
Veel verse groente, fruit en kruiden in de schappen van 
Europese supermarkten komen uit Israël. Nederland is 
na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste 
Europese importeur van groente en fruit uit Israël. 
In 2016 werd er voor een kleine 83 miljoen euro aan 
groente en fruit ingevoerd in Nederland. Israël is een 
van de vijf belangrijkste leveranciers van aardappelen, 
dadels en grapefruits. Ook Israëlische avocado’s, 
granaatappels en mandarijnen zijn populair op de 
Nederlandse markt.1

De Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden wordt 
sinds jaar en dag in alle toonaarden veroordeeld door 
internationale organisaties als de Verenigde Naties en de 
Europese Unie als een schending van de fundamentele 
rechten van de Palestijnse bevolking, inclusief het recht 

op zelfbeschikking.2 Volgens Human Rights Watch maakt 
Israël zich in de bezette Palestijnse gebieden onder andere 
schuldig aan onwettige moorden en oorlogsmisdrijven; 
illegale nederzettingen en institutionele discriminatie; 
gedwongen verplaatsingen; vernieling van huizen en 
eigendommen; langdurige afsluiting van Gaza en onge-
rechtvaardigde verplaatsingsbeperkingen op de Westelijke 
Jordaanoever.3 Deze grove mensenrechtenschendingen 
blijven veelal onbestraft. Ook heeft de bezetting desas-
treuze gevolgen voor de Palestijnse economie.4 

De Israëlisch-Palestijnse kwestie geldt als een gewapend 
conflict; hier is het humanitair oorlogsrecht op van toepas-
sing. Mensenrechtenorganisaties veroordelen de kolonise-
ring en de plundering van landbouwgrond en water-
bronnen, op basis van het internationaal oorlogsrecht. 
Groenten en fruit worden verbouwd op geplunderde 
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landbouwgrond en met behulp van geplunderde water-
bronnen in de illegale nederzettingen.5

In 2015 heeft de Europese Unie regels voor de etikettering 
van producten afkomstig uit deze illegale nederzettingen 
verduidelijkt.6 Dit is omdat de Europese consument recht 
heeft op juiste en niet misleidende informatie over de 
herkomst van producten. Als een product uit een ‘Israëlische 
nederzetting’ afkomstig is, dan moet dat expliciet op 
verpakking of schap worden aangegeven. Alleen zie je die 
vermelding echter nooit in de Nederlandse supermarkten. 
Dat kan natuurlijk betekenen dat de invoer van illegale 

nederzettingenproducten is stopgezet, maar SOMO zou 
geen kritische onderzoeksorganisatie zijn als we bij 
voorbaat van de goedwillendheid en ijver van bedrijven 
zouden uitgaan. Het sterke vermoeden bestaat dat 
groente en fruit uit de illegale nederzettingen als ‘Product 
uit Israël’ worden gelabeld.7 Op basis van deze vooronder-
stelling hebben we deze keten opnieuw onder de loep 
gelegd en supermarkten hierover opnieuw aan de tand 
gevoeld. In deze zoektocht bevraagt SOMO de super-
markten op het naleven van deze richtlijnen en de 
herkomst van hun producten. 
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Box 1 Verantwoordelijkheid van 
bedrijven om mensenrechten te 
respecteren

De twee meest gezaghebbende internationale stan-
daarden ten aanzien van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn de VN Richtlijnen inzake bedrijven en 
mensenrechten (UNGP’s)8 en de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen.9 Deze richtlijnen stellen 
dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor het 
respecteren van mensenrechten. 

De UNGP’s hebben drie pijlers:
1 De plicht van de staat om mensen te beschermen 

tegen mensenrechtenschendingen door derde 
partijen, zoals bedrijven;

2 De verantwoordelijkheid van bedrijven om 
mensenrechten te respecteren. Due diligence is 
een kernbegrip in de uitwerking hiervan;

3 De toegang tot recht en genoegdoening van 
slachtoffers bij schendingen is een verantwoordelijk-
heid van de staat zowel als van het bedrijfsleven.

