
 
Risicoanalyse Koffie  
 
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 koffie. 
 
PLUS streeft ernaar de positie en levensstandaard van boeren en arbeiders in de koffiesector 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.  

Herkomst van koffie 
Koffie is wereldwijd de meest verhandelde agrarische commodity. Het is een belangrijke bron van 
inkomsten en werkgelegenheid voor de plattelandsbevolking in ontwikkelingslanden. Rond de 125 miljoen 
mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de koffieteelt. Circa 25 miljoen kleine boeren 
produceren 80% van alle koffie in de wereld. Aangezien de eigen consumptie in productielanden nagenoeg 
nihil is, zijn ze volledig aangewezen op de export. Koffie wordt geteeld in meer dan 70 landen, waarvan 
Brazilië, Vietnam en Colombia de voornaamste producerende landen zijn. 

Risico’s in de koffiesector  
PLUS erkent dat er in de koffiesector 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. Gezien het feit dat de PLUS Koffie over het algemeen uit melanges bestaan met 
herkomst uit meerdere landen, richt PLUS zich in eerste instantie op een brede risico assessment over deze 
landen heen. In een latere fase van het risicomanagement kan een meer specifieke analyse worden 
gemaakt van risico’s per origine. 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.  
 
Geen transparantie 
Koffie bestaat, vanwege het gewenste smaakprofiel, meestal uit melanges. Deze melanges bevatten koffie 
uit veel verschillende landen. Veelal is de afkomst onbekend en weinig transparant. Koffie wordt ingekocht 
via een keten van handelaren, vaak ook via de beurs, zodat info over de herkomst verloren gaat. 
 
Sterke marktconcentratie versus (onderhandelings)positie van kleine koffieboeren 
Kleine koffieboeren hebben, hoewel ze met circa 25 miljoen zijn, nauwelijks zeggenschap in de keten. Ze 
hebben moeilijk toegang tot markt- en prijsinformatie, waardoor ze een zwakke onderhandelingspositie 
hebben. Vooral boeren die niet bij een coöperatie zijn aangesloten zijn overgeleverd aan lokale handelaren 
en de bijbehorende slechte verkoopvoorwaarden die zij stellen. Door het gebrek aan invloed zijn kleine 
boeren niet of nauwelijks in staat om op eigen kracht uit die positie van armoede te komen en vormen zo 
de meeste kwetsbare groep in de keten.     
Het aandeel van de waarde voor de koffieboeren blijft al sinds de jaren 70 verder krimpen.  
Daarnaast is er, in het streven naar verticale integratie, een toename in de controle over de gehele keten 
van boer tot consument. Hierdoor is de dominantie van grote bedrijven de laatste jaren verder 
toegenomen in de koffieketen. 
 
Lage en sterk fluctuerende prijzen 
Wereldwijde koffieproductie varieert per jaar, afhankelijk van weersomstandigheden, ziektes en andere 
factoren. Dit resulteert in een instabiele koffiemarkt die wordt gekenmerkt door sterke prijsfluctuaties. Met 
koffie wordt bovendien veel gespeculeerd, waardoor prijzen maar zelden een reële afspiegeling vormen 
van vraag en aanbod. Deze prijsfluctuaties hebben significante gevolgen voor diegenen die voor hun 
levensonderhoud afhankelijk zijn van koffieproductie. Zo wordt het voor kleine boeren zeer moeilijk om 
hun inkomsten en mogelijke uitgaven te voorspellen voor het komende seizoen.  
 
Als prijzen onder de kostprijs komen, worstelen boeren om voldoende voedzaam eten op tafel te krijgen en 
om medische zorg en onderwijs te bekostigen. Tegelijkertijd hebben de boerenfamilies te maken met 
toenemende productiekosten en met de stijging van de kosten van levensonderhoud, ook vanwege de 
economische crisis. Koffieboeren en hun gezinnen moeten zodoende leven van een uiterst karig en onzeker 
inkomen. De verslechterende inkomenssituatie heeft effect op de kwaliteit van de koffie. Koffieboeren 
geven minder aandacht aan hun koffie, bijvoorbeeld bij het bemesten, snoeien en oogsten, waardoor de 
kwaliteit van koffie steeds verder terugloopt.   
 
 



 
Slechte arbeidsomstandigheden (lage lonen, gender en kinderarbeid) 
Van lage prijzen zijn niet alleen kleine boeren en hun gezinnen de dupe. Ook bij grotere koffieboeren en op 
plantages zijn de gevolgen te zien. Vooral arbeiders ondervinden de gevolgen. De lage prijzen liggen ten 
grondslag aan slechte arbeidsomstandigheden op plantages, wat resulteert in lage lonen en slechte 
secundaire arbeidsvoorwaarden als werktijden, huisvesting en gezondheidszorg. Vooral vrouwen, die met 
name tijdens de oogst worden ingezet, zijn het slechts af. Zelfs kinderarbeid komt in verschillende landen 
in de koffiesector voor. 
 
