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De sociale en
arbeidsnormen van
het ‘Best Aquaculture
Practices’ keurmerk
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In onze winkels liggen steeds vaker producten met een keurmerk van
bijvoorbeeld de Aquaculture Stewardship Council (ASC) of van de Global
Seafood Alliance (GSA, voorheen Global Aquaculture Alliance). Keurmerken
zijn ontwikkeld omdat mondige consumenten willen dat hetgeen ze
kopen onder duurzame en eerlijke omstandigheden is geproduceerd. De
standaarden van deze keurmerken dragen ook bij aan het creëren van een
gelijk speelveld voor Nederlandse en Belgische kwekers op de internationale
markt. GSA heeft de ‘Best Aquaculture Practices’ (BAP) standaard ontwikkeld.
Een studie laat zien dat deze certificering tot verbeteringen leidt van
arbeidsvoorwaarden en sociale aspekten in de keten.
Bedrijven in de Europese Unie klagen graag
over een ongelijk speelveld wat betreft de
internationale concurrentie. Naast milieuaspecten gaat het dan vaak om arbeidsvoorwaarden en sociale effecten. De autoriteiten benadrukten voedselveiligheid d.m.v. de
HACCP standaard, maar consumenten en
NGO’s wilden ook garanties voor duurzame
en eerlijke productie. De lage kwaliteit van de
standaarden van verschillende keurmerken
m.b.t. arbeidsvoorwaarden in vergelijking met
die van de Internationale Arbeids Organisatie
(ILO) was in 2007 een van de redenen van het
Wereld Natuur Fonds (WWF) om naast BAP
en andere keurmerken, het ASC keurmerk te

ontwikkelen [2]. Het WWF beoordeelde ook de
normen voor sociale effecten op de gemeenschap en kleine boeren als onvoldoende. WWF
en partners kregen de Nederlandse overheid
zover om ook te investeren in ASC. Ondertussen zijn de standaarden van beide één of
meerdere keren bijgewerkt en hebben beide
vele sociale- en arbeidsnormen, waarvan ook
de voorwaarden en het detailniveau zijn toegenomen. BAP voegde b.v. normen toe m.b.t.
discriminatie en misbruik, dwangarbeid en
vrijheid van vereniging.
Afgelopen jaar heeft GSA door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) een stu-
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Foto 1: Zalmkwekerij in Chili (Foto van Sam Beebe).
die laten doen naar de toepassing van BAP’s
sociale- en arbeidsnormen en hoe deze van
invloed zijn op de praktijken van kwekers,
verwerkers en kopers [1]. Het studieteam gebruikte twee informatiebronnen: 1) onderzoek
in drie landen: Indonesië, Vietnam en Chili, en
2) alle BAP auditgegevens voor de sociale- en
arbeidsnormen uit 2017 en 2018, en die van
garnalenbedrijven uit 2009 en 2010. Voor het
veldonderzoek op (1) zalmkwekerijen, (2) kwekerijen van andere vinvissen en van schaaldieren en (3) verwerkingsfabrieken, gebruikte
het team semi-gestructureerde interviews en
focusgroepdiscussies met belanghebbenden.
Belanghebbenden waren managers, werknemers en leden van de omringende gemeenschap van gecertificeerde en niet-gecertificeerde bedrijven, en auditors die de naleving
van de BAP-normen controleren.

naleving van normen aan het begin van de keten. Mede daarom stimuleerden zij boeren om
het keurmerk aan te vragen. De motivatie van
alle verwerkingsbedrijven voor hun aanvraag
van het BAP-keurmerk was de vraag vanuit
bestaande klanten, alsmede de toegang tot
nieuwe klanten.