Due diligence is de inspanning die van bedrijven wordt 
gevraagd om betrokkenheid bij mensenrechtenschen-
dingen tegen te gaan. Bij gepaste zorgvuldigheid ten 
aanzien van mensenrechten gaat het om het voortdu-
rend evalueren en reageren op (potentiële) risico’s en 
schendingen – zowel bij de eigen bedrijfsvoering als bij 
de uitbesteding van bedrijfsactiviteiten. Daarbij staan 
niet de risico’s voor en rechten van het bedrijf zelf 
centraal, maar risico’s voor de samenleving door 
bedrijfsactiviteiten. 

Er worden drie niveaus onderscheiden:
1 Een bedrijf kan een schending veroorzaken;
2 Een bedrijf kan bijdragen aan een schending 

(samen met of via andere partijen);

3 Er kan - zonder dat het bedrijf een directe bijdrage 
levert - een relatie met de schending bestaan via 
de activiteiten, diensten of producten van een 
bedrijf.

Gezien de omvang van de invoer in Nederland van 
groente en fruit uit Israël en de aanwezigheid van 
Israëlische landbouwbedrijven in illegale nederzet-
tingen in de bezette Palestijnse gebieden, is het niet 
onaannemelijk dat Nederlandse supermarkten groente 
en fruit aanbieden dat uit die illegale nederzettingen 
afkomstig is. Dit betekent dat Nederlandse marktpar-
tijen het risico lopen bij te dragen aan of een relatie 
hebben met mensenrechtenschendingen. Dit geldt 
voor verschillende soorten spelers, zoals importeurs, 
leveranciers, brancheverenigingen, ondernemersorga-
nisaties, handelsplatformen en supermarktketens.

“De internationale handel van de nederzettingen met 
bedrijven zoals supermarkten is een van de drijvende 
krachten achter de nederzettingen”, aldus Shawan 
Jabarin, directeur van de Palestijnse mensenrechtenor-
ganisatie Al Haq, een organisatie waar SOMO mee 
samenwerkt. “Om deze mensenrechtenschendingen te 
kunnen beëindigen is het daarom essentieel dat de 
handel in nederzettingenproducten een halt wordt 
toegeroepen”.10

SOMO betoogde in dezelfde trant: “Wanneer super-
markten eigen producten (huismerken) uit nederzet-
tingen importeren dragen zij bij aan deze schendingen, 
aangezien zij in het geval van huismerken zelf besluiten 
waar de producten worden ingekocht. Als super-
markten merkproducten verkopen die zij uit de 
nederzettingen importeren, zijn de supermarkten 
verbonden aan de schendingen, aangezien zij in dat 
geval geen controle hebben over waar de producten 
vandaan komen, maar wel via de ketenrelatie bij de 
schending betrokken zijn”.11
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Voorgeschiedenis
De afgelopen jaren zocht SOMO meerdere malen contact 
met supermarktketens en andere spelers in de levensmid-
delenhandel om meer te weten te komen over de invoer in 
Nederland en het aanbod van groente en fruit uit door Israël 
bezette Palestijnse gebieden in Nederlandse supermarkten. 

Al in 2010 stelde SOMO het probleem van misleidende 
etiketten voor groente en fruit uit deze nederzettingen 
publiekelijk aan de orde. Ook in het rapport Bitter Fruit van 
januari 2011 hekelde SOMO het gebrek aan verantwoorde-
lijkheid dat Nederlandse supermarktketens ten toon 
spreidden op dit onderwerp.15 Toen constructieve reacties 
op dit rapport uitbleven, gooide SOMO het over een 
andere boeg; in overleg met andere maatschappelijke 

organisaties in Nederland nam SOMO contact op met 
het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen 
(NCP).16 Om een officiële klachtenprocedure te vermijden 
stelde het NCP voor een brede dialoog te starten. Het 
Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de overkoepelende 
organisatie van supermarkten in Nederland, en groente- en 
fruit-handelsplatform Frugiventa gingen akkoord met een 
dialoog met SOMO, onder voorzitterschap van het NCP. 

