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Social compliance: 
onafwendbaar
Meer aandacht voor sociale aspecten duurzaamheid 

Recente campagnes van niet-gouverne-

mentele organisaties (ngo’s) over erbar-

melijke arbeidsomstandigheden in de 

cacao- en hazelnootindustrie hebben 

veel internationale voedingsmiddelen 

bedrijven in een moeilijk pakket 

gebracht. Een deel van het werk werd 

zelfs gedaan door kinderen die daardoor 

niet naar school konden. Geen enkel 

bedrijf wil beschuldigd worden van mis-

bruik van mensen, maar het opsporen 

van deze misstanden blijkt moeilijker 

dan gedacht. Vaak spelen de problemen 

zich niet af bij de directe leverancier van 

grondstoffen maar bij hun sub-leveran-

ciers. Steeds vaker worden er vragen 

gesteld over de social compliance-status 

van toeleveranciers. Maar wat houdt de 

term ‘social compliance’ eigenlijk in? Is 

het slechts een modewoord of wordt het 

een trend die onderdeel gaat uitmaken 

van vaste leverancierscontroles?

Imagoschade
In de media duiken steeds vaker verhalen 

op van schrijnende voorbeelden van 

mensen die onder slechte omstandighe-

den werkzaamheden uitvoeren. Arbei-

ders die zonder beschermende middelen 

gevaarlijk werk moeten doen, extreme 

overuren moeten draaien of werken in 

brandgevaarlijke fabrieken waar bij 

brand geen enkele mogelijkheid is om te 

ontsnappen. Voorbeelden als deze spre-

ken tot de verbeelding van de Westerse 

consument die zich in groeiende mate 

bewust wordt van de wijze waarop pro-

ducten worden geproduceerd. Hoewel 

het merendeel van de consumenten bij 

de kassa nog heel vaak beslist op basis 

van prijs, nemen producenten en retailers 

het onderwerp serieus. Bedrijven willen 

niet in verband worden gebracht met uit-

buiting van mensen. Dit kan leiden tot 

imagoschade en verlies van klanten. 

2.000 standaarden
Om meer transparantie te krijgen in de 

ketens van toeleveranciers, hebben diverse 

internationale bedrijven, en ook sectorspe-

cifieke organisaties zoals Fruit South Africa, 

social compliance-standaarden opgezet. 

Naar schatting zijn er rond de tweeduizend 

standaarden in omloop. Qua intentie en 

inhoud lijken ze elkaar niet veel te ontlo-

pen, maar kleine verschillen in de details 

kunnen een enorm verschil maken in de 

praktijk. Het verschil tussen het wettelijk 

minimumloon (minimum wage) en het 

minimumbedrag aan loon dat iemand 

nodig heeft om in de meest basale 

levensbehoeften te kunnen voorzien 

(living wage)  houdt de gemoederen 

reeds lang bezig. Kun je aan leveranciers 

opleggen om een ‘living wage’ aan hun 

werknemers uit te betalen als er in de 

andere fabrieken in de regio minimum 

wage wordt betaald? En hoe bereken je 

eigenlijk een ‘living wage’? Wie bepaalt 

dat en welke parameters kun je gebrui-

ken? De meningen lopen nogal uiteen. 

Het gevolg is wel dat leveranciers in ont-

wikkelingslanden telkens opnieuw aan 

een auditprocedure worden onderwor-

pen en dat hun diverse afnemers net iets 

andere eisen stellen.  

Vrijwel alle social compliance-stan-
daarden bevatten de volgende eisen: 

1.  Gedwongen arbeid en werken in  

gevangenschap

Leveranciers moeten werknemers hun 

werkzaamheden op vrijwillige basis laten 

uitvoeren zonder dreiging van boetes of 

sancties. Het is leveranciers niet toege-

niet-gouvernementele organi-
saties houden de sociale 
aspecten in de voedselketen 
scherp in de gaten. constate-
ren ze misstanden bij een leve-
rancier, dan confronteren ze  
de eindproducent hiermee.  
Om imagoschade te voorko-
men letten voedingsbedrijven 
scherper op of de leveranciers 
hun zaakjes op orde hebben.
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staan om identiteitsbewijzen vast te hou-

den en/of loon in te houden als vorm van 

sanctie. Leveranciers mogen werknemers 

niet stimuleren om leningen af te sluiten 

bij de leverancier of vragen om een borg 

af te storten. Ook is het leveranciers niet 

toegestaan om werknemers in gevangen-

schap te houden.