Percepties van deze keurmerken
Percepties over het nut van sociale en arbeidsnormen van BAP waren positief, zeker vanuit
kwekers. Vooral in Indonesië, hadden zowel
de fabrieken als de kwekers aanvankelijk
problemen met het begrijpen van de sociale
en arbeidsnormen in vergelijking met andere
delen van de normen. Dit verbeterde in de
loop van de tijd, voor de kwekers dankzij de
ondersteuning door hun afnemers, de verwerkingsbedrijven, omdat deze belang hebben bij

Gemak van naleving
Het gemak van naleving werd onder andere
beoordeeld op basis van de percentages nietnaleving, volgens de auditgegevens. Over het
geheel genomen was de naleving hoog (>95%),
maar deze was hoger voor de verwerkingsbedrijven (97,7% ) en de zalmkwekerijen (97%),
dan voor de kwekerijen van andere vinvissen
en van schaaldieren (95,1%). In 2018 was de
naleving slechts enkele tienden van percenten beter dan in 2017. De naleving varieerde
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Gemiddeld konden bedrijven
even gemakkelijk aan de
sociale en arbeidsnormen
voldoen als aan de andere
normen.

Foto 2: Zalmkooien in Chili (Foto van Sam Beebe).
sterk tussen de verschillende onderwerpen
die onder de sociale en arbeidsnormen vallen,
evenals tussen de drie bedrijfsgroepen. Alleen
de clausules m.b.t. “gezondheid” en “veiligheid
van werknemers”, hadden minder dan 95% naleving bij alle drie de groepen. De kwekerijen
voor vinvissen en schaaldieren hadden ook
95% of minder naleving voor medische zorg,
discriminatie en misbruik, personeelsfaciliteiten en inhuur en arbeidsvoorwaarden. Voor
de zalmkwekerij was dit het geval voor b.v. beschermende kleding.
Wanneer de normen niet meer vroegen dan
wettelijk al was vereist konden bedrijven
daaraan gemakkelijker voldoen. Dit was
vooral het geval voor verwerkingsbedrijven
in Chili en Vietnam. Kwekers zagen naleving
als iets uitdagender. Beide vonden de BAP normen minder streng dan andere hen bekende
systemen, ook omdat er minder documenten
nodig waren.
Regionale patronen van naleving
Regionale patronen zijn bekeken aan de hand
van de audit data. Die lieten zien dat voor visen schaaldierkwekerijen de naleving van de

sociale en arbeidsnormen laag was in India,
Indonesië, Ecuador, Guatemala, Filippijnen,
Australië en Brazilië. Acties om dit te verbeteren kunnen beginnen in de eerste drie landen; daar zijn de grootste productvolumes
gecertificeerd, en is dus de potentiële maatschappelijke winst relatief groter. Voor de
visverwerkingsfabrieken was het percentage
naleving van de sociale en arbeidsnormen het
laagst bij bedrijven in Saoedi-Arabië, Maleisië,
Bangladesh, India, Chili, Nieuw-Zeeland, Turkije en IJsland. Van die landen hebben Chili
en India het grootste volume product met het
keurmerk. In landen met lagere inkomens was
de naleving over het algemeen slechter dan
in landen met hogere inkomens; de oorzaak
daarvan is niet onderzocht.
Trends in de naleving
Bij de garnalenkwekerijen verbeterde de naleving van de normen tussen 2009-2010 en
2017-2018 aanzienlijk. Ook veranderde de aard
van de naleving: in 2009-2010 was naleving
het laagst voor basiskwesties zoals het verstrekken van maaltijden en beschermende
uitrusting aan werknemers, in 2017-18 was dit
verschoven naar risicobeoordeling en training
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Foto 3: Tilapiakweek in rivierkooien in Vietnam (Foto van Khaw Hooi Ling).

