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Bananen
Bij PLUS staan we voor Goed Eten. En Goed Eten komt uit een gezonde keten. 

Steeds meer consumenten denken na over hoe we met de planeet omgaan 

en willen daar positief aan bijdragen. PLUS wil dit ook. In dit document 

laten we zien wat we doen in de keten van bananen om maatschappelijke 

risico’s op te lossen en te voorkomen door structurele verbetering en 

samenwerking.

1. Waarom keteninzicht voor Bananen?
Bananen zijn het meest verkochte artikel in de PLUS supermarkten. Niet alleen 

in Nederland maar ook wereldwijd zijn bananen al jaren het meest verhandelde en gegeten fruit. 

Zo’n 70 miljard kilo wordt geproduceerd. Hiervan wordt 20%, circa 14 miljard kilo, wereldwijd 

verhandeld. 

PLUS erkent dat er in de bananensector sprake is van verhoogde risico’s op schendingen van 

mensenrechten, maar er ook uitdagingen zijn ten aanzien van het milieu. Als PLUS kunnen we 

dus veel impact maken in deze sector. Vandaar dat we de bananensector als een mogelijk hoge 

risico keten hebben aangemerkt. Voor mogelijk hoge risicoketens, bepalen wij op basis van een 

risico-analyse onze ken de keten-aanpak. Wat deze aanpak is voor de bananensector, lees je in dit 

document. 

2. Wat is de nieuwe ketenaanpak van PLUS voor niet 
verpakte bananen? 
Sinds 2010 vind je alleen nog Fairtrade bananen bij PLUS! Daarmee hebben we de afgelopen 

jaren al een belangrijke stap gezet. Met Fairtrade banen voorkomen we de negatieve impact op 

mensenrechten in de keten. Het zorgt voor een leefbaar loon en verbetering van de arbeids- en 

leefomstandigheden van boeren en arbeiders. 

PLUS verkoopt verschillende type bananen; niet verpakte Fairtrade Bananen (78%), verpakte 

Fairtrade Bananen (20%) en Biologische Fairtrade bananen (2%). Omdat de bananenteelt, 

naast, mensenrechten dilemma’s, verschillende milieu-uitdagingen kent, gaan we nu ook extra 

actie ondernemen om de klimaatimpact te verlagen. Al onze niet-verpakte bananen zijn vanaf 

september 2019 niet alleen Fairtrade, maar ook klimaatneutraal en traceerbaar. Op termijn willen 

we dit uitbreiden naar alle bananen, maar voor nu starten we met de grootste groep.  
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2.1 De bananenketen 

De niet verpakte bananen van PLUS 

komen uit Colombia. Voordat de 

bananen in de supermarkt liggen, 

leggen ze een lange reis af en 

zijn er veel verschillende partijen 

betrokken. In de figuur rechts zie je de 

bananenketen. Hier zie je met wie we 

allemaal samenwerken om de bananen 

van de plantages en de coöperaties in 

de supermarkt te krijgen. 

2.2 Onze ketenaanpak
Wij vinden dat iedereen het recht 

heeft om te weten hoe en met wie 

we samenwerken. Vanaf september 

2019 zijn daarom onze niet verpakte 

bananen niet alleen Fairtrade, maar 

kan ook iedereen via de QR-code 

zien welke route jouw banaan exact 

heeft afgelegd (meer informatie zie 

‘3.3. Traceerbaar’ op pagina 4 van dit 

document).

Verder zijn onze niet verpakte bananen 

nu ook klimaatneutraal. Op termijn 

willen we  dit uit gaan breiden naar 

de verpakte en biologische bananen. 

PLUS is voornemens om consumenten 

de mogelijkheid te bieden om direct 

financieel bij te dragen aan lokale 

sociale CO
2
-reductie projecten. Dit zal 

waarschijnlijk mogelijk zijn vanaf het 

eerste kwartaal van 2020. 

BANAANBREKEND! De eerlijkst 
mogelijke banaan van Nederland: 

Fairtrade, klimaatneutraal en 
volledig traceerbaar. 

