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De keten is nodig om tot een oplossing te komen in de hazelnotenteelt. 

Samen tegen  
kinderarbeid

In de vergaderkamer van directeur Marjan 
de Bock-Smit van SIM Supply in Alkmaar 
hangt een gigantische foto van jonge mei-
den die aan het werk zijn op een tomaten-
veld in Turkije. Ze maken deel uit van 

Wanneer een bedrijf zijn doelstellingen voor energie- en  
waterreductie niet haalt, is er geen man overboord in de  
publieke opinie. Dat is anders wanneer er onregelmatig- 
heden in zijn voedselketen aan het licht komen. Zoals 
kinderarbeid. Hoe bannen voedingsfabrikanten dergelijke 
risico’s uit? Partijen uit de hazelnootketen geven uitleg  
over hun aanpak. 

Transparantie in hazelnootketen groot probleem 

ongeletterd”, gee! De Bock aan. Tot haar 
verbazing vond de coöperatiedirecteur  
het geen enkel probleem dat ze de foto  
nam. Hij gaf aan dat geen van zijn inkopers 
iets zegt over arbeidsomstandigheden, laat 
staan over kinderarbeid. De coöperatie- 
manager redeneert simpel: dankzij mij  
hebben de landarbeiders een dak boven  
hun hoofd en inkomsten. Investeren in 
scholing en huisvesting? Hij peinst er niet 
over. Dan wordt het bedrijf in zongedroog-
de tomaten weggevaagd door concurrenten 
met lagere kosten. “Voor mijn klanten  
staat Turkije niet eens als hoog risicoland 
geregistreerd. Zon gedroogde tomaten zijn 
geen commodities en krijgen dus minder 
aandacht van de retail”, zegt De Bock.

Kinderarbeid Turkije
Kinderarbeid is in Turkije niet ongewoon, 
stelt Hande Arzu Büyüklimanlı, programma-
manager Hazelnoten voor UTZ-Certi"ed in 
Ankara. Vooral in de hazelnootsector is het 
een wijdverbreid fenomeen. Naar schatting 
werken één miljoen migrantwerkers uit 
Zuidoost-Turkije, onder wie 100.000  
kinderen, in het Zwarte Zee gebied in de 
landbouw. 300.000 migranten werken in de  
hazelnotenteelt. “De arbeiders willen weinig 
spenderen en veel verdienen. Daarom blijven 
ze niet langer dan één maand op een plek”, 
vertelt Büyüklimanlı.  
De arbeiders werken negen maanden van  
het jaar. De overige drie maanden verblijven 
ze thuis in het zuidoosten. De bazen betalen 
deze drie maanden vooraf. Dat geld moeten 

Koerdische families die op het land  
zwoegen bij temperaturen die oplopen 
 tot 42°C. “Dat achterste meisje is negen 
jaar, de voorste vij!ien. Zij is net bevallen 
van haar eerste kind. Alle arbeiders zijn 
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de landarbeiders terugbetalen. Om de kosten 
te drukken, wonen ze in tenten. Kinderen 
werken mee om te zorgen voor een hoger 
gezinsinkomen. Bovendien zijn ze geschikt 
voor de  hazelnootpluk. “Ze werken sneller 
dan volwassenen; ze kunnen de noten sneller 
van de grond rapen.”  De migrant werkers  
zitten in een vicieuze cirkel, concludeert de 
programmamanager van UTZ. “Ze moeten 
genoeg geld verdienen om te leven én hun 
bazen terug  te betalen. De hulp van hun 
kroost is hard nodig. De kinderen kunnen 
daarom niet naar school”, schetst ze de  
schier hopeloze situatie. 
Westerse consumenten en maatschappelijke 
organisaties hebben geen boodschap aan 
een gecompliceerde situatie in een land als  
Turkije. Zij eisen producten waar geen  
kinderhandjes aan te pas komen. Lastig 
voor fabrikanten en retailers. Die hebben 
lang niet altijd een goed beeld van wat zich 
in de complexe ketens afspeelt. 
In september 2010 zond EenVandaag een 
programma uit over kinderarbeid in de 
Turkse hazel notensector. Een jaar later  
pakte het actualiteitenprogramma de  
case kinderarbeid in de hazelnotenpluk 
weer op en stelde hierover vragen aan het 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.  

Jumbo Supermarkten
Vorig jaar was Jumbo aan de beurt. Vara’s 
Kassa vroeg of de hazelnoten in de praline 
paaseitjes van de supermarktketen uit  
Turkije komen. Jumbo antwoordde positief. 
Zo’n 70 procent van alle hazelnoten wereld-
wijd komt uit dit land. De vragen van het 
consumentenprogramma openden Jumbo’s 
ogen. “We wisten waar de noten vandaan 
kwamen, maar niets van kinderarbeid. Het 
is lastig om hier informatie over te krijgen”,  
gee! Johan Hulleman toe, hoofd Kwaliteit 
en MVO van Jumbo Supermarkten. In de 
eerste acht maanden van 2014 verkocht de 
supermarktketen 40.000 kilo hazelnoten.  
In heel 2013 ging het om 33.000 kilo. Zo’n 
45 huismerkproducten bevatten hazelnoten. 
In een complexe keten met vij!ien leveran-
ciers kan Jumbo maar lastig grip krijgen  

op kinderarbeid. Het familie bedrijf doet 
daarom mee aan een driejarig project  
van UTZ Certi"ed. Doel daarvan is een 
duurzaamheidsstandaard opzetten voor  
de Turkse hazelnotenteelt.  
Het programama richt zich op de drie  
duurzaamheidspijlers people, planet en 
pro"t. Ook kinderarbeid wordt dus aan-
gepakt. Om te komen tot een duurzamere 
hazelnotenproductie werkt UTZ naast  
Jumbo ook samen met andere keten-
partners, zoals de Duitse REWE-groep, 
Natra en Migros. Tijdens de eerste hazel-
notenoogst in 2014 deden 1.000 boeren 
mee aan het hazelnoten programma van 
UTZ, dat anderhalf jaar geleden van start 
ging. Dit jaar verwacht UTZ 4.000 deel-
nemende agrariërs. Doel voor 2016 is  
dat 20.000 van de honderdduizenden  
Turkse hazel notentelers participeren en 
zich  conformeren aan de duurzaamheids-
standaard van UTZ. Jumbo gaat op basis  
van de resultaten van het programma zijn 

inkoopbeleid voor hazelnoten en producten 
met hazelnoten aanscherpen. In het najaar 
verwacht Jumbo dat er op alle huismerken 
een UTZ-label prijkt.

Ketentransparantie 
Nauwe ketensamenwerking is een stap in de 
goede richting naar verduurzaming van de 
hazelnotenteelt. Maar supermarkten en  
fabrikanten zijn natuurlijk a#ankelijk van  
de medewerking van de rest van de keten. 
Transparantie ontbreekt nogal eens. Jumbo 
brengt de keten in kaart via zijn leveranciers-
managementsysteem, vraagt bewijslast van de 
leverancier om bijvoorbeeld aan te tonen dat 
er geen kinderarbeid plaatsvindt. Op basis 
van een risicopro"el beoordeelt de super-
marktketen deze partij. “Maar we kunnen  
niet alle ingrediënten uit de keten in beeld 
krijgen. Ook krijgen we soms auditrapporten 

‘ 100% kinderarbeidvrij  
niet te garanderen’

met doorgekraste namen. Daar kunnen we 
niet veel mee”, zegt Hulleman.  

Betrouwbare data
De retail moet betrouwbare data hebben 
van alle subleveranciers in de keten om de 
risico’s goed te kunnen beoordelen, vertelt 
Marjan de Bock-Smit van SIM, die duur-
zaamheidsrisico’s voor onder andere  
retailers in kaart brengt. “We merken bij  
het opvragen van informatie dat bijvoor-
beeld door een con$ict de ene klant geen 
data ontvangt en de andere wel. De leveran-
cier maakt de afweging: welke informatie 
geef ik en wat krijg ik ervoor terug. Ook 
krijgen klanten vaak geen auditrapportage.”
Dat het niet makkelijk is de noodzakelijke 
info boven tafel te krijgen, ondervond  
chocoladefabrikant Baronie Groep, die  
ook huismerken voor Jumbo produceert. 
Partijen die zaken willen doen met de fabri-
kant, doorlopen eerst een goedkeurings-
proce dure. Ze moeten een GFSI-certi"caat  

hebben of een self  
questionnaire invullen 
of een audit uitvoeren. 
Potentiële leveranciers 
dienen, a#ankelijk van 
de soort grondstof,  

UTZ-, Fairtrade- of RSPO- gecerti"ceerd te 
zijn. In het geval van hazelnoten gaat het 
om een social responsibility-certi"caat als 
SA8000 of BSCI. 
Baronie, met een omzet van % 568 miljoen 
en elf vestigingen, vraagt alle gegevens en 
certi"caten tot en met de producent van 
hazelnoten op. Twaalf van de dertien leve-
ranciers voorzagen de chocoladefabrikant 
van de ge  gevens. Eén partij weigerde. Die 
 verklaarde schri!elijk dat alle toeleveran-
ciers hun code of conduct hebben getekend 
met daarin de eisen van de International 
Labour Organization (ILO) met betrekking 
tot kinder arbeid. Een lastige situatie voor 
Baronie, want het ging om een grote leve-
rancier van vloeibare hazelnotenvullingen. 
“Deze partij wilde ons uit concurrentie-
overwegingen niet de gevraagde gegevens 
over hun toeleveranciers verstrekken. 
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Ze waren bang dat we anders rechtstreeks 
bij hen zouden inkopen”, vertelt kwaliteits-
manager John Schapendonk.  
Na ruim een jaar onderhandelen en door 
tussenkomst van Jumbo Supermarkten  
werden uiteindelijk de gevraagde gegevens 
vrijgegeven. Baronie blij! zich inzetten 
voor de eliminatie van kinderarbeid. In 
2012 nam het bedrijf deel aan het project 
Caobisco, dat als doel hee! de ergste vor-
men van kinderarbeid tijdens de oogst van 
hazelnoten uit te bannen. Baronies Duitse 
dochteronderneming Stollwerck draagt 
jaarlijks "nancieel bij aan dit project. 