op het gebied van gezondheid en veiligheid.
De naleving van de normen rond medische
zorg en huisvesting van werknemers bleef
laag, maar deze normen waren ondertussen
wel strenger gemaakt.
Bedrijven en auditors bevestigden dat hun
begrip van de standaarden in de loop van de
tijd was verbeterd. Dat auditors zaken beter
kunnen uitleggen kan verklaren dat de auditgegevens geen verband lieten zien tussen het
percentage naleving en het aantal jaren dat
een bedrijf is gecertificeerd.
Effectiviteit van de normen
Het effect van de normen op de bedrijven
en hun sociale en arbeidspraktijken, dus of
bedrijven hun praktijken moesten wijzigen
om gecertificeerd te kunnen worden, hangt
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samen met het niveau van de praktijken bij
de eerste aanvraag. De meeste kwekers en
verwerkingsbedrijven moesten aanvankelijk
weinig tot veel veranderingen in hun praktijken aanbrengen. De mate waarin veranderingen moesten worden aangebracht was groter
voor kwekers dan voor verwerkingsbedrijven
en was groter in Vietnam en Indonesië dan in
Chili, waar de wetgeving strenger was.
Over het algemeen verbeterde het waarborgen van naleving dankzij betere monitoring.
In Indonesië verbeterden o.a. de ziektekostenverzekering, lonen en vergoedingen voor overwerk, en in Vietnam vooral de contracten, de
informatie over arbeidsrechten en de interacties tussen werknemers en bedrijfsleiders. Bij
nieuwe normen, zoals b.v. de interacties met de
gemeenschap, is de naleving soms laag, maar

Foto 4: Fileren van pangasius in Vietnam (Foto van Froukje Kruijssen)

Certificering was makkelijker
bij strengere wetgeving.
dat neemt niet weg dat er absoluut meer aandacht voor het onderwerp is.
De voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid op het werk en het gebruik van beschermende kleding werden relatief het slechts nageleefd (deze studie had geen gegevens m.b.t.
ongelukken). De standaarden van het keurmerk hebben wel geleid tot meer bewustwording en betere registratie van deze problemen
omdat fabrieken en kwekers meer beschermingsmiddelen verstrekten en meer trainingen over veiligheid en gezondheid gaven. Toch
vertelden medewerkers van sommige bedrijven dat ouder en nieuw personeel de betere
praktijken soms slechter toepassen. Toepassing bleek ook moeilijk voor onderaannemers
en derden die voor de kwekers werkten. Personeel van de kwekerijen vond de checklists
bureaucratisch en niet geschikt voor een snel
productietempo.
In de drie landen van het veldonderzoek verminderde het aantal seizoenarbeiders dankzij

de invoering van contracten en bleef de internationale arbeidsmigratie beperkt. In Vietnam
hadden fabrieken aanvankelijk een tekort aan
arbeidskrachten, ondanks loonsverhogingen,
omdat jonge mensen minder geïnteresseerd
waren in fabriekswerk. In het algemeen vond
men het inkomen niet verbeterd en het beleid
rond kinderarbeid niet veranderd. Werknemers merken ook geen grote veranderingen
op het gebied van de vrijheid van vereniging.
Wel merken werknemers, hun families en omliggende gemeenschappen, duidelijke verbeteringen rond welzijn dankzij regelgeving inzake arbeidstijd en ploegendiensten. Omdat er
sociale gendernormen zijn over wat vrouwen
en mannen wel en niet kunnen doen, blijven
in sommige landen of mannen of vrouwen uitgesloten van bepaalde rollen. BAP alleen zal
geen andere rolverdeling tot stand brengen.
De uitvoering van klachtenprocedures, m.b.t.
veiligheid, gezondheid, gedrag, enz., is onduidelijk. Dit geldt met name voor kwekerijen
waar de manager vrijwel altijd ook het eerste
aanspreekpunt is voor meldingen.
Kosten en baten van naleving
Zowel voor de meeste fabrieken als kwekerijen, waren de kosten van BAP-keurmerk
aanzienlijk. In Indonesië werden de kosten
voor kwekerijen vaak gedragen door de ver-
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Foto 5: Garnalenpellen in Bangladesh (Foto van Froukje Kruijssen)
werkingsbedrijven (“sponsors”). Vooral in Chili
zag men de investeringen in bijvoorbeeld gezondheids- en veiligheidstrainingen, veiligheidsuitrusting en beschermende kleding,
aparte toiletten en kleedkamers voor vrouwen
en mannen, en arbeidershuisvesting, als “het
juiste doen”.
Als voordelen van het BAP-keurmerk noemden bedrijven onder meer: een bewijs van naleving van wettelijke kaders, een meer gestructureerde naleving van goede praktijken en de
verbetering van het welzijn van werknemers.
In alle landen constateerden enkele fabrieken
een verbeterde productiviteit als gevolg van
de veranderingen in hun sociale en arbeidspraktijken. In Vietnam, waar het tekort aan
arbeidskrachten een uitdaging was, leidden de
verbeterde praktijken tot hoger personeelsbehoud en minder ongevallen. Fabrieken constateerden ook een verbeterde productkwaliteit
dankzij hun gehele BAP-normenpakket. Som-
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mige fabrieken vonden BAP-normering een
investering in de economische duurzaamheid
van het bedrijf op lange termijn, aangezien
andere klanten en markten steeds vaker naar
een keurmerk vroegen. Zowel voor kwekerijen
als fabrieken bracht het keurmerk een grotere en/of verzekerde markt en meer omzet
(door toegang tot nieuwe klanten en nieuwe
markten), maar leidde niet direct tot hogere
winstgevendheid alhoewel de meningen over
de langere termijn positief zijn. Een kostenbatenanalyse van de langdurige naleving zou
dat helder kunnen maken.
Over het algemeen zijn het meer vooruitstrevende en grotere bedrijven die een BAP-keurmerk aanvragen. Er zijn weinig aanwijzingen
dat niet-gecertificeerde bedrijven hun praktijken aanpassen. Keurmerken blijven duurder
voor kleinere bedrijven, die bovendien denken
dat het naleven van normen en handhaven
van bepaalde praktijken voor hen een te grote

