
 

Risicoanalyse Cacao  
 
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 cacao.  
 
In veel van onze huismerkproducten wordt cacao verwerkt. PLUS streeft ernaar de positie en 
levensstandaard van boeren en arbeiders in de cacaosector te verbeteren. Daarom heeft PLUS, samen met 
de multi stakeholder organisatie Fairtrade International, 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. Zo zijn we op dit moment druk bezig met het realiseren van 
onze ambitie om voor alle cacao-houdende huismerkproducten te werken met Fairtrade cacao, bovenop 

het huidige gecertificeerde aanbod. 

Herkomst van cacao 
Cacao is een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid voor de plattelandsbevolking in 
ontwikkelingslanden. Met name voor de vijf tot zes miljoen kleine boeren die meer dan 90% van het 

wereldwijde cacaovolume verbouwen. Nog eens 14 miljoen arbeiders zijn direct afhankelijk van cacao voor 
hun levensonderhoud en in totaal zijn bijna 50 miljoen mensen afhankelijk van de cacaoteelt.  
 
Ivoorkust en Ghana produceren het meeste cacao, namelijk 70% van het wereldwijde cacaovolume. Maar 
veel cacaoboeren in West-Afrika leven in armoede en kunnen hun gezinnen nauwelijks onderhouden.  

Risico’s in de cacaosector 
PLUS erkent dat er in de cacaosector 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.  

 
Structureel lage prijzen 
Veel cacaoboeren in West-Afrika verdienen minder dan 1,90 dollar per dag1 en zijn daarmee extreem arm. 

De marktprijs van cacao daalde vrijwel constant tussen het einde van de jaren ‘70 en 2000. Een opwaartse 
trend tussen 2000 en 2016 verhoogde het inkomen van de boer echter niet. In 2017 is de prijs weer 
gedaald, waardoor het inkomen van de boer nóg verder onder druk komt te staan. Dit betekent dat boeren 
verre van voldoende inkomen hebben voor een fatsoenlijke levensstandaard voor zichzelf en hun gezinnen, 
met alle gevolgen van dien. 
 
Kleine cacao boerderijen, lage opbrengsten 

Een typische cacao boerderij in West-Afrika van twee tot vier hectare, met rendementen van 300 tot 400 
kg per hectare, kan nauwelijks een inkomen voor een gemiddeld huishouden van zes personen bieden. 
Cacao wordt - naast andere gewassen zoals yam, bakbanaan en cassave -geteeld en is de belangrijkste 
inkomensbron, waar boeren afhankelijk van zijn om onder andere schoolkosten en medische uitgaven te 
betalen en andere benodigdheden te kopen. Met één belangrijke oogst per jaar moeten boeren de rest van 
het jaar zorgvuldig omgaan met hun geld en vaak dure leningen opnemen. Het is onmogelijk om geld te 

sparen en tegen de tijd dat de volgende oogst begint, zijn boeren wanhopig om hun cacaobonen te 

verkopen en geld te verdienen 
 
Gebrek aan organisatievorming 
Veel kleinschalige cacaoboeren werken zelfstandig en verkopen hun cacao aan lokale handelaren voor elke 
prijs die ze geboden wordt. Ze zijn niet georganiseerd en hebben daarmee een zwakke positie in de keten. 
 

Machtsconcentratie en waarde verdeling in de keten 
De macht in moderne landbouwketens is geconcentreerd rond leveranciers van zaden, bemesting en 
gewasbeschermingsmiddelen, handelaren, verwerkers, merken en retailers. Deze inkoopmacht geeft hen 
grote invloed op de prijzen van de landbouwproducten die zij kopen. 
 
Aan het begin van de waardeketen blijft het aandeel van de cacaoboeren krimpen, terwijl handelaren, 
merken en retailers een groter aandeel hebben dan ooit. Ter illustratie; toen de cacaoprijzen hoog waren in 

de jaren zeventig, was 50% van de waarde van een chocoladereep voor de cacaoboer.   

                                                        
1 Definitie extreme armoede Wereldbank: mensen zijn extreem arm als ze van minder dan 1,90 dollar per dag moeten leven.   

http://www.mvorisicochecker.nl/nl
http://www.mvorisicochecker.nl/nl


 
Dit viel in de jaren tachtig terug naar 16% en vandaag krijgen de boeren nog maar ongeveer 6% van de 
waarde. Het gebrek aan invloed en de zwakke positie van cacaoboeren in de keten ondermijnt hun 
vermogen om hogere prijzen te onderhandelen en is een bepalende factor voor de armoede waarin velen 

van hen leven. 
 