Met de UNGP’s in het achterhoofd wilde SOMO ophelde-
ring krijgen over de ketenverantwoordelijkheid en de due 
diligence van supermarktketens bij de inkoop van producten 
uit illegale nederzettingen. Met steun van het NCP wisten 
CBL en Frugiventa de discussie echter te verengen tot een 
gesprek over correct etiketteren. Zich verschuilend achter 
de overheid stelde de groente-en fruitsector dat het de 
verantwoordelijkheid van de regering is om richtsnoeren 
over etikettering op te stellen. De Nederlandse overheid, 
kennelijk beducht om een eigen koers uit te zetten, verwees 
naar het EU-proces dat al gaande was over etikettering van 
dit soort producten. In april 2015 werd de dialoog - die in 
2012 van start was gegaan – tot aanzienlijke frustratie van 
de betrokken ngo’s zonder concreet resultaat afgesloten.17

In mei 2015 bracht SOMO het rapport ’Nederzettingen-
handel en de rol van Nederlandse supermarkten bij 
mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden’ 
uit.18 SOMO betoogde dat supermarktketens proactief 
effectieve stappen moeten ondernemen om te voorkomen 
dat ze bijdragen aan of betrokken zijn bij concrete mensen-
rechtenschendingen in hun productie- en handelsketens.  
In het rapport wees SOMO er nogmaals op dat de keten 
zeer weinig transparant is. Wie verhandelt wat aan wie? 
Welke herkomstinformatie is erop welk moment in de  
keten voorhanden? Wat kopen consumenten nu eigenlijk? 
Deze vragen zijn grotendeels onbeantwoord gebleven.

SOMO formuleerde onderstaande aanbevelingen. 
Supermarkten moeten:
�� Afzien van het verkopen van producten uit illegale 

nederzettingen;
�� Consumenten en maatschappelijke organisaties actief 

informeren over hun inkoopbeleid en hun toeleveranciers;
�� Hun keten in kaart brengen en uitzoeken welke 

toeleveranciers nederzettingenproducten leveren, 
als onderdeel van de standaard risicoanalyse;
�� In contracten met hun ketenpartners/toeleveranciers 

vastleggen dat producten uit illegale nederzettingen 
niet geaccepteerd worden;
�� Die (contractuele) afspraken actief monitoren en 

verkregen informatie (door een onafhankelijke partij 
laten) verifiëren;
�� Hun zakelijke relaties met leveranciers beëindigen als 

deze producten uit illegale nederzettingen blijven 
aanbieden.
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Box 2 Oorlogsrecht

Humanitair recht of oorlogsrecht is het recht dat 
van toepassing is tijdens gewapende conflicten. 
Bepalingen over bescherming van de burger-
bevolking in tijden van een gewapend conflict zijn 
grotendeels gelijk aan internationale normen voor 
mensenrechten.12 Met de Conventies van Genève 
worden verdragen inzake het humanitaire oorlogs-
recht bedoeld. In 1949 zijn vier verdragen vastge-
steld, in 1977 aangevuld met twee protocollen. 
Oorlogsmisdrijven zijn schendingen van de 
Geneefse Verdragen. In het gemeenschappelijk 
artikel 3 van de Geneefse Verdragen staan daden 
opgesomd die altijd verboden zijn, onder meer 
marteling, verminking, lijfstraffen, het nemen van 
gijzelaars, daden van terrorisme, ‘schendingen van 
de menselijke waardigheid‘, waaronder verkrach-
ting en gedwongen prostitutie, terechtstellingen 
zonder proces, en plundering.13

De Vierde Conventie van Genève, in het bijzonder 
artikel 49, bevat een verbod op het koloniseren 
van bezet gebied. Het Statuut van Rome (1998), 
het oprichtingsstatuut van het Internationaal 
Strafhof, typeert het koloniseren van bezet gebied 
als een oorlogsmisdrijf.14 
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SOMO is al ruim tien jaar bezig met onderzoek en lobby 
inzake de problematische invoer van groente en fruit uit 
illegale Israëlische nederzettingen naar Nederland en het 
aanbod van deze producten in Nederlandse supermarkten. 
In dit artikel blikken we daarom ook kort terug op wat we 
de afgelopen jaren gedaan en bereikt hebben. 