2. Kinderarbeid

Leveranciers mogen geen mensen in dienst 

nemen die jonger zijn dan 15 jaar. Als de 

lokale wettelijke minimumleeftijd 14 jaar 

is, en in lijn met de uitzonderingslanden 

onder de ILO conventie 138, dan wordt de 

lagere leeftijd soms door afnemers geac-

cepteerd. Leveranciers mogen geen werk-

nemers onder de 18 jaar          ‘s nachts 

laten werken of in situaties die hun 

gezondheid, veiligheid of morele integriteit 

in gevaar kunnen brengen en/of die hun 

psychische, mentale, spirituele, morele of 

sociale ontwikkeling kunnen beschadigen. 

3.  Het recht op lidmaatschap bij een  

vakbond en erkenning op het recht  

op collectieve onderhandeling

Leveranciers moeten hun werknemers de 

mogelijkheid bieden om zich aan te slui-

ten bij een vakbond en ze de mogelijk-

heid geven op collectieve onderhande-

ling. Werknemers die zich bij een vak-

bond hebben aangesloten, mogen niet 

gehinderd worden om hun vakbondsacti-

viteiten uit te voeren en mogen daarvoor 

niet worden bestraft.

4.  Discriminatie, intimidatie en misbruik

Leveranciers moeten kunnen aantonen 

dat ze niet discrimineren op basis van ras, 

geslacht, geloof, politieke- of seksuele 

voorkeur, afkomst of huidskleur en deze 

aspecten mogen geen rol spelen in de 

hoogte van het loon, promotie of contract-

duur. Leveranciers mogen discriminatie 

niet toestaan en moeten hun leveranciers 

met respect behandelen en geen misbruik 

van ze maken. Van de meeste leveranciers 

wordt gevraagd om een geschreven policy 

te hebben die begrepen wordt door alle 

medewerkers.

5. Gezondheid en veiligheid

Leveranciers moeten ervoor zorgdragen 

dat de risico’s die de gezondheid en vei-

ligheid van medewerkers kunnen schaden 

in kaart zijn gebracht en dat er aantoon-

baar maatregelen zijn getroffen om werk-

nemers tegen deze risico’s te beschermen. 

Leveranciers moeten voldoende medische 

faciliteiten hebben en er moet medische 

assistentie kunnen worden verleend. 

Daarnaast moeten leveranciers zorgen 

voor toegang tot schone toiletten en 

drinkwater. Als er verblijfplaatsen ter 

beschikking worden gesteld aan werkne-

mers dan moeten deze schoon en veilig 

zijn. Er moet aan brandpreventie worden 

gedaan en medewerkers moeten daarvoor 

getraind worden. Medewerkers die met 

Vooral in ontwikkelingslanden zijn de arbeidsom-

standigheden lang niet altijd optimaal.
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chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen 

werken moeten hiervoor worden getraind.

6.  Lonen, vergoedingen en arbeidsrecht

Leveranciers moeten zorgen voor een 

erkende arbeidsovereenkomst in lijn met 

het nationale en internationale arbeidsrecht 

en het salaris mag niet lager zijn dan het 

wettelijke minimum. In sommige gevallen 

moeten leveranciers kunnen aantonen dat 

zij de medewerkers een salaris betalen die 

de medewerker in staat stelt zijn basisbe-

hoeften te betalen. In veel gevallen is dit 

meer dan het wettelijke minimum. Leve-

ranciers moeten overwerk, bonussen en 

verlof doorbetalen.

7. Werkuren

Leveranciers moeten zorgen dat de werk-

uren van werknemers in lijn zijn met de 

lokale wetgeving. Daarbij moeten leveran-

ciers respecteren dat de standaard toegesta-

ne werkuren per week 48 uren zijn, inclu-

sief overuren. Als er incidenteel meer over-

gewerkt moet worden dan moet dit op 

vrijwillige basis plaatsvinden. Leveranciers 

moeten respecteren dat werknemers pau-

zes moeten hebben en dat ze minstens 1 

dag vrij moeten hebben na een werkweek 

van 6 dagen. 