Kinderarbeid 
Kinderarbeid komt nog steeds heel veel voor in de cacao sector. Ondanks het Harkin-Engel-protocol2 en 
industrieprogramma's, blijven kinderen in West-Afrika op cacao-boerderijen onder gevaarlijke 
omstandigheden werken. Nieuw onderzoek, gepubliceerd door Tulane University, toont aan dat het aantal 
kinderen dat werkzaam is in de cacaoproductie in Ivoorkust en Ghana zelfs is toegenomen. Ondanks 

talloze projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs en het verhogen van productiviteit is de 
impact beperkt. Dé belangrijkste oorzaak van het kinderarbeid probleem, te weten de zeer lage prijzen die 
de cacaoboeren betaald krijgen, is namelijk nog niet verholpen. 
 
Beperkte toegang tot scholing 

In West-Afrika is het aantal geschoolde mensen laag en toegang tot scholing moeizaam. Volgens de 
Wereldbank heeft Ivoorkust een geletterdheidscijfer van slechts 41%. Het Education Policy & Data Center 

meldt dat 36% van de jongeren (15-24 jaar) geen formele opleiding heeft en 62% van de jongeren het 
primaire onderwijs niet heeft afgerond. Aanwezigheid op school is laag, omdat scholen te ver weg zijn, het 
onderwijs slecht is of omdat ouders de bijkomende kosten voor school zoals uniformen en boeken niet 
kunnen betalen. De slechte toegang tot onderwijs is ook een belangrijke oorzaak van kinderarbeid op 
cacao boerderijen. 
 

Gender 
Zoals bij veel exportgewassen, wordt de cacaoproductie gedomineerd door mannen. Hoewel vrouwen vaak 
intensief betrokken zijn bij de productieprocessen, zoals het veld bewerken en oogsten, wordt hun werk 
veelal niet volledig erkend, dan wel beloond. In het geval van kleinschalige boeren werken vrouwen en 
meisjes vaak als onbetaalde arbeiders op de familiebedrijven en hebben ze weinig recht op de inkomsten 
uit de verkoop van de gewassen. Bovendien hebben vrouwen vaak geen landrechten, waardoor zij zich niet 
bij boerenorganisaties kunnen aansluiten en daardoor geen toegang hebben tot de diensten die deze 

organisaties bieden. Vrouwen krijgen vaak ook minder overheidssteun omdat de mannelijke boeren 
voorgetrokken worden. Verschillende studies hebben aangetoond dat hoe meer vrouwen kunnen meedoen 

en actief participeren in de organisaties, dit niet alleen voor vrouwen goed is, maar ook voor de 
ontwikkeling en verbetering van de ondernemingen en de gemeenschap.  
 
Gebrek aan technische ondersteuning en financiële middelen 
Terwijl het mondiale cacao oogstoppervlak meer dan verdubbeld is, van 4,7 miljoen tot 10 miljoen hectare 

tussen 1980 en 2013, levert dit nauwelijks verbeterde opbrengsten op. Zo hebben boeren vanwege 
beperkte toegang tot krediet, grote moeite om kunstmest en bestrijdingsmiddelen te betalen en/of te 
investeren in nieuwe cacaobomen. Ondertussen wordt de kwaliteit van de gewassen steeds slechter door 
gebrek aan trainingen en verouderde technieken.  
 
Toegang tot marktinformatie 

Kleinschalige cacaoboeren hebben meestal geen informatie over de kwaliteitseisen en lokale 
prijsbewegingen. Handelaren betalen vaak minder dan de marktprijs en gebruiken gemanipuleerde 
weegschalen, om zo de boeren minder te betalen voor hun product. 
 
Slechte infrastructuur 

Het gebrek aan investeringen in landelijke infrastructuur, zorgt ervoor dat dorpen in cacao gebieden 
meestal slechte toegang tot scholing en gezondheidszorg hebben, met daarnaast een gebrek aan 

elektriciteit en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Water is meestal alleen verkrijgbaar bij 
gemeenschappelijke putten. Wegen zijn slecht onderhouden en vaak onbegaanbaar in het regenseizoen.  
 
