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Maatregelen van supermarkten met betrekking tot bestrijdingsmiddelen   
Bij veel Nederlandse supermarkten is al een aantal maatregelen van kracht om blootstelling aan 
bestrijdingsmiddelen te verminderen. We zetten de belangrijkste beleidspunten – voor zover bij ons 
bekend – van de supermarkten met het grootste marktaandeel op een rij.  
 

Albert Heijn 

 Werkt met vaste leveranciers. 

 Leveranciers moeten gecertificeerd zijn door voedselveiligheidssystemen die gebenchmarkt 
zijn met het Global Food Safety Initiative (GFSI). 

 Leveranciers moeten voldoen aan alle (wettelijke) eisen en aan de eisen van het AH Protocol 
dat bovenwettelijke eisen omvat die m.n. gericht zijn op de borging van de 
voedselveiligheid. 

 De teeltwijze van leveranciers moet erop gericht zijn dat hun producten binnen de 50% MRL 
norm blijven. 

 AH overlegt periodiek met zijn leveranciers over de risico’s van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. 

 Bij geconstateerde overtredingen van de MRL wordt de NVWA geïnformeerd en voldaan aan 
de wettelijke verplichtingen (recall, leveranciers informeren enz.). 

 Er is een doelstelling voor omzetgroei van het aandeel biologisch. 

 Samen met Natuur & Milieu voert AH een project waarin wordt bestudeerd hoe binnen AGF 
(aardappelen, groente, fruit) de 27 pesticiden die volgens de milieumeetlat van het CLM het 
meest schadelijk zijn voor dier en het milieu, waar mogelijk voor eind 2019 uitgefaseerd 
kunnen worden. 

 Albert Heijn hanteert verder geen ‘zwarte lijst’ van bestrijdingsmiddelen die niet op de 
producten detecteerbaar mogen zijn. 

 

Jumbo 

 Leveranciers moeten gecertificeerd zijn door voedselveiligheidssystemen die gebenchmarkt 
zijn met het Global Food Safety Initiative (GFSI). 

 In de inkoopvoorwaarden is vastgelegd dat nationale en internationale 
leveranciers/importeurs voldoen aan strenge eisen. 

 Jumbo zet in op 100% On the way to PlanetProof (Milieukeur) / biologische aardappels, 
groente en fruit van Nederlandse bodem eind 2019 

 Jumbo voert door middel van eigen risicoanalyses regelmatig extra controles uit (al dan niet 
aangekondigd) bij leveranciers en importeurs van risicovolle of kwetsbare productgroepen 
en vraagt hen contra-expertises uit te voeren. 

 Jumbo accepteert per toegelaten werkzame stof een absoluut maximum van 50% van de 
wettelijk vastgestelde EU-MRL voor deze stof op ieder geleverd product, en hanteert per 
werkzame stof een absoluut maximum van 50% van de ARfD op moment van aanlevering op 
DC. 

 Jumbo test tweewekelijks op aanwezigheid van residuen op AGF producten. Deze testen 
vinden steekproefsgewijs plaats. Jumbo test door analyses in te zetten op verschillende 
producten en deze te laten analyseren door een extern geaccrediteerd lab. 

 Wanneer er sprake is van risico voor de volksgezondheid, licht Jumbo de NVWA in en wordt 
er extern gecommuniceerd, bv door middel van een persbericht.  

 Jumbo hanteert een aanvullende zwarte lijst met werkzame stoffen die niet detecteerbaar 
mogen zijn op moment van aanlevering op DC. Dit betreft de stoffen die geclassificeerd zijn 
als 1a en 1b van de “The WHO recommended classification of pesticides by hazard and 
guidelines to classification”, versie 2009).  
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PLUS 

 PLUS zet in op een reductie van het gebruik van pesticiden in de hele keten. 

 Leveranciers moeten gecertificeerd zijn door voedselveiligheidssystemen die gebenchmarkt 

zijn met het Global Food Safety Initiative en zij moeten voldoen aan de geldende wetgeving 

in Nederland. 

 PLUS haalt haar AGF producten – indien mogelijk - graag uit de omgeving. 

 Plus zet in op een omzetgroei van biologisch. 

 Eind 2019 wil PLUS het volledige assortiment aardappels, groente en fruit uit Nederland 

voorzien hebben van On the way to PlanetProof (Milieukeur). 

 Door middel van eigen risicoanalyses voert Plus regelmatig extra controles uit (al dan niet 
aangekondigd) bij leveranciers en importeurs van risicovolle of kwetsbare productgroepen 
en vraagt hen contra-expertises uit te voeren. 

