
 

Risicoanalyse Bananen  
 
De grondstoffen in de producten die bij PLUS in het schap liggen, komen vanuit de hele wereld. De PLUS 
Ken de Keten-aanpak is erop gericht om te borgen dat in verschillende toeleveringsketens de wet- en 
regelgeving alsook de gemaakte afspraken over mensenrechten, het milieu en dierenwelzijn nageleefd 
worden. Op basis van algemeen bekende informatie, zoals bijvoorbeeld te vinden is in de MVO 
risicochecker, heeft PLUS een aantal ketens aangemerkt als mogelijk hoge risico ketens. Voor deze 

toeleveringsketens maken wij een risicoanalyse. Deze risicoanalyse is gericht op bananen. 
 
In overleg met de multi stakeholder organisatie Fairtrade International hebben we de risico’s in de keten 
in kaart gebracht en werkt PLUS op verschillende manieren aan mitigatie van deze risico’s. Daarnaast 
wenden we onze invloed aan om bij te dragen aan structurele verbetering.  
 

Herkomst van bananen 
De banaan is de meest verhandelde vrucht ter wereld. Zo’n 70 miljard kilo wordt geproduceerd. Hiervan 

wordt 20%, circa 14 miljard kilo, wereldwijd verhandeld. Ecuador neemt daarvan zo’n 35% voor haar 
rekening, op afstand gevolgd door Costa Rica, Filipijnen en Colombia. Deze vier landen zorgen samen voor 
70% van de wereldbananenhandel. Bananen worden geteeld op grote plantages, maar in verschillende 
landen zijn ook kleine boeren actief.  

Risico’s in bananen 

PLUS erkent dat er in de bananensector sprake is van verhoogde risico’s op schendingen van 
mensenrechten. In samenwerking met Fairtrade heeft PLUS de belangrijkste risico’s in de keten in kaart 
gebracht, zoals hieronder uitgewerkt. Uiteraard blijft het een proces van continu leren en bijsturen om 
meer inzicht in onze ketens te krijgen, ook in relatie tot lokale en mondiale omgevingsfactoren.  
 
Gebruik van bestrijdingsmiddelen 
De bananenteelt kent grote milieuproblemen. De meeste bananen worden geteeld op grote plantages in 

een monocultuur. Hierdoor zijn de bananen erg vatbaar voor ziektes, als bijvoorbeeld de beruchte Black 
Sigatoka, een bladschimmel. Dit leidt tot een zeer sterk gebruik van bestrijdingsmiddelen. Met als gevolg 
grote milieuproblemen als bijvoorbeeld vervuiling van grond en waterlopen, waar de lokale bevolking voor 

al haar watergebruik van afhankelijk is.  
 
Het hoge pesticidegebruik schaadt niet alleen direct het milieu, het tast ook de gezondheid aan van de 

plantagearbeiders omdat ze in aanraking komen met chemische middelen. Bestrijding van ziektes gebeurt 
vaak vanuit de lucht met sproeivliegtuigjes, terwijl arbeiders nog op het land aanwezig zijn. Gevolgen als 
onvruchtbaarheid, aandoeningen aan neus, ogen en handen worden regelmatig gemeld. Hoewel er de 
laatste jaren meer aandacht is voor de gevolgen van een hoog pesticidegebruik, als ook voor andere 
milieuproblemen, is de situatie op de bananenplantages in het algemeen nog niet verbeterd.    
 
Slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen 

Niet alleen gezondheidsproblemen spelen de arbeiders op de plantages parten. De arbeidsomstandigheden 
in het algemeen laten op veel plantages te wensen over. Zaken als huisvesting en medische 
voorzieningen, maar ook de salariëring zijn vaak zeer gebrekkig. De lonen dekken geenszins de kosten 
van basisbehoeften als voedsel, kleding, huisvesting en scholing. Daarnaast ontbreekt het de arbeiders 
aan rechten, bijvoorbeeld het recht op betaling van overuren en het recht zich te organiseren in 
vakbonden. Deze situatie biedt arbeiders weinig kansen om zich uit deze positie te bevrijden. Met name 

vrouwen, die vooral tijdens de oogst worden ingezet, zijn het slechtst af. Ook kinderarbeid komt in 

verschillende landen in de bananensector voor. De slechte omstandigheden en schendingen van de 
belangrijkste arbeidsnormen op plantages in Ecuador, Guatemala, Costa Rica en elders in Latijns-Amerika, 
zijn in kaart gebracht door campagneorganisaties als Banana Link en Oxfam Germany. 
 