Klimaatverandering 
Klimaatverandering vormt een additionele bedreiging voor de cacao oogst, vanwege de stijgende 
temperaturen, de onvoorspelbare en verminderde regenvalpatronen en langere periodes van droogte. In 
Ivoorkust en Ghana zullen sommige gebieden tegen 2050 waarschijnlijk ongeschikt zijn voor het groeien 

van cacao.  
 
 
 

                                                        
2 Under pressure from campaigners and consumers, major players in the industry backed the 2001 Harkin-Engel protocol – a 

commitment to implement voluntary standards to help eliminate the worst forms of child labour (WFCL)34 in cocoa production. The widespread use 
of child labour in cocoa production was confirmed by US Department of State.  

http://www.childlaborcocoa.org/index.php/2013-14-final-report


 
Ontbossing 
Cacao is in West-Afrika een van de grootste veroorzakers van ontbossing, wat leidt tot bodemdegradatie, 
wateronzekerheid en misoogsten,  

Aanpak PLUS in cacaoketen 
De cacao in de huismerkproducten van PLUS komt uit Ivoorkust en Ghana. De bovengenoemde risico’s 
hebben een potentiële grote impact op mensenrechten in de cacao-sector in deze landen. Hieronder wordt 
verder uitgelegd hoe de keuze van PLUS voor Fairtrade certificering bijdraagt aan het beperken en 
voorkomen van de risico’s in de cacao-sector.   
 
Een van de belangrijkste indicatoren voor ontwikkeling in de cacao-sector is structurele waardeoverdracht. 

Daarom heeft PLUS in 2017 het commitment uitgesproken om, bovenop het huidige aanbod van 
chocoladerepen, tabletten en seizoen chocolade, alle cacao-houdende PLUS huismerkproducten over te 
zetten op het Fairtrade Cacao Programma. Het streven is om in 2020 alle cacao binnen PLUS Huismerk 
producten onder Fairtrade voorwaarden in te kopen. Ook A-merken worden door ons gechallenged.  

 

Structurele waardeoverdracht 

Veel problemen in de cacaoketen worden veroorzaakt door te lage prijzen. Fairtrade kent als enige 
certificering organisatie 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 minimumprijs 
(gebaseerd op de kosten van duurzame productie) en de niet onderhandelbare premie. 
 

 Fairtrade minimumprijs 
Kopers die cacao afnemen bij Fairtrade 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, ontvangen de coöperaties uiteraard de 
hogere wereldmarktprijs. De minimumprijs fungeert dus als een vangnet dat zekerheid biedt.  

 

 Fairtrade premie 
Cacao coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij 

ontvangen voor de producten. Deze premie is een vast, niet onderhandelbaar bedrag en wordt 
rechtstreeks aan de boerencoöperaties overgemaakt. De boeren beslissen democratisch waar zij 
deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals 
verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Maar ook wordt de premie besteed aan 
projecten in de gemeenschap zoals onderwijs of gezondheidszorg.  

 
Fairtrade past prijzen op cacao aan op weg naar leefbaar inkomen voor cacaoboeren 
In 2017 daalden de wereldcacaoprijzen met meer dan een derde. Deze daling komt hard aan. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat veel cacaoboeren onder de extreme armoedegrens leven. Om hun positie te 
versterken en als onderdeel van de bredere strategie op leefbaar inkomen zet Fairtrade de volgende stap 
door de Fairtrade minimumprijs en premie te verhogen vanaf 1 oktober 2019. Daarnaast heeft Fairtrade 

een leefbaar inkomen referentieprijs voor cacaoboeren in West-Afrika vastgesteld. Als deze prijs betaald 
wordt in combinatie met een geïntegreerde aanpak op productiviteit, diversificatie en kostenefficiëntie zou 
dit boeren in staat moeten stellen een leefbaar inkomen te verdienen.   

 
PLUS heeft in 2018 US$ 113.191 aan premie afgedragen voor cacao. 

 

Organisatievorming en empowerment. 

Structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk als boeren en arbeiders een 
positie in de handelsketen kunnen verwerven die ze instaat stelt het heft in eigen handen te nemen. 