Niet verpakte bananen 

17 coöperaties en 

daarbinnen 30 bananen 

plantages  (+1.250 

werknemers) in Uruba 

Antioquia Colombia

2 cooperatieven

Turbo Independent en 

Bananeras de Uraba

2 Exporteurs

Uniban en Banasan

1 Transporteur

MAERSK

1 Importeur

Fyffes

1 Rijperij 

Banafood Services

1 Opslag en distributie

1 Distributie centrum van 

Aardappelen, Groente en 

Fruit: Hollander

Supermarkt 

PLUS

Biologische 

bananen: 

1 coöperatie met 1 

grote plantage in 

Santa Marta 

Colombia

Plantages

Verpakte 

bananen: 

4 coöperaties met 

1 kleine en 3 grote 

plantages in Santa 

Marta Colombia
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3. Waarom kiest PLUS voor deze 
nieuwe ketenaanpak?
Met onze nieuwe ken de keten-aanpak willen we de eerlijkst mogelijke banaan bieden:

       voor de mens door fairtrade certificering en gezamenlijke en lokale projecten;

       voor het milieu door in actie te komen tegen klimaatverandering; en

       qua inzicht voor de consument door meer transparantie te bieden in de daadwerkelijke  

       afkomst van bananen. 

3.1 Fairtrade en IMVO Convenant
Sinds 2010 zijn al onze bananen Fairtrade. We betalen altijd ten minste de 

minimumprijs en Fairtrade premie, ook als bananen in de aanbieding zijn. Zo willen 

we slechte arbeids- en leefomstandigheden voor boeren en arbeiders, veroorzaakt 

door te lage prijzen, voorkomen. Fairtrade hanteert als enige certificeringsorganisatie harde 

eisen over de waardeoverdracht in de keten. PLUS heeft zich via de Fairtrade gecertificeerde 

inkoop verbonden aan het betalen van de Fairtrade minimumprijs (gebaseerd op de kosten van 

duurzame productie) en de niet onderhandelbare premie. Deze premie is een vast bedrag van 1 

$ per bananendoos en wordt rechtstreeks aan de plantages overgemaakt. PLUS heeft in 2018 US 

$594.390 aan premie afgedragen voor bananen.  

Daarnaast heeft PLUS zich, via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)  gecommitteerd 

aan het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Voor PLUS biedt het IMVO Convenant kans om 

belangrijke complexe thema’s, zoals een leefbaar loon voor medewerkers bij huismerkproducenten 

in ontwikkelingslanden in samenwerking met de andere NL retailers op te pakken. 

3.2 Klimaatneutraal
In het Klimaatakkoord van Parijs zijn er doelen gesteld om de CO

2
 footprint te reduceren. 

PLUS wil hiervoor verantwoordelijkheid nemen. Onze huismerk koffie en thee zijn al sinds 2017 

klimaatneutraal. Niet verpakte bananen worden dat nu ook gezien de impact van de bananenketen: 

1 kg ofwel 5 bananen zorgt voor ongeveer 436 gram CO
2
-uitstoot wat ongeveer hetzelfde is als de 

uitstoot van 1,8 km rijden met een benzineauto die 1:12 rijdt.  

Het tegengaan van klimaatverandering is voor Nederland en de plantages in Colombia relevant. 

Bananen komen namelijk uit gebieden rondom de evenaar, die extra kwetsbaar zijn voor de 

gevolgen van klimaatverandering. Periodes van extreme droogte en regenval maken de teelt van 

bananen steeds moeilijker. 

= 1,8 km rijden met een bezineauto die 1:12 rijdt

https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-supermarkt-draagt-meeste-fairtrade-premie-af-cid-KDsKA9YQPc0AAAFoYsgdmbym
https://www.cbl.nl/onderwerpen/imvo-convenant-voedingsmiddelen/
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Op weg naar een klimaatneutrale banaan hebben wij de volgende stappen gezet:

Analyseren 

Allereerst hebben we op basis van een Life Cycle Analysis (LCA), laten onderzoeken wat 

de impact van de bananenketen is en hoeveel CO
2
-uitstoot deze veroorzaakt. 