Gebrek aan technische ondersteuning 
Veel individuele koffieboeren worstelen met hun lage inkomsten en blijven gevangen in armoede vanwege 
hun kleine percelen en lage oogsten. Zonder toegang tot technische en agronomische ondersteuning zijn 
ze niet in staat om hun inkomsten een boost te geven, door hun productiviteit te verhogen en/of hun 
kwaliteit te verbeteren door oude koffieplanten te vervangen of door hybride varianten aan te planten, die 
weerbaar zijn tegen klimaatverandering. 
 
Aanslag op het milieu & gezondheid 
In een situatie waarin de inkomsten laag zijn, is er weinig oog voor de gevolgen van de koffieteelt op het 
milieu. Overleven en hogere inkomsten op korte termijn staan immers voorop. Zo worden bijvoorbeeld 
bomen op hellingen gekapt met erosie tot gevolg, of wordt er afvalwater geloosd dat bij de verwerking 
werd gebruikt. Daarnaast worden schaduwbomen, die voor het schaduwgewas koffie belangrijk zijn, 
gekapt om deze ruimte voor koffie-aanplant te gebruiken. Dat maakt echter weer een sterker gebruik van 
bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Deze middelen worden ingezet op een manier die een aanslag 
betekenen op de natuurlijke omgeving. Daarnaast is het een aanslag op de gezondheid van de arbeiders 
die er werkzaam zijn en heeft het weerslag op de uiteindelijke kwaliteit van de koffie.  
     
Wegtrekken jongeren 
Als gevolg van hun kwetsbare situatie leven kleine boeren in slechte sociale omstandigheden en kennen 
koffiegebieden weinig economisch perspectief. Jongeren trekken daardoor weg, waardoor de bevolking in 
koffiestreken sterk vergrijst en er geen innovatie plaatsvindt in de vorm van verbetering in kwaliteit, 
productiviteit en diversificatie. Van ontwikkeling, zowel binnen koffie-gezinnen als in een hele koffiestreek, 
is derhalve geen sprake.  
 
Klimaatverandering 
Het telen van koffie wordt verder bemoeilijkt door de impact van klimaatverandering. De 
klimaatverandering stelt de boerenfamilies voor grote uitdagingen. Temperaturen stijgen en periodes van 
grote hoeveelheden regen of juist het uitblijven daarvan zorgen voor afnemende oogsten of maken 
gebieden zelfs compleet ongeschikt voor de koffieteelt. Daarnaast worden bepaalde schimmels en ziektes 
door temperatuurstijgingen fors gestimuleerd. Koffieroest teistert momenteel vele regio’s in Latijns-
Amerika. Door de lage opbrengsten, mede door de geringe omvang van de bedrijven, zitten duizenden 
koffie-families in toenemende armoede gevangen.  
 
 
Aanpak PLUS in koffieketen 
PLUS koopt sinds 2012 al haar huismerkkoffie in onder Fairtrade voorwaarden. De koffies komen via 
verschillende leveranciers van 11 bij PLUS bekende boerencoöperaties uit 6 landen, namelijk Brazilië, 
Honduras, Nicaragua, Peru, Tanzania en Uganda. De bovengenoemde risico’s hebben in potentie een grote 
impact op mensenrechten in de koffiesector 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 
koffiesector.   
 
Een van de belangrijkste indicatoren voor ontwikkeling in de koffie-sector is structurele waardeoverdracht. 
Daarom heeft PLUS er voor gekozen om voor al haar huismerk koffie te werken met Fairtrade certificering. 
 
Transparantie 
Doordat de koffie van PLUS Fairtrade gecertificeerd is, is de aanvoerketen in al haar schakels traceerbaar. 
In elke fase van de productie worden de Fairtrade koffiebonen gescheiden verwerkt van niet-Fairtrade 
koffiebonen. De volumes en bijbehorende geldstroom worden onderworpen aan scherpe en onafhankelijke 
controles. Op basis van de verkopen is ook duidelijk welk bedrag aan premie PLUS jaarlijks betaalt aan de 
boerencoöperaties waarvan de koffie wordt afgenomen. 
 
  



 
Sterkere positie voor kleine koffieboeren 
De kleine boeren zijn de meest kwetsbare groep in de koffiesector. Zij zijn niet of nauwelijks in de positie 
om op eigen kracht hun leefsituatie te verbeteren. Daarom vindt PLUS het essentieel 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 en voor gezamenlijke aanpak van problemen. Het biedt hen 
kansen om op te boksen tegen sterke marktkrachten van geconcentreerde bedrijven. Aansluiting bij 
Fairtrade gecertificeerde coöperaties geeft hen bovendien toegang tot trainingen, zoals bijvoorbeeld de 
risicomanagement-trainingen. 
 