Supermarktenonderzoek 
2017-2018
In het eerste kwartaal 2017 benaderde SOMO opnieuw de 
vijf grootste supermarktketens in Nederland: Albert Heyn, 
Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS. Centrale vraag is hoe super-
markten handen en voeten geven aan de Europese 
richtlijnen inzake herkomstetikettering. Ook is navraag 
gedaan naar het productaanbod van groente en fruit uit 
door Israël bezette Palestijnse gebieden.19

Alle vijf de bedrijven reageerden - de een wat uitgebreider 
dan ander. Hun antwoorden vormen de basis voor dit 
artikel. De conceptversie van dit artikel is in maart 2018 
voorgelegd aan de vijf supermarktketens, met de uitdruk-
kelijke vraag om actuele informatie aan te leveren en 
mogelijke feitelijke onjuistheden te corrigeren. Alle rele- 
vante informatie die SOMO van de geconsulteerde partijen 
heeft mogen ontvangen is in de definitieve versie van dit 
artikel opgenomen. 

De vragen die SOMO aan de vijf supermarktketens heeft 
voorgelegd, hadden betrekking op de volgende zaken:
�� Beleid dat supermarktketens mogelijk ontwikkeld 

hebben met betrekking tot etikettering/ herkomstaan-
duiding van producten uit Israël c.q. de door Israël 
bezette gebieden; 
�� Mogelijke gesprekken tussen supermarktketens en 

toeleveranciers van producten uit Israël c.q. de door 
Israël bezette gebieden over de Europese etikette-
ringsregels; 
�� De systemen die toeleveranciers mogelijk hebben 

opgezet om volgens die richtlijnen te kunnen etiketteren;
�� Het assortiment van de supermarkten en of er daad-

werkelijk producten worden gevoerd die worden 
aangeduid als zijnde afkomstig uit de door Israël 
bezette gebieden d.m.v. etiketten of aanduidingen  
op het schap;
�� Vragen die consumenten mogelijk stellen over de 

herkomst van producten uit door Israël bezette gebieden. 

In de correspondentie met de vijf supermarktketens heeft 
SOMO flink wat vragen bij herhaling moeten stellen en ook 
aanvullende vragen geformuleerd in een poging om het 
verhaal helder te krijgen. Veel vragen bleven helaas 
onbeantwoord. Van de vijf supermarktketen die SOMO 
benaderde, was Aldi het minst mededeelzaam. 

Wie verkoopt wat?
Product uit Israël?
Om te beginnen wilden we weten in welke supermarkten in 
Nederland groente- en fruit producten uit Israël te koop 
zijn. Van de vijf aangeschreven bedrijven gaf Jumbo 
überhaupt geen antwoord op deze vraag. Van Aldi ontving 
SOMO geen eenduidig antwoord. Lidl gaf aan geen 
groente en fruit ‘uit de betreffende gebieden’ aan te 
bieden.20 Albert Heijn gaf aan wel producten uit Israël te 
verkopen, maar wilde ‘vanuit concurrentie overwegingen’ 
niet zeggen om welke producten het gaat. Albert Heijn 
maakte in zijn antwoord onderscheid tussen het eigen merk 
assortiment en het assortiment van andere merken, maar 
lichtte dat verder niet toe.21 PLUS gaf aan op dat moment 
vier producten uit Israël in het assortiment te hebben, 
namelijk grapefruits, granaatappels, zeekraal en Orri 
mandarijnen, en dat gedurende het jaar ook enkele andere 
producten uit Israël kunnen komen. Op de vraag welke 
producten dat zijn heeft PLUS geen antwoord gegeven.22

Producten uit illegale nederzettingen?
En hoe zit het met groente- en fruit producten uit illegale 
Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden, 
worden die in de vijf grootste supermarktketen in 
Nederland verkocht? 