Reduceren

Vervolgens hebben we met onze leveranciers bekeken hoe we de klimaatimpact kunnen 

verminderen. Zo heeft het zeetransport van de bananen een grote impact. Daarom starten 

Fyffes en MAERSK vanaf januari 2020 met zeetransport tussen Colombia en Antwerpen 

waarbij gebruik wordt gemaakt van laag zwavel biobrandstof. 

Compenseren

De CO
2
-uitstoot die we (nog) niet kunnen verminderen wordt gecompenseerd via credits 

die we kopen van gecertificeerde klimaatprojecten die CO
2 
reduceren. 

Verifiëren

Om de kwaliteit van de compensatie projecten te waarborgen, werken we samen met 

de Climate Neutral Group en hebben we voor onze niet-verpakte bananen het keurmerk 

‘klimaatneutraal gegarandeerd’ gekregen. 

3.3 Traceerbaar
Consumenten willen steeds meer zicht op waar ons voedsel wordt 

geproduceerd, door wie en op welke wijze. Door de QR-code op onze niet 

verpakte bananen te scannen, kan de consument alles over de reis van onze 

bananen te weten komen. Waar ze vandaan komen en welke route ze hebben 

afgelegd, maar ook bij welke plantage ze zijn geteeld. Ultieme transparantie, 

dankzij blockchaintechnologie. 

Samen met Fyffes en Supply Chain Information Management (SIM) hebben we dit kunnen 

realiseren. De niet verpakte bananen zijn de eerste traceerbare producten bij PLUS, omdat het 

een van de meest verkochte producten is. Met deze ervaring, gaan we in de toekomst nog meer 

producten traceerbaar maken. 

Klimaatneutraal = netto nul CO2-emissies. Hoe werkt dat?

Bereken
CO

2
-voetafdruk 

(CO
2
 LCA)

Reduceer
CO

2
-voetafdruk 

(interne reductie)

BIOGAS

Compenseer
resterende 

emissies (externe 

reductie)

= 0

https://klimaatneutraalgegarandeerd.nl/wie-zijn-klimaatneutraal-gegarandeerd/
https://klimaatneutraalgegarandeerd.nl/wie-zijn-klimaatneutraal-gegarandeerd/
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3.4 Lokale projecten

Van consument naar boer met ons Tip 2 Farmer project

Met project ‘Tip 2 Project’ kan de consument eenvoudig direct een financiële bijdrage geven aan 

een duurzaam project dat de klimaatimpact van de banaanproductie verkleint. PLUS is voornemens 

om dit project te laten starten in het eerste kwartaal van 2020. We gaan starten met het project 

‘Adopteer een boom’. Je kunt als consument zelf een boom laten planten en adopteren bij één 

van de zes scholen in de buurt van de plantages. Dit komt de bodemvruchtbaarheid ten goede en 

bomen nemen de CO
2
 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof. Zodra een PLUS-klant vanuit 

Nederland doneert, stuurt de applicatie een automatisch bedankbericht en status updates over 

het project naar de donateur. 

Bezoek aan Columbia

Om de situatie op de plantages zelf te zien, zijn wij in de zomer van 

2019 samen met Fyffes naar Colombia gereisd. We zijn zeer onder de 

indruk van de verschillende Fairtrade projecten die we hebben bezocht, 

voor o.a. water, recycling en lokale scholen. Zie hier een filmpje van ons 

bezoek.  

http://www.wateractionhub.org/projects
http://www.plus.nl/banaan
http://www.plus.nl/banaan
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Bananen4. Ken de keten: wij brengen de risico’s in kaart
Bananen zijn wereldwijd een geliefd product, maar het gaat niet altijd 

goed tijdens de productie en handel. Helaas worden niet alle bananen op 

een milieuvriendelijke manier geproduceerd, worden er mensenrechten 

geschonden en zijn handelspraktijken niet altijd eerlijk. Op basis van een 

gedegen analyse heeft PLUS de risico’s in de bananensector in kaart gebracht 

om de hierboven geformuleerde ken de keten-aanpak te bepalen. 