Naleving van de sociale en
arbeidsnormen was beter als
deze aansloot bij de nationale
arbeidswetten.

last is. Daarom adviseert het rapport om betaalbare standaarden en auditsystemen te
ontwerpen voor bedrijven met een lager productieniveau. Dit laatste kan ook de toegang
tot dit keurmerk mogelijk maken van Europese kwekers voor niche markten.
Duurzaamheid van de gecertif iceerde
praktijken
De naleving van de BAP-normen op de garnalenkwekerijen verbeterde aanzienlijk in de
loop van de tijd. Dat er geen significante correlatie was tussen het aantal gecertificeerde
jaren en niet-naleving kan aangeven dat de
bedrijven die het keurmerk nu aanvragen
beter toegerust zijn om aan de normen te voldoen. Aangezien naleving makkelijker was als
nationale wetgeving streng was, is het waarschijnlijk dat sectorbrede trends m.b.t. arbeidsvoorwaarden positieve effecten hebben
op de naleving van deze BAP normen.
Om de effectiviteit van de sociale en arbeidsnormen te behouden of te verbeteren zal toezicht nodig blijven. Voor dat toezicht moet
BAP, samen met auditoren en bedrijven, robuuste processen en indicatoren voor het
monitoren ontwerpen. Daarbij hoort ook het
waarnemen van mogelijk onbedoelde effecten van de BAP-normen op werknemers, hun
gezinnen en de gemeenschappen. Zo zien dagloners niet het belang van de sociale verzekering en de daarbijhorende inhouding op hun
loon, en als zij de lagere netto betaling niet
accepteren dan verminderen hun kansen op
werk. De onderzoekers adviseren BAP om ook

Foto 6: Controle van het inpakken in Bangladesh
(Foto van Froukje Kruijssen)
die indicatoren systematischer te verzamelen
en analyseren.
Het rapport adviseert BAP en auditors ook om
contacten te onderhouden buiten de poorten
van de bedrijven, met vakbonden, het maatschappelijk middenveld en NGO’s, voor de
identificatie van problemen rond bijvoorbeeld
verschillen in betaling of discriminatie van
mannen en vrouwen. Deze contacten kunnen
BAP helpen bij het definiëren van normen die
bijdragen aan het voorkomen van ontslag tijdens de zwangerschap en aan het betalen van
moederschapsuitkeringen en van een ‘leefbaar loon’. Ook deze laatsten maken dat het
speelveld met de Benelux nog niet gelijk is.
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