Daarom vindt PLUS het essentieel dat Fairtrade werkt met boeren die zich in democratische organisaties 
hebben verenigd. Samenwerken heeft onder ander als voordelen: betere onderhandelingspositie en 
schaalvergroting.  
 
In 2016 is Fairtrade in West-Afrika een organisatieversterkingsprogramma begonnen voor cacao 
coöperaties. Dit programma geeft verdere ondersteuning aan de coöperaties om succesvolle 
ondernemingen te worden met een hoge toegevoegde waarde voor hun leden. 

Het programma richt zich op drie pijlers:  
 Boer 

o Verbetering Intern Management System van de coöperatie 
o Trainingen om de productie te verbeteren 

 Organisatie 
o Governance and decision making 

o Increased member engagement 

http://www.levensmiddelenkrant.nl/nieuws/handel/plus-daagt-a-merkproducenten-uit
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-supermarkt-draagt-meeste-fairtrade-premie-af-cid-KDsKA9YQPc0AAAFoYsgdmbym


 
o Premium management 
o Financial and operational management 
o Organisational monitoring, learning and reporting 

 Gemeenschap 
o Women empowerment 
o Child rights, child labour prevention, increased well- being of children/youth 
o Workers’ rights   

 

Eisen aan arbeidsomstandigheden 

In de Fairtrade standaarden voor kleine boeren staat een omvangrijk aantal eisen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden waar de Fairtrade cacao coöperaties aan moeten voldoen. Het gaat om onder meer 
de volgende eisen:  

 Geen kinder- en/of dwangarbeid 
 Geen discriminatie 

 Veilig werk 

 Gelijke rechten vrouwen 
 Recht op organisatie (arbeiders) 
 Democratie 
 Vakbondsvrijheid 
 Overige arbeidsomstandigheden zoals loon, verlofregeling, etc. 

Zie de Fairtrade Standard for Small Producer Organisations voor meer informatie.  

 
Hieronder gaan we dieper in op de onderwerpen kinderarbeid en gender: 
 

 Kinderarbeid 
Fairtrade standaarden 
Fairtrade zet zich in om kinderarbeid te bestrijden en te voorkomen. Fairtrade coöperaties en 
plantages moeten zich aan de Fairtrade standaarden over kinderarbeid houden. Deze zijn 

gebaseerd op de conventies van de ILO en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat 
betekent dat kinderen onder de 15 niet mogen werken. Kinderen ouder dan 15 mogen werk doen 
dat bij hun leeftijd past, maar alleen als het in veilige omstandigheden gebeurt en hun scholing of 

ontwikkeling niet in gevaar brengt. Fairtrade heeft hierbij een aantal strikte voorwaarden 
gedefinieerd. De boerenorganisaties en plantages die zich bij Fairtrade hebben aangesloten worden 
gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs. Het betreft hier aangekondigde en 
onaangekondigde inspecties. Wanneer kinderarbeid wordt aangetroffen onderneemt Fairtrade 

onmiddellijk actie.  
 

Ontwikkelen eigen aanpak 
Fairtrade certificering is een belangrijk middel om kinderarbeid te bestrijden. Maar daarnaast is het 
cruciaal dat Fairtrade coöperaties verder gaan dan alleen audits en certificering en hun eigen 
aanpak ontwikkelen om kinderarbeid te bestrijden en te voorkomen op de lange termijn. Daarom 

ondersteunt Fairtrade een aantal cacao coöperaties in Ivoorkust bij het opzetten van een 
monitoring systeem in samenwerking met lokale kinderrechtenorganisaties. De eerste fase van dit 
systeem focust op het creëren van bewustwording omtrent kinderarbeid in de gemeenschappen. 
Vervolgens worden er kinderarbeid comités geïnstalleerd die verantwoordelijk zijn voor het 
monitoren van kinderarbeid, het beschermen van kinderen als die in een kinderarbeid situatie 
worden aangetroffen en het ontwikkelen van preventie-activiteiten. Hierbij is veel aandacht voor 
verbetering van toegang tot onderwijs. Kinderen en jongeren worden in dit proces een belangrijke 

rol toebedeeld. Belangrijk is dat hun stem gehoord wordt en ze meedenken hoe het risico op 
kinderarbeid verkleind kan worden. Hiermee kunnen ze zichzelf en hun gemeenschap in staat 
stellen om armoede te bestrijden, hun positie te versterken en meer controle te krijgen over hun 
leven. Voor meer informatie  

 
 Gender 

De Fairtrade Gender Strategy streeft ernaar om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in 

boerenorganisaties te bevorderen, door de kracht en de onafhankelijkheid van vrouwen en meisjes 
op te bouwen.  