Hieronder zie je de hoge risico’s in de bananensector, de wijze waarop ze worden aangepakt 

binnen onze ken de keten-aanpak en de dilemma’s waar we nog voor staan, verder uitgediept. De 

voortgang omschrijft waar we momenteel staan. 

Risico De bananen van PLUS komen uit Colombia waar ze worden 

geteeld op 22 grotere en kleinere plantages. Op een plantage 

staan vaak allemaal dezelfde rassen bananen. Deze zogenoemde 

mono-culturen zijn gevoeliger voor ziektes. De Panamaziekte 

(ook wel TR4 genoemd) is een schimmel ziekte die de bananen 

plant dood en de productie van bananen stopt. Een ander risico 

is het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen. Er zijn middelen 

op de markt die ernstige ziektes zoals onvruchtbaarheid bij de 

plantagemedewerkers kunnen veroorzaken.

Aanpak van PLUS PLUS koopt alleen bananen van gecerti-

ficeerde plantages. Via de QR-code kan de consument de 

certificaten van de betreffende plantage inzien. Alle plantages 

die aan PLUS leveren hebben naast Fairtrade ook de volgende 

certificaten; Rainforest Alliance en GLOBAL G.A.P.. Conform al 

deze standaarden zijn illegale bestrijdingsmiddelen verboden. 

Externe auditors controleren of de plantages voldoen aan 

de certificeringseisen. Sinds kort zijn er extra maatregelen 

tegen de Panamaziekte genomen in lijn met de GLOBAL 

G.A.P TR4 Biosecurity. Sinds 2018 biedt PLUS ook biologische 

Fairtrade bananen aan die op een biologische manier zonder 

bestrijdingsmiddelen worden geproduceerd. 

Dilemma Wereldwijd zijn er ontzettend veel bananensoorten, 

PLUS is in gesprek met haar partners over andere opties. De nu 

gebruikte Cavendish banaan kan echter goed tegen wisselende 

weeromstandigheden en de lange reis naar Nederland. Een 

overstap op andere rassen betekent meer voedselverspilling 

tijdens transport en voor de boer minder zekerheid op inkomsten. 

Voortgang Door verschillende universiteiten en (wetenschap-

pelijke) partners van Fyffes wordt er gewerkt aan sterke en 

resistente bananenrassen en goede gewasbescherming. Maar de 

ontwikkeling van een nieuw ras duurt vele jaren. In onze keten 

wordt hieraan hard gewerkt.

Risico Veranderende temperatuur, regenval en wind 

bedreigen de oogst waar de inkomsten van boeren volledig 

van afhangen. De modderstromen na zware stormen en 

regen vormen een grote uitdaging voor Colombiaanse 

bananentelers. Op sommige niet-gecertificeerde plantages 

is het water vervuild door afval en bestrijdingsmiddelen en 

is de grond minder vruchtbaar door overmatig gebruik van 

kunstmest. Er zijn voor de bananenplantages bossen gekapt 

waardoor de lokale biodiversiteit afneemt.

Aanpak van PLUS Onze plantages zijn gecertificeerd. 

Vooral de certificaten GLOBAL G.A.P., Rainforest Alliance en 

Fairtrade hebben strenge criteria t.a.v. klimaatverandering 

en aantasting van het milieu. PLUS biedt klimaatneutrale 

bananen aan. Om CO
2
 te compenseren gaat PLUS lokale 

klimaatprojecten financieren. We zijn in gesprek met een 

landbouwschool waar de leerlingen bomen terug planten 

langs de rivieroevers om de ontbossing en het verlies van 

biodiversiteit te stoppen. Tot slot zijn Fairtrade, Fyffes en 

EcoCert rond de plantages actief met diverse milieu en 

klimaatprojecten (zie sectie ‘3.4 Lokale projecten’, pagina 5).

Dilemma Via Fyffes, Fairtrade, EcoCert en klimaatneutrale 

bananen werken we aan verschillende projecten gericht op 

de vermindering van klimaatimpact. De exacte meetbaarheid 

van de impact van deze projecten blijft hierbij een uitdaging 

waaraan we werken.                 