Albert Heijn meldde dat “producten uit de betwiste 
gebieden conform de richtlijnen (-) van de EU geëtiket-
teerd worden”. 23 In antwoord op de vraag welke fruit- en 
groenteproducten dat precies zijn en hoe die worden 
gelabeld, schreef Albert Heijn: “Fruit en groente assorti-
ment wisselt door het jaar heen van origine, op dit moment 
hebben we geen eigen merk assortiment uit de betref-
fende gebieden. Als dit wel weer voorkomt in de toekomst 
worden ze gelabeld conform wetgeving”.24 Hieruit maakte 
SOMO op dat Albert Heijn producten uit de door Israël 
bezette gebieden verkoopt. In een later bericht meldde 
Albert Heijn dat dit onjuist is, “omdat we op dat én op dit 
moment geen producten uit betwist gebied verkopen”.25 
Jumbo en PLUS antwoordden nadrukkelijk geen producten 
uit de bezette gebieden in hun assortiment te voeren.26 
Aldi meldde dat navraag onder AGF-leveranciers heeft 
uitgewezen dat er geen producten uit bezette gebieden 
komen.27 Lidl zei, enigszins omfloerst, dat Lidl Nederland 
op dat moment en ook recent geen nederzettingenpro-
ducten in het assortiment had.28 

Beleid op verkoop producten uit illegale 
nederzettingen?
Jumbo en PLUS zeiden met zo veel woorden dat het 
vigerend beleid is om geen producten uit (de illegale 
nederzettingen in de) bezette gebieden te voeren. Lidl 
meldde daarbij: “Het (EU sic) interpretatiedocument heeft 
geen invloed gehad op het assortiment van Lidl Nederland”.29 
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Van geen van de bedrijven heeft SOMO overigens een 
beleidsdocument mogen ontvangen, ondanks dat we daar 
wel dringend om gevraagd hebben.

Wat staat er op de etiketten 
en de schappen?
In de maand mei 2017 zochten vrijwilligers van het 
Diensten Onderzoek Centrum Palestina docP in super-
markten van verschillende ketens naar producten met 
herkomstvermelding ‘Israël’, ‘Israëlische nederzetting in 
Palestina’, of ‘Palestina’. Er werden winkels van Albert 
Heijn, Aldi Dekamarkt, Dirk van den Broek, Emté, Jumbo, 
Lidl en Nettorama, in Amsterdam, Assen, Den Bosch, 
Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerenveen, 
Leeuwarden, Nijmegen Rotterdam en Utrecht. DocP heeft 
jarenlange ervaring met dit soort veldonderzoek. Het 
veldonderzoek vond plaats in de maand mei omdat er dan 
relatief veel versproducten uit het Midden-Oosten worden 
aangeboden. Het docP team vond 99 producten met 
herkomst Israël, in 2016 waren dat er 96. Opnieuw werd 
geen enkel product gevonden met vermelding ‘Israëlische 
nederzetting in Palestina’ of ‘Palestina’. Uit deze docP 
steekproef bleek Albert Heijn met stip de grootste 
aanbieder van producten uit Israël. Het ging om aard-
appelen, citrusvruchten, dadels en verse kruiden.30

SOMO vroeg de supermarktbedrijven voorbeelden te 
geven van welke precieze formuleringen zij hanteren op de 
etiketten of de schapaanduidingen van nederzettingenpro-
ducten. Geen van de vijf bedrijven gaf hier antwoord op. 
Albert Heijn meldde wel punt 10 van de Interpretatieve 
mededeling van de EU “1-op-1 te volgen”.31 Albert Heijn 
meldde ook alleen verantwoordelijkheid te nemen voor  
het etiketteren van de eigen merken van Albert Heijn. 
De andere merken in Albert Heijn-winkels zijn zelf verant-
woordelijk voor het etiketteren conform de wet, aldus 
Albert Heijn. Lidl benadrukte in communicatie met SOMO 
nog maar eens “dat het niet aan supermarkten is om 
buitenlandse politiek te bedrijven. Als er op een manier 
gecommuniceerd moet worden op de etiketten dan is het 
aan de wetgever om dit vast te stellen”. Ook meldde Lidl 
“marktconform” te opereren, zonder uit te leggen wat dat 
inhoudt.32

Hoe ziet de keten eruit?
Middels ons onderzoek wilden we graag meer te weten 
komen over de huidige ketenpartners en de leveranciers 
van producten uit Israël en uit de Palestijnse gebieden, 
inclusief de Israëlische nederzettingen, van de vijf super-
marktbedrijven. 