Dominantie grote bedrijven 
De bananensector wordt sterk gedomineerd door een vijftal grote multinationals die circa 45% van de 

wereldhandel beheersen. Namelijk Dole, Chiquita/Cutrale en Safra, Del Monte, Fyffes/Sumitomo en Noboa. 
Door deze dominantie zijn arbeiders en kleine boeren niet in staat een rol van betekenis te spelen in die 
bananenhandel. Door het gebrek aan invloed en de zwakke positie zijn arbeiders voor hun 
arbeidsomstandigheden, en kleine boeren voor hun afzet en prijzen volledig afhankelijk van deze grote 
bedrijven. 
 
 

http://www.mvorisicochecker.nl/nl
http://www.mvorisicochecker.nl/nl
http://www.bananalink.org.uk/
https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/suesse-fruechte-bittere-wahrheit


 
Onzekere afzet en lage prijzen voor kleine boeren 
De grote bananenondernemingen betrekken hun bananen in eerste instantie van eigen, of door hen 
gecontroleerde, plantages. In een aantal landen opereren echter vele kleine boerenbedrijven, die 

zelfstandig of georganiseerd hun boterham in de bananen proberen te verdienen. Dat zijn met name 
boeren in Colombia en Ecuador. Ze krijgen echter pas toegang tot de markt als de vraag uit de markt 
groot genoeg is en de volumes van de bananenondernemingen ontoereikend zijn. Deze back-up functie 
maakt hun positie uiterst onzeker, terwijl ze voor de verkoop afhankelijk blijven van diezelfde grote 
bananenbedrijven. Veelal is de prijs die ze voor hun bananen krijgen dan ook laag. Het ontbreekt hen 
voorts aan een goede infrastructuur en financiële middelen om te kunnen investeren en de kwaliteit van 
hun bananen te garanderen.  

 
Geringe weerbaarheid tegen klimaatverandering 
De situatie wordt voor kleine boeren nog lastiger door de verandering van het klimaat. Temperatuur, 
regenval- en windpatronen wijzigen in de productielanden en vergroten de risico’s van boeren, die voor 
hun inkomsten volledig van bananen afhankelijk zijn. Zware stormen en hevige regenval met 

modderstromen tot gevolg plaatsen de bananentelers voor grote uitdagingen. Bij gebrek aan kennis en 
middelen verscherpen de veranderende weersomstandigheden de armoedesituatie van duizenden 

bananenfamilies.  
 
Conflictsituatie in Colombia 
Colombia is een van de belangrijkste bananen producerende landen, maar verkeerde in een verre van 
ideale situatie. Het land was weinig stabiel en kende tot ver in de 20e eeuw een dictatuur. Er was veel 
politieke onrust en tegenover de overheid ontstonden linkse guerrillagroeperingen zoals de ELN en de 

FARC, met veel geweld van beide kanten als gevolg. Grootgrondbezitters richtten privélegers op ter 
verdediging van hun land. Daaruit ontstonden paramilitaire rechtse strijdgroepen.  
De strijd tegen paramilitair geweld, guerrilla, corruptie en machtsmisbruik heeft het gewone economische 
leven behoorlijk ontwricht. Dat gold ook voor de bananenregio’s. Tientallen jaren zijn de regio’s Urabá en 
Magdalena geteisterd door de conflicten tussen overheid, guerrillagroepen, paramilitairen en maffia. Ze 
leden er zwaar onder en lokale economieën kwamen tot stilstand. Veel boeren verlieten hun boerenbedrijf 
of konden deze niet langer bereiken. De start van het vredesproces in 2006 bracht een einde aan de 

grootste conflicten in Colombia en de focus kwam te liggen op het opbouwen van de economie. Het bieden 
van kansen aan boeren en oorlogsveteranen was van essentieel belang om de vrede te bewaren. De 

verbeterde situatie creëerde een basis voor de wederopbouw van de bananensector. 