Voor het controleren van deze criteria bij 

de leverancier ter plaatse heeft een bedrijf 

verschillende mogelijkheden. Het aanslui-

ten bij bestaande initiatieven zoals de BSCI 

in Brussel is een van de mogelijkheden, 

maar er zijn ook veel bedrijven die een 

eigen standaard maken en lokale auditoren 

inhuren om de controles uit te voeren. De 

branchevereniging voor de wereldwijde 

retail en merkproducenten The Consumer 

Goods Forum (CGF) in Parijs is begonnen 

met het Global Social Compliance Proces 

(GSCP) om hun leden inzicht te geven in 

de waarden en verschillen van alle 

bestaande initiatieven. Het ontwikkelde 

‘Equivalence Proces’ gaat standaarden met 

Het positieve effect van  
inkoopkracht
Daar waar toezicht van lokale overheden 

op arbeidsomstandigheden faalt, kan 

marktwerking een verschil maken voor 

mensen die in mensonterende omstandig-

heden hun werk moeten doen. Het princi-

pe ‘what’s in it for me’ gaat zeker op voor 

fabriekseigenaren die worden gevraagd te 

voldoen aan de social compliance-eisen. 

Vaak worden in bepaalde gebieden in ont-

wikkelingslanden dezelfde producten 

geproduceerd waarbij de kostprijs vooral 

wordt bepaald door lage loonkosten. Het 

aanpassen van de arbeidsomstandigheden 

kost geld en heeft dus een effect op de 

kostprijs. Als de Westerse inkoper uiteinde-

lijk toch kiest op basis van prijs en een seri-

euze leverancier niet beloont voor het vol-

doen aan de eisen, dan zal het effect weg-

vallen. Het vergt dus een aanpassing van 

het inkoopbeleid en een lange adem om 

arbeiders bij leveranciers te helpen. Het is 

een feit dat inkoopkracht een verschil kan 

maken in de levens van vele arbeiders.

Toekomstige trend
Verantwoordelijkheid nemen voor de 

arbeidsomstandigheden die gerelateerd zijn 

aan de productie van private label en verse 

producten lijkt een vast onderdeel te gaan 

worden van de campagnes van ngo’s. Door 

de snelheid waarmee de verontwaardiging 

van een menigte consumenten zich via 

sociale media kan verspreiden, lijkt de roep 

om meer transparantie onafwendbaar. 

Iedereen in de keten is zich bewust van de 

complexiteit, maar ook van de mogelijk-

heid om inkoopkracht aan te wenden om 

een verschil te maken.

elkaar vergelijken. Het is de verwachting 

dat in de loop van 2013 de eerste resulta-

ten ter beschikking komen.

Hoog risicolanden
Slechte arbeidsomstandigheden hebben 

vrijwel altijd te maken met de complexe 

politiek-sociale situatie en economische 

omstandigheden in een land. De meeste 

landen hebben lokale wetten die arbeiders 

moeten beschermen. Maar als het toezicht 

op de naleving van deze wetten faalt of de 

toezichthouders corrupt zijn, zijn arbeiders 

overgeleverd aan de voorwaarden die hun 

werkgever stelt. 

Schrijnende armoede en de noodzaak om 

te overleven vormen vaak de belangrijkste 

drijfveer voor mensen om in te stemmen 

met slechte arbeidsvoorwaarden. Ze laten 

hun kinderen op jonge leeftijd werken of 

bieden hen zelfs te koop aan. Ook in Euro-

pa zijn er voorbeelden van uitbuiting van 

immigranten en illegalen te vinden. Toch is 

de situatie voor arbeiders in ontwikkelings-

landen het nijpendst. Deze landen worden 

aangemerkt als ‘hoog risico’landen. Voe-

dingsmiddelenbedrijven die zich actief wil-

len inzetten om de arbeidsomstandigheden 

in hun leveranciersketen te verbeteren, 

beginnen bij leveranciers met een produc-

tielocatie in hoog risicolanden.

kinderarbeid vormt nog steeds een wereldwijd 

probleem. 
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