton thee van voedings-
middelenproducent Unilever 
krijgt vaak ten onrechte het 
keurmerk Rainforest Allian-
ce. Dat toonden onderzoe-
kers van Stichting onderzoek 
multinationale ondernemin-
gen (Somo) aan. Door twijfel 
bij Somo over nalatigheid 
van de strenge eisen die het 
keurmerk met zich mee-
brengt, voerde de stichting 
in samenwerking met de 
Landelijke India Werkgroep 
een testcase uit naar de 
arbeidsomstandigheden bij 
acht theeplantages van Uni-
lever. “Wij troffen geen verbeterde arbeidsomstandigheden aan. 
Schrijnend waren de gevallen van corruptie en seksuele intimida-
tie”, vertelt Sanne van der Wal, onderzoeker bij Somo. Unilever 
heeft haar medewerkers opgeroepen klachten te melden via een al 
bestaande kliklijn of e-mailadres. Op de plantage is een Waardig-
heidscommissie opgericht om klachten te onderzoeken. Om 
machtsmisbruik van opzichters te voorkomen, wordt personeel 
alleen nog via een lotingssysteem aangenomen.  
“We schrikken heel erg van de beschuldigingen. Als het waar is, 
mogen wij dit niet tolereren. Voor ons is het lastig omdat niemand 
zich heeft gemeld”, zegt marketingdirecteur Michiel Leijnse van 
Lipton. Unilever kondigde in 2007 aan alle Lipton thee in 2015 
duurzaam gecertificeerd te maken met het keurmerk Rainforest 
Alliance. Dit betekent dat de thee wordt ingekocht van plantages 
waarop het milieu zoveel mogelijk wordt gespaard en de arbeids-
omstandigheden goed zijn. Somo stelt dat de controles van Rain-
forest Alliance niet diepgaand genoeg zijn om sociale problemen  
te ontdekken. “Daar gaat het ons om.”

www.rainforest-alliance.orgQQ

_VMT_2511_D   6 24-11-2011   12:17:10