 
Aanpak PLUS in bananenketen 
Gezien het feit dat de banaan zo’n belangrijk product in onze supermarkt is, zijn we in 2009 afgereisd naar 
Colombia om meer inzicht te krijgen in de productie van bananen op plantages en bij kleinschalige 

bananenboeren. Naar aanleiding van deze reis heeft PLUS besloten om al haar bananen vanaf 2010 
Fairtrade gecertificeerd in te kopen. De bovengenoemde risico’s hebben in potentie een grote impact op 
mensenrechten in de bananensector in deze landen.  
 
PLUS neemt haar bananen via het bedrijf Fyffes af van 17 plantages in Colombia. Daarnaast heeft PLUS, 
gezien de risico’s en de uitdagingen die er ook zijn voor kleine boeren zijn, tijdens het bezoek aan 

Colombia er bewust voor gekozen om ook een significant deel van het volume van 7 boerencoöperaties 
direct af te nemen. Hieronder wordt verder uitgelegd hoe de keuze van PLUS voor Fairtrade certificering 
bijdraagt aan het beperken en voorkomen van de risico’s in de bananensector.  
 

Verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen 
In de standaarden van Fairtrade is een uitvoerige milieuparagraaf opgenomen met onder andere eisen 
voor de omgang met bestrijdingsmiddelen. Onderdeel hiervan is een lijst van verboden 

bestrijdingsmiddelen, de verplichting tot een langzame afbouw en/of vervanging van pesticiden, het 
opruimen van afval en het creëren van bufferzones. Fairtrade kent voorts strenge voorwaarden die 
mensen tegen pesticiden moeten beschermen, zoals beschermende kleding, verbod op het betreden van 
de plantage bij en enige tijd na de besproeiing van de bananenplanten, trainingen van arbeiders die met 
de middelen werken, veilige opslag en geen gebruik in gebieden waar mensen zijn, zoals kantine, kantoor 
en rustplekken. 
 

 
 
 

https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html


 
Nu ook biologische Fairtrade bananen bij PLUS  
Mede op verzoek van onze klanten bieden we sinds de zomer 2018 ook biologische Fairtrade bananen aan. 
Fairtrade stimuleert kleinschalige boeren en plantages om hun producten biologisch te verbouwen. Zij 

krijgen voor biologische producten een extra toeslag bovenop de Fairtrade premie. 
     
Eisen aan arbeidsomstandigheden en hogere lonen 
In de Fairtrade standaarden voor arbeiders staan eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden op 
plantages bijvoorbeeld ten aanzien van werktijden, verlof, huisvesting, hygiëne en gezondheidszorg.  
Veel aandacht is er voor de positie van vrouwen door middel van standaarden die vrouwen beschermen 
tegen zaken als discriminatie, seksuele intimidatie en tijdens de periode van zwangerschap.  

 
PLUS vindt het verder van belang dat Fairtrade gecertificeerde plantages verplicht zijn om het gat tussen 
werkelijke en leefbare lonen te verkleinen door de jaarlijkse loonsverhoging hoger dan de inflatie te laten 
zijn. Ook moet het recht van arbeiders om zich te verenigen en collectieve onderhandelingen te voeren 
gerespecteerd worden. De plantages worden beoordeeld op het hebben van een plan om tot een leefbaar 

loon te komen. Daarnaast ontvangen de arbeiders een ontwikkelingspremie, waarvan zij de mogelijkheid 
hebben om tot 20% te besteden aan salarisverhoging.  

 
Via brancheorganisatie CBL heeft PLUS het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ondertekent. Voor PLUS 
biedt dit het IMVO Convenant kans om belangrijke maar complexe thema’s samen op te pakken, zoals een 
leefbaar loon voor medewerkers bij huismerkproducenten in ontwikkelingslanden. Supermarkten gaan - 
samen met andere partijen in de keten - de komende vijf jaar aan de slag met concrete projecten die 
bijdragen aan een, ook in sociaal opzicht, duurzamere voedselketen. We starten in onder andere de 

bananenketen. Dit heeft het CBL bekend gemaakt tijdens het 10-jarig jubileum van IDH in november 
2018. PLUS participeert in dit project.  
 
Organisatie van arbeiders en vakbonden 
Vrijheid van vereniging is een fundamenteel recht zoals geborgd in de Universal Declaration of Human 
Rights. PLUS onderkent dit belang en Fairtrade promoot dit recht van vereniging en collectieve 
onderhandeling. In de standaarden is dit recht, en minstens zo belangrijk de naleving hiervan, verankerd. 