Dat heeft niet veel opgeleverd, de bedrijven bleken niet 
scheutig met deze informatie. In antwoord op de vraag 
hoeveel schakels c.q. bedrijven er zitten tussen oogst en 
de schappen van Albert Heijn-winkels, meldde Albert Heijn 
enkel “dat het aantal schakels in de verschillende ketens 
enorm varieert per product”.33 PLUS noemde Nature’s 
Pride als een van de leveranciers van onder andere de 
Israëlische granaatappels in het PLUS assortiment.34 
SOMO’s vraag welke andere leveranciers PLUS heeft voor 
de overige producten uit Israël is niet beantwoord.

Hoe wordt de door 
leveranciers verstrekte 
informatie gecontroleerd?
Het is geen sinecure om stevige, betrouwbare informatie  
te verkrijgen over de herkomst van ‘producten uit Israël’. 
Beweringen van producenten en leveranciers over de 
herkomst van producten dienen grondig gecheckt te worden. 
Landbouwproducten uit Israël worden tijdens de opslag 
vermengd met producten uit illegale nederzettingen, en 
dan alsnog als ‘product uit Israël’ op de markt gebracht. 
Landbouwbedrijven sjoemelen met informatie over hun 
vestigingslocatie en geven gefingeerde postcodes op.  
Dit zijn bekende praktijken.35 In 2013 heeft Israël een nieuw 
postcodesysteem ingevoerd, wat de zaak er niet eenvoudiger 
op maakt, en ook Europese autoriteiten kopzorgen 
bezorgt.36 Het is de vraag of Nederlandse supermarktketens 
deze risico’s ook voldoende het hoofd weten te bieden. 

SOMO vroeg de vijf supermarktketens hoe informatie van 
leveranciers gecontroleerd wordt. Daar kregen we uiteen-
lopende antwoorden op.

Albert Heijn meldde dat zij leveranciers al jarenlang vragen 
om eindproducten uit de Palestijnse gebieden niet te 
mengen met producten uit Israël.37 Dit was SOMO bekend, 
Albert Heijn noemde dit ook in voorgaand contact met 
SOMO, in 2015. De vraag is echter hoe Albert Heijn de 
informatie die leveranciers verstrekken verifieert. Worden 
daar derde partijen bij betrokken? En zo ja, welke? 
Productinformatie wordt in databases vastgelegd en 
“voortdurend op juistheid gevalideerd” aldus Albert Heijn. 
Albert Heijn roemde ook het internationale Private Label 
Management (PLM)-systeem TraceOne “waarin alle 
processen worden vastgelegd en geborgd”. Albert Heijn 
voert steekproefsgewijs (on)aangekondigde controles uit 
bij leveranciers. 38TraceOne is mogelijk meer dan een 
papieren validatie, maar Albert Heijn gaf verder geen 
informatie over hoe het een en ander precies in zijn 
werk gaat.
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Jumbo gaf aan haar leveranciers regelmatig om bewijs-
materiaal te vragen met betrekking tot de herkomst van 
landbouwproducten, “waaronder verklaringen en mass 
balance producten van toeleveranciers” 39 om aan te tonen 
dat producten niet uit bezette gebieden afkomstig zijn. 
Jumbo verwees naar een specificatiesysteem waar leveran-
ciers dit bewijsmateriaal uploaden en waarin ook de 
herkomst van producten opgegeven moet worden “i.v.m. 
de wettelijk verplichte declaraties”. 40Volgens Jumbo wordt 
dit specificatiesysteem altijd gevuld voordat een product in 
het schap terecht komt. Dit klinkt mooi, maar op de vraag 
van SOMO om iets concreets te zien te krijgen van genoemde 
leveranciersverklaringen of het specificatiesysteem – 
bijvoorbeeld screenshots – komt geen antwoord. En nog 
belangrijker: het blijft onduidelijk hoe Jumbo de kwaliteit 
en de echtheid van deze bewijzen en verklaringen controleert.

SOMO legde ook Aldi, Lidl en PLUS vragen voor over 
zorgen rondom de vermenging van groente- en fruitpro-
ducten van verschillende herkomst in pakhuizen, over 
controle van de beweringen van leveranciers, en over de 
mogelijke rol van derde partijen bij verificatie. Aldi, Lidl 
noch PLUS hebben deze vragen beantwoord. 