 
De Fairtrade Standaarden omvatten criteria die gericht zijn op het voorkomen van gender 
ongelijkheid. Zo mogen de leden van Fairtrade coöperaties niet discrimineren op grond van 
geslacht of burgerlijke staat. Bij de werving van werknemers mag er niet op zwangerschap getest 

worden en leden van de coöperatie mogen geen gedrag dat seksueel intimiderend, beledigend of 
uitbuitend is, steunen of tolereren. 

 

https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-standards.html
http://maxhavelaar.nl/kinderarbeid
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/programmes/gender/1601-Fairtrade_Gender_Strategy-EN.pdf


 
Aanvullend heeft Fairtrade het “Women’s School of Leadership Programme” geïntroduceerd. Dit is een 
innovatief nieuw programma, dat de mogelijkheden van vrouwen in cacao gemeenschappen in 
Ivoorkust bevordert. 

 

Aandacht voor milieu en klimaatverandering 
In de standaarden van Fairtrade is ook een uitvoerige milieuparagraaf opgenomen. Daarbij wordt in het 

bijzonder een sterke link gelegd naar een situatie waarin boeren en hun leefgemeenschap gezond en veilig 
moeten kunnen leven en werken. De standaarden bevorderen duurzame landbouwmethoden en 
minimaliseren risico’s. Zo zijn er criteria voor:  

 Vermindering pesticiden gebruik en veilig gebruik ervan 
 Verbod op gebruik van pesticiden in de Fairtrade Prohibited Materials List  
 Bescherming van de bodem en water 

 Afvalmanagement en recycling 
 Verbod op GMO’s 
 Reductie CO2-uitstoot 

 Verbetering biodiversiteit 
Voor alle milieucriteria klik hier (hoofdstuk 3 production management). 
 
De milieustandaarden, zoals hierboven genoemd, helpen producenten niet alleen zich aan te passen aan 

klimaatverandering, maar ook om hun impact op klimaatverandering te verkleinen. 
 

Lokaal stakeholder management 

Lokaal commitment en draagvlak is een belangrijke indicator voor ontwikkeling. In de oorsprongslanden 
worden Fairtrade boeren en arbeiders vertegenwoordigd en ondersteund door de zogenoemde Fairtrade 
producentennetwerken. Er zijn producentennetwerken op 3 continenten: Latijns-Amerika, Afrika en Azië.  
West-Afrika, de regio waar de meeste cacao van PLUS vandaan komt wordt vertegenwoordigd door het 
Fairtrade West Africa Network (FTA-WAN). FTA-WAN werkt samen met lokale partners in de publieke, 
private en NGO sector. Op het gebied van kinderarbeid werkt Fairtrade bijvoorbeeld samen met Save the 

Children. Ook zijn ze gesprekspartner van COCOBOD in Ghana en Conseil Café Cacao (CCC) in Ivoorkust. 
Dit zijn overheidsorganisaties die onder andere de minimumprijs voor cacao bepalen die betaald moet 
worden aan de boeren.  

 
 
Conclusie 
Door middel van Fairtrade certificering biedt PLUS georganiseerde kleine boeren markttoegang (en 

daarmee marktkennis) en door de structurele waardeoverdracht meer inkomenszekerheid. Dat geeft hen 
de mogelijkheid te investeren en als boerencoöperatie een sterkere positie op te bouwen in de 
handelsketen. Dit draagt uiteindelijk bij tot betere werk- en leefomstandigheden en minder afhankelijkheid 
voor boeren, hun gezinnen en wellicht de hele streek. In combinatie met betere productkwaliteit, hogere 
productiviteit, beter milieubeheer, inkomensdiversificatie en meer sociale voorzieningen worden er goede 
mogelijkheden geboden tot duurzame ontwikkeling. 
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https://www.fairtrade.net/new/latest-news/single-view/article/new-programme-with-women-cocoa-farmers-seeks-to-close-gender-gap.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html


 

 