 
Sterke positie voor kleine bananenboeren 

Gezien het feit dat PLUS een significant deel van haar bananenvolume afneemt van boerencoöperaties 
vindt PLUS het van groot belang dat Fairtrade werkt met boeren die zich in democratische organisaties 
hebben verenigd. De boerenorganisaties hebben zich samen ook weer verder verenigd in netwerken. 
Samenwerking geeft hen een sterkere stem alsmede mogelijkheden voor uitwisseling van ideeën. 
Daarnaast vergroot het de inkomenszekerheid en brengt voordelen als een betere onderhandelingspositie, 

gezamenlijke inkoop van benodigdheden en gemakkelijker toegang tot financiering. Ze krijgen hierdoor 
meer perspectief om op te boksen tegen de marktkrachten van sterk geconcentreerde bedrijven.  
 
Structurele waardeoverdracht 
Veel problemen in de bananenketen worden veroorzaakt door te lage prijzen. Fairtrade kent als enige 
certificeringsorganisatie harde eisen over de waardeoverdracht in de keten. PLUS heeft zich via de 

Fairtrade gecertificeerde inkoop gecommitteerd aan het betalen van ten minste de Fairtrade minimum prijs 
(gebaseerd op de kosten van duurzame productie) en de niet onderhandelbare premie. 
 

 Fairtrade minimumprijs 
Kopers die bananen afnemen bij Fairtrade plantages en boerencoöperaties zijn verplicht ten 

minste de minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs is gebaseerd op de kosten van 
duurzame productie. Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste 

de minimumprijs betaald. Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs is 
wereldmarktprijs van kracht. De minimumprijs fungeert dus als een vangnet dat zekerheid 
biedt in situaties van lage en sterk fluctuerende wereldmarktprijzen. 

 
 Fairtrade premie  

Deze premie is een vast, niet onderhandelbaar bedrag en wordt rechtstreeks aan de arbeiders 
van de plantages en aan boerencoöperaties overgemaakt. 

o Premie voor arbeiders 
Arbeiders op de plantages ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop 
de prijs die zij ontvangen voor de producten.  

https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/hired-labour-standards.html
https://www.imvoconvenanten.nl/voedingsmiddelen
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


 
De arbeiders mogen via hun gekozen Premie Comité zelf bepalen hoe ze dat 
premiegeld inzetten om hun situatie verder te verbeteren, op de plantage zelf en/of in 
hun dorp/gemeenschappen. Scholing, huisvesting, gezondheidszorg en infrastructuur 

in de dorpen zijn de meest voorkomende bestedingen. 
o Premie voor boerencoöperaties 

De boerencoöperaties beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het 
gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van 
productiviteit, kwaliteit en infrastructuur.   
De gegarandeerde prijzen en de premiebedragen zijn voor kleine boeren en hun 
organisaties mede welkom om zich te wapenen tegen de gevolgen van 

klimaatsverandering. 
 
PLUS heeft in 2018 US$594.390 aan premie afgedragen voor bananen. 
 
Het in 2017 verschenen True Price onderzoek naar de verborgen kosten van bananen laat zien dat 

Fairtrade gecertificeerde bananen uit Colombia, welke PLUS sinds 2010 in haar assortiment heeft, minder 
externe kosten hebben dan conventionele bananen uit dezelfde regio. Bij verborgen kosten gaat het om 

schade die er wel is, maar niet in de prijs wordt opgenomen. Daarnaast blijkt dat bananen uit Colombia in 
vergelijking met andere landen (Peru, Ecuador en Dominicaanse Republiek) aanzienlijk minder verborgen 
kosten hebben.  
 
Public Private Partnership in Colombia 
PLUS erkent dat voor duurzame armoedebestrijding meer nodig is dan een gecertificeerd assortiment. 

PLUS werkt daarom graag samen met een partner als Fairtrade, omdat zij verder gaat dan certificering en 
werkt aan een betere positie voor boeren en arbeiders. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking 
van PLUS in een publiek-privaat partnerschap met Importeur Fyffes, exporteur Uniban, de Colombiaanse 
associatie van bananentelers AUGURA, de Nederlandse ambassade en Stichting Max Havelaar. 
 