Voortgang PLUS introduceert klimaatneutrale bananen. 

Zo nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van 

klimaatverandering. We realiseren ons hierbij dat onze 

bijdrage op wereldschaal relatief klein is en we hiermee de 

wereldwijde klimaatproblematiek nog niet volledig oplossen.

Bestrijdingsmiddelen Klimaatverandering
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Risico Op diverse plantages zijn zaken als huisvesting en medische voorzieningen, maar vooral het salaris niet goed geregeld. Arbeiders 

hebben onvoldoende rechten, zoals het recht op betaling van overuren en het recht zich te organiseren in vakbonden. Arbeiders 

hebben weinig kansen zich uit deze positie te bevrijden. Dat betreft met name vrouwen, die vooral tijdens de oogst worden ingezet. 

Ook kinderarbeid komt in verschillende landen in de bananensector voor. 

Aanpak van PLUS Alle PLUS bananen zijn Fairtrade gecertificeerd. Zo waarborgen we dat er streng wordt gecontroleerd op kinderarbeid 

en slechte arbeidsomstandigheden op de plantages waar PLUS inkoopt. De Fairtrade standaarden bevatten eisen ten aanzien van 

werktijden, verlof, huisvesting, hygiëne en gezondheidszorg. Er zijn criteria die vrouwen beschermen tegen onder andere zaken als 

discriminatie, seksuele intimidatie en arbeidsrechten tijdens de zwangerschap. 

Fairtrade beoordeelt plantages op hun plannen om het verschil tussen werkelijke en leefbare lonen te verkleinen door een jaarlijkse 

loonsverhoging die hoger is dan de inflatie. Zij stimuleren ook het recht van arbeiders om zich te verenigen en collectieve onderhandelingen 

te voeren. De arbeiders ontvangen ook een ontwikkelingspremie. 

De situatie wordt door onafhankelijke organisaties onderzocht. Zo heeft True Price in opdracht van Fairtrade gekeken naar de 

‘echte kosten’ van bananen. Wij zijn blij met de conclusies: Fairtrade bananen scoren beter dan standaard bananen en Fairtrade 

plantagemedewerkers krijgen in Colombia een inkomen rond het leefbaar loon. 

Via brancheorganisatie CBL heeft PLUS het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ondertekend en werken wij samen met de andere 

retail ondernemers aan een project voor het realiseren van een leefbaar loon in de bananensector. 

Dilemma Diversiteit blijft een lastig onderwerp op onze bananenplantages in Colombia. Momenteel werken er meer mannen dan 

vrouwen en dit is lastig te beïnvloeden door de nog heersende traditionele man-vrouw rolverdeling. Het vergroten van diversiteit 

proberen we stapsgewijs samen met onze partners te stimuleren, maar kunnen we niet afdwingen. 

Voortgang PLUS verkoopt Fairtrade bananen uit Colombia. Hiermee realiseren we gezamenlijk erg mooie stappen en zijn we ervan 

overtuigd dat we de meest eerlijke bananen inkopen. 

Arbeidsomstandigheden

Bananen

http://maxhavelaar.nl/news/onderzoek-true-price-verborgen-schade-een-doos-bananen-6-70
http:// IMVO Convenant Voedingsmiddelen
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5. Waarom dit document
De PLUS Ken de Keten-aanpak is erop gericht om mensenrechten, milieu en dierenwelzijn issues 

in mogelijk hoge-risicosectoren te voorkomen en op te lossen. Het risicoprofiel van een keten 

wordt bepaald op basis van de omvang van een keten (wordt er veel of weinig van verkocht) 

en de kans op MVO-issues. De kans op MVO-issues bepalen we op basis van algemeen bekende 

informatie, zoals te vinden is in de MVO-risicochecker van MVO Nederland. PLUS heeft op basis 

van deze informatie een aantal ketens, waaronder de keten voor varkensvlees, aangemerkt als 

mogelijk hoge risicoketen. Daarom hebben wij voor varkensvlees de belangrijkste risico’s in kaart 

gebracