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Met deze brief geef ik invulling aan de motie Dikkers/Van Tongeren 
(Kamerstuk 33 750 XIII, nr. 52) en mijn toezegging tijdens het Algemeen 
Overleg Tuinbouw van 28 november 2013 (Kamerstuk 32 627, nr. 15). De 
motie Dikkers verzoekt de regering in gesprek te gaan met de super-
markten over hun verantwoordelijkheid om juiste arbeidsomstandigheden 
af te dwingen (red. in de agrarische sector). Verder heb ik tijdens het AO 
Tuinbouw toegezegd dat ik de Kamer zal informeren over «arbo» onder 
«samenwerkende waardeketens». 

Ik kan u melden dat ik op 3 december 2014 en op 1 april 2015 met de 
Alliantie Verduurzaming Voedsel (de Alliantie) heb gesproken over 
arbeidsomstandigheden en de verantwoordelijkheid van supermarkten 
daarin. De Nederlandse supermarkten zijn in de Alliantie vertegen-
woordigd. De Alliantie heeft samen met het Ministerie van Economische 
Zaken een agenda opgesteld voor de verduurzaming van de gehele 
voedselketen op negen duurzaamheidsthema’s, waaronder arbeid. De 
Alliantie wil uiterlijk in 2016 over het thema arbeid per schakel in de keten 
rapporteren voor wat betreft voortgang, resultaten en uitdagingen. 

Zoals reeds aangegeven in de antwoorden op Kamervragen van lid 
Voordewind (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2883) is de inzet van 
de supermarkten gericht op alle merken, ook huismerken. Supermarkten 
werken gezamenlijk aan ketenverduurzaming, onder andere gericht op 
verbetering van arbeidsomstandigheden. Naast het vergroten van het 
aanbod van producten met keurmerken hanteren alle supermarkten BSCI 
(Business Social Compliance Initiative) of een gelijkwaardige gedragscode 
voor producten uit risicogebieden (vooral in Afrika, Zuid-Amerika, India). 
BSCI is een gedragscode ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

Tevens is op 18 mei jongstleden op ambtelijk niveau een gesprek geweest 
tussen de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Fair Produce, GlobalGAP, de 
Inspectie SZW en de Ministeries van SZW en EZ over arbeid in de 
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Nederlandse champignonsector. Tijdens dit gesprek zijn de ontwikke-
lingen in de sector in de afgelopen periode besproken. De Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft u hierover met zijn brief van 
29 juni 2015 (Kamerstuk 29 544, nr. 636) geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma
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