De betere veiligheidssituatie in Colombia en de eerste Fairtrade bananenaankopen door PLUS waren 
aanleiding voor een uitgebreid programma van de Nederlandse ambassade in Colombia om de 

bananensector in dat land nieuw leven in te blazen. Dat leidde in 2011 tot een publiek-private 
partnerschap, waarin Nederlandse en Colombiaanse vertegenwoordigers uit de bananenketen besloten tot 

investeringen om bananencoöperaties extra te versterken en het aanbod van Fairtrade bananen in 
Nederland te vergroten. Alle bovengenoemde partijen werkten hierin nauw samen en dit heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de bananensector in genoemde regio’s.  
In 2012 waren de eerste resultaten daarvan zichtbaar in de vorm van de versnelde aanleg van drainage 
en capaciteitsopbouw van de boerenorganisaties.  

 
In 2014 heeft Fairtrade een studie door onderzoeksinstituut CODER laten uitvoeren naar de impact van 
Fairtrade op boeren en arbeiders in Colombia. De onderzoekers concludeerden over de groei van bananen: 
“Much of this growth is due major commitments in 2010 from Dutch retailers to stock 100 percent 
Fairtrade bananas, and commitments from UK retailers.” De studie bevestigt dat dat zowel boeren als 
arbeiders hun situatie hebben kunnen verbeteren door implementatie van de Fairtrade standaarden en 

meer verkopen onder Fairtrade, geholpen door een sterke vakbond en de steun van het publiek-private 
samenwerking. Voor boeren leidde het tot een stabieler inkomen en droeg de Fairtrade premie bij aan 
lagere productiekosten. Voor arbeiders leidden de Fairtrade voorwaarden tot en betere en gezondere 
arbeidsomstandigheden. Meer formele arbeidscontracten op Fairtrade plantages gaf arbeiders voordelen 
als vakantiedagen en ziekteverlof. Premiegelden werden met name gebruikt voor betere huisvesting van 

de arbeiders en hun gezinnen. Fairtrade heeft, samen met PLUS in een privaat-publieke samenwerking 
van de Nederlandse ambassade in Colombia en activiteiten van de vakbond, bijgedragen aan een revival 

van de bananensector in de Colombiaanse bananenregio’s, zo concludeerde het rapport. 
 
PIP en productiviteitsprogramma van CLAC 
Een ander mooi voorbeeld van programmatisch werk is het PIP programma van het de CLAC, de het 
producentennetwerk in Latijns Amerika. Zij hebben een programma ontwikkeld om de productiviteit te 
verhogen, het zogenaamde “PIP” - Program of Increased Productivity. 
 

Het doel van het programma is om productiviteit, kwaliteit en hiermee hun inkomsten bij kleine 
boerencoöperaties te vergroten. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het reduceren van hun footprint. Een 
aantal coöperaties uit Colombia, die hun Fairtrade gecertificeerde bananen leveren aan PLUS, neemt deel 
aan dit programma. 

https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-supermarkt-draagt-meeste-fairtrade-premie-af-cid-KDsKA9YQPc0AAAFoYsgdmbym
https://nieuws.nl/algemeen/20170531/onderzoek-true-price-toont-de-verborgen-schade-van-een-doos-bananen/
https://www.fairtrade.net/new/latest-news/single-view/article/bananas-lend-stability-in-post-conflict-colombia.html
https://youtu.be/h-pIcNs2PmI


 
Conclusie 
Door middel van Fairtrade certificering, biedt PLUS de arbeiders op bananenplantages betere 
arbeidsomstandigheden en worden de rechten van de arbeiders beter beschermd. Naast de structurele 

waardeoverdracht is het toewerken naar leefbare lonen een belangrijke vereiste. Het recht om zich als 
arbeiders te verenigen en sterke vakbonden die hen bij onderhandelingen vertegenwoordigen zijn zeer 
belangrijke elementen zijn om dit bereiken.  
 
Door middel van Fairtrade certificering biedt PLUS georganiseerde kleine boeren markttoegang (en 
daarmee marktkennis) en door de structurele waardeoverdracht meer inkomenszekerheid. Dat geeft 
boerenorganisaties mogelijkheden te investeren in toegangswegen, inpakstations, transportmiddelen, 

opslagplaatsen, productiviteit, kwaliteitsverbetering wat bijdraagt aan een betere positie in de keten. 
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