Structurele waardeoverdracht 
Veel problemen in de koffieketen 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 minimumprijs 
(gebaseerd op de kosten van duurzame productie) en de niet onderhandelbare premie.  
 

 Fairtrade minimumprijs 
Kopers die koffie 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 in 
situaties van lage en sterk fluctuerende wereldmarktprijzen.  
 

 Fairtrade premie 
Koffiecoöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij voor 
de producten ontvangen. 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.  

 
PLUS heeft in 2018 US$ 625.162 aan premie afgedragen voor koffie.  

 
Toegang tot goedkope financiering 
Door hun bedrijfsomvang en gebrek aan vaste activa kunnen boerenorganisaties moeilijk aan krediet 
komen. Via de inkoop onder Fairtrade voorwaarden stelt PLUS koffiecoöperaties in staat om 
voorfinanciering te krijgen. Coöperaties kunnen hierdoor over goedkopere leningen beschikken voordat de 
koffie bij hun kopers is. Bovendien leidt de Fairtrade relatie ertoe dat boerenorganisaties eerder aan 
financiering komen en gemakkelijker contact krijgen met instellingen voor microkredieten. 
 
Verbetering van kwaliteit en productiviteit 
Kleine boeren worden ondersteund in het verbeteren van hun kwaliteit en het verhogen van de 
productiviteit. Zo moet in ieder geval 25% van de Fairtrade premie besteed worden aan projecten die 
productiviteitsverhoging en kwaliteitsverbetering ten goede komen, bijvoorbeeld landbouwtrainingen, 
investeringen in nieuwe planten, en materieel. Aangezien de huismerk koffie van PLUS Fairtrade 
gecertificeerd is, kunnen de boerencoöperaties en hun handelspartners bovendien gebruik maken van 
gratis ondersteuning en advies op onder andere thema’s als contracten en prijsrisicomanagement via de 
Coffee Help Desk van Fairtrade International. 
 
Eisen aan arbeidsomstandigheden 
In de Fairtrade standaarden voor kleine boeren staat een aantal eisen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden waar de Fairtrade koffie coöperaties aan moeten voldoen. Het gaat om onder meer 
de volgende eisen:  

 Geen kinder- en 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.  
 
 



 
Perspectief voor jongeren en gemeenschap 
De Fairtrade minimumprijs en premie geeft jongeren meer perspectief om als koffieboer op het platteland 
te blijven werken. Zodoende wordt de huidige vergrijzing in koffiegebieden tegengegaan, wat bijdraagt aan 
voldoende beschikbaarheid van koffie. Behoud van koffie betekent ook behoud van werkgelegenheid. Niet 
alleen in de koffiesector maar ook voor andere commerciële en dienstverlenende activiteiten in de 
omgeving. Dat biedt perspectief en dynamiek aan de gehele gemeenschap en houdt haar leefbaar.  
In de Fairtrade standaarden is daarnaast expliciet opgenomen dat gecertificeerde boerenorganisaties 
aandacht moeten schenken aan zwakke groeperingen binnen hun omgeving. Perspectief bieden aan 
jongeren, investeren in het voorzieningsniveau van de leefgemeenschap, maar ook bijvoorbeeld de 
versterking van de positie van vrouwen, zijn daar een wezenlijk onderdeel van. 
  
Aandacht voor het milieu 
In de standaarden van Fairtrade is ook een uitvoerige milieuparagraaf opgenomen. Zo zijn er eisen inzake 
gebruik van pesticiden en herbiciden, omgang met afvalwater, verbod op gmo en behoud van 
biodiversiteit. Daarbij wordt in het bijzonder een sterke link gelegd naar een situatie waarin boeren en hun 
leefgemeenschap gezond en veilig moeten kunnen wonen en werken. 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. 
 
Voorbereid op klimaatverandering 
Een van de grootste bedreigingen voor boeren in ontwikkelingslanden is klimaatverandering. Fairtrade 
gecertificeerde boerencoöperaties investeren in maatregelen om te anticiperen op de gevolgen van 
klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen om bodemerosie tegen te gaan of het 
aanplanten van schaduwbomen om koffiestruiken te beschermen tegen de hogere temperaturen als gevolg 
van klimaatverandering. Ook wordt geld besteed aan training en alternatieve landbouwmethoden. Boeren, 
die hun oogst door koffieroest verloren zagen gaan, worden via trainingen ondersteund. Voor meer 
informatie: Training koffieroest.  
 
PLUS is zich bewust dat de effecten van klimaatverandering steeds sterker gevoeld worden bij producenten 
en vindt het belangrijk om hierop te acteren. Onze koffie is dan ook klimaatneutraal. Tevens compenseren 
we als eerste retailer in Nederland onze CO2-uitstoot van onze supermarkten met Fairtrade Carbon 
Credits.   
 
 
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, meer sociale voorzieningen en jongeren die 
vaker in de regio blijven, worden er goede mogelijkheden geboden voor duurzame ontwikkeling. 
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