 Plus laat residumetingen uitvoeren door de leveranciers en registreert de uitslagen op een 
aantal criteria waaronder classificatie humane gezondheid EU/EC en het aantal stoffen per 
product. Bij een opvulling van meer dan 50% van de MRL wordt met de leverancier in 
gesprek gegaan, bij een opvulling over de 100% wordt overgegaan tot een recall. 

 Plus vraagt van haar leveranciers met betrekking tot een aantal werkzame stoffen dat er 
geen residuen mogen worden aangetroffen op het product. Dit betreft de volgende stoffen: 

 thiamethoxam 

 chlorpyrifos 

 clothianidine 

 cypermethrin 

 deltamethrin 

 fipronil 

 imidacloprid 

 sulfoxaflor 

 methamidofos 

 iprodion 

 captan 

 maneb 

 dicofol 

 linuron 

 deltamethrin 

 amitrole 

 metam natrium 

 carbendazim 
 
 

Lidl 

 Alle producten worden regelmatig geanalyseerd door onafhankelijke geaccrediteerde 
laboratoria. Hierin worden de producten aan wettelijke eisen getoetst en daarnaast ook aan 
aanvullende eisen welke Lidl van belang vindt om maximale kwaliteit en voedselveiligheid te 
waarborgen voor haar klanten. 

 Lidl heeft een groeidoelstelling voor het aandeel biologisch. 

 Lidl heeft voor de verduurzaming van teelt van AGF in Nederland tot 2020 zeven 
‘focuspunten’ vastgesteld, variërend van minder bestrijdingsmiddelen tot het wat vage 
‘kwaliteitsborging’. Om de bijbehorende doelen te halen, stimuleert Lidl boeren over te 
stappen op onafhankelijke certificeringsschema’s zoals Milieukeur of biologisch. 

 Lidl hanteert geen ‘zwarte lijst’ van bestrijdingsmiddelen die niet op de producten 
detecteerbaar mogen zijn / niet bij de productie gebruikt mogen zijn. 

 Lidl wil een maximale opvulling van 33% van de MRL van bestrijdingsmiddelenresiduen. 

 Lidl kijkt met haar vaste groep van 20 Nederlandse telers naar verdere verduurzaming van 
de teelt, waarbij On the way to planet Proof (Milieukeur)  een middel kan zijn maar geen 
vaststaand doel is. 
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Aldi 

 Leveranciers moeten gecertificeerd zijn door voedselveiligheidssystemen die gebenchmarkt 

zijn met het Global Food Safety Initiative (GFSI). 

 In de inkoopvoorwaarden is vastgelegd dat nationale en internationale 

leveranciers/importeurs aan de (Nederlandse) wetgeving. 

 Aldi vraag van haar leveranciers om risicogerichte analyses uit te voeren. 

 Aldi laat haar producten periodiek analyseren door geaccrediteerde laboratoria. 

 Indien een wettelijke overschrijding wordt aangetoond, handelt Aldi conform de regels die 

de NVWA hiervoor heeft opgesteld. 

 Boeren die aan ALDI leveren worden begeleid bij hun overstap naar productie volgens het 

On the way to PlanetProof (Milieukeur). Aldi wil dat uiterlijk eind 2019 aardappelen, 

groenten en fruit van Nederlandse bodem onder On the way to PlanetProof (Milieukeur) 

worden geteeld. 

 Voor haar producten hanteert Aldi aanvullende eisen, namelijk een maximaal aantal 

werkzame stoffen per gewasgroep (3, 4, 5), en een maximale opvulling van 80% van de MRL 

en de ARfD. 

 Aldi hanteert een zwarte lijst voor bestrijdingsmiddelen die niet detecteerbaar aanwezig 

mogen zijn op haar producten. Dit betreft de volgende stoffen: 

o Aldrin en Dieldrin 

o Cadusafos 

o Carbosulfan 

o Chloropicrin 

o Dichlorvos 

o Dimoxystrobin 

o Dinocap 

o Fenamiphos 

o Fipronil 

o Fluometuron 

o Flusilazole 

o Formetanate 

o Frosthiazate 

o Furathiocarb 

o Lambda-cyhalotrhin 

o Methamidophos 

o Monocrotophos 

o Oxamyl 

o Oxydemeton-metyl 

o Paraguat 

o Parathion 

o Phorate 

o Tefluthrin 

o Terbuthylazine 

o Triazophos 

o Fentin 

o Carbofuran 

o Omethoaat 

o Methomyl 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: foodwatch heeft deze samenvatting van het beleid van de supermarkten ter controle 

voorgelegd aan de winkelketens. Albert Heijn, Jumbo en Plus hebben laten weten dat deze 

samenvatting correct is. Aldi en Lidl hebben niet gereageerd.  