Ferrero
Daar waar relatief kleine spelers als Jumbo 
en Baronie samenwerking zoeken om 
impact te maken, kan Ferrero, de op  
drie na grootste zoetwarenfabrikant ter 
wereld, in zijn eentje positieve verande- 
ringen teweegbrengen. Hazelnoot is een 
strategisch ingrediënt voor de Italiaanse 
onderneming. Niet voor niets nam het 
familiebedrijf de Turkse Oltan Groep over, 
’s werelds grootste speler op het gebied  
van inkoop, verwerking en verkoop van 
hazelnoten. Ferrero koopt één op de vier 
hazelnoten wereldwijd in. 
Het bedrijf ontwikkelde zijn eigen duur-
zame hazelnotenstandaard en onderhoudt 
langetermijn relaties met tal van leveran-
ciers. In het oostelijke en westelijke Zwarte 
Zeegebied hee! Ferrero modelboerderijen 
opgezet om te vertellen over duurzame 
landbouw. Nu zijn met Ferrero’s hulp  

daarin zo’n 5.300 boeren getraind. Ook 
hebben 6.800 kinderen uit 84 dorpen deel-
genomen aan dialogen over sociale vraag-
stukken. Ferrero wil in 2020 100 procent 
van alle hazelnoten van begin tot eind 
 kunnen traceren. 

Bewustwording 
De vraag is of alle inspanningen de vicieuze 
cirkel kunnen doorbreken. De Turkse over-
heid hee! regels ingesteld tegen kinder arbeid  
maar het ontbreekt aan hand having, signa-
leert Hande Büyüklimanlı van UTZ Certi"ed. 
Daarom is internationale bewustwording zo 
belangrijk voor een oplossing. Internationale 
partijen moeten met de Turkse overheid in 
gesprek. Een economische oplossing is ook 
belangrijk: als de boeren genoeg verdienen,  
is er minder de noodzaak voor de kinderen  

om ook te werken. Ook mechanisatie van de 
 landbouw kan in dat opzicht een positieve   
rol spelen. 

Samenwerking keten
Door de druk die Jumbo en Baronie samen 
uitoefenden op een leverancier van hazel-
nootvullingen gaf deze openheid over zijn 
toeleveranciers. “Er bleek toen uit audits dat 
er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen 
bij de hazelnotenteelt. We hebben de keten 

nodig om tot oplossingen te komen”, weet 
MVO-manager Cindy van Lieshout van 
Jumbo. Het verkorten van ketens zal ook 
helpen kinderarbeid terug te dringen.  
“Op uitnodiging van UTZ zijn we naar  
Turkije geweest. We werden daar hartelijk 
ontvangen door onze leveranciers. Deze 
mensen vertelden ons openlijk aan wie ze 
leveren. Dat helpt ons weer de keten verder 
te ontvlechten. We kijken nu welke partners 
waarde toevoegen, waarbij we natuurlijk 
ook kritisch de prijs in de gaten houden.”

Culturele aspecten
Hoe meer marktdruk, hoe sneller de ver- 
duurzaming zal gaan, verwacht Marjan de 
Bock-Smit van SIM Supply. Inkoop vervult 
daarbij een cruciale rol. “Als het salaris van 
de inkoper niet is gekoppeld aan de MVO- 

doelstellingen, verandert 
er nooit wat.” Daarnaast 
spelen culturele aspec-
ten mee. Het probleem 
van kinderarbeid in  de 
Turkse landbouw is  

diep geworteld in  de samenleving. Gedrags-
verandering is moeilijk. Ook zijn complexe 
ketens niet één, twee, drie te ontrafelen.  
Hulleman van Jumbo zegt daarom heel  
eerlijk: “Wij kunnen niet garanderen dat 
onze hazel nootproducten 100 procent  
kinderarbeidvrij zijn.”
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‘ Kinderen zijn nodig om 
het inkomen op te vijzelen’

Directeur Marjan de Bock-Smit  

van SIM Supply: “De retail moet 

betrouwbare data hebben van alle 

subleveranciers”. 

Johan Hulleman, hoofd 

 Kwaliteit en MVO bij Jumbo: 

“We wisten wel waar de noten  

vandaan kwamen, maar niets 

van kinderarbeid”.

Communicatiemanager Olivier 

Zwolsman van Ferrero Neder-

land meldt dat het bedrijf in 

2020 alle hazelnoten van  

begin tot eind wil traceren.

MVO-manager Cindy van  

Lieshout van Jumbo: “We  

hebben de keten nodig om  

tot oplossingen te komen”.

Hande Arzu Büyüklimanlı, program-

mamanager bij UTZ-Certified: “De 

Turkse overheid heeft regels voor 

kinderarbeid ingesteld, maar het 

ontbreekt aan handhaving”.