Nature’s Pride ging wel uitgebreid op de vraag in: 
“‘Vermenging’ is een zorg van de gehele sector, controle 
hierop is erg lastig: aan het fruit zelf is het niet te zien. 
Onze langdurige relatie met onze leveranciers is zeer goed: 
onze afspraken en voorwaarden zijn helder, iedere leveran-
cier conformeert zich hieraan en wij hebben geen reden 
aan hun verklaringen te twijfelen”.41

Wat doen supermarkten in 
geval van twijfel of foutieve 
informatie?
Supermarkten denken klaarblijkelijk dat ze met veel 
vertrouwen en wat controle een eind komen. Maar wat als 
er gerede twijfels zijn over de informatie die leveranciers 
verstrekken of als er aantoonbaar foutieve informatie is 
verstrekt? Wat zijn de waarschuwingen of sancties waar 
supermarktketens zich van bedienen? Aldi, Lidl en PLUS 
hebben hier niets over gedeeld met SOMO. Albert Heijn 
gaf aan dat er in zulke gevallen altijd eerst nader onderzoek 
wordt gedaan. Hoe zo’n onderzoek wordt vormgegeven 
wordt niet duidelijk. Eventueel kan schorsing van een 
leverancier volgen, maar dit is in 2016 niet aan de hand 
geweest, aldus Albert Heijn.

Jumbo beschreef het volgende proces: “Indien een 
product uit bezet gebied komt dan krijgen wij een escalatie 
en nemen wij daar actie op door contact op te nemen met 
de leverancier. Dit specificatiesysteem wordt altijd gevuld 
voordat een product in het schap terecht komt.”42 SOMO 
heeft Jumbo gevraagd of het de afgelopen jaren gebeurd 
is dat leveranciers producten aanbieden die afkomstig zijn 
uit door Israël bezette gebieden. En zo ja, hoe zag die 
‘escalatie’ er dan precies uit? Hier gaf Jumbo geen 
antwoord op. 

Wat willen consumenten 
weten?
Consumenten hebben recht op juiste en niet misleidende 
informatie over de herkomst van producten. Wat willen 
consumenten weten over producenten uit Israël en de bezette 
gebieden? En hoe laten ze dat weten aan hun supermarkt? 
Wat doet een supermarkt met vragen van klanten? 
SOMO vroeg de vijf supermarktketen naar hun ervaringen. 
Hechten consumenten belang aan informatie over de 
herkomst van producten uit Israël, Palestina en/of door 
Israël bezette gebieden? 

Nature’s Pride meldde SOMO regelmatig vragen te krijgen 
van klanten en consumenten vanuit heel Europa over hun 
beleid op Israëlische producten. Nature’s Pride benadrukte 
dat “het een kwestie is die meer en meer mensen raakt en 
vraagt om heldere antwoorden. Wij geven hierin een 
volledig en zo transparant mogelijk antwoord”.43 PLUS 
meldde dat hun consumentenservice slechts sporadisch 
een vraag over de herkomst van producten uit Israël, 
Palestina en/of door Israël bezette gebieden ontvangt.44 
Albert Heijn deed de vraag af met de opmerking dat 
“klanten zich altijd tot Albert Heijn kunnen wenden met de 
vraag uit welk land een product afkomstig is; wij zullen dan 
onze uiterste best doen hierop een antwoord te geven 
waarbij we het adres van de fabrikant of teler(s) geven.” 45 
Aldi, Jumbo, en Lidl hebben niet gereageerd op dit punt.

In dit verband heeft SOMO in 2017 ook contact opgenomen 
met de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit. De NVWA  
is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van 
de etiketteringsregelgeving, waaronder regels omtrent 
herkomstaanduiding. Handhaving wordt door de NVWA 
verricht “op basis van staand interventiebeleid. Wanneer 
de NVWA in haar toezicht constateert dat er sprake is van 
onjuiste informatie op etiketten, wordt er gehandhaafd en 
worden sancties toegepast (waarschuwing, boete, etc.). 
Toezicht op etikettering is onderdeel van de lopende jaar- 
programma’s van de NVWA”, aldus Dhr. Koenders, destijds 
minister van Buitenlandse Zaken.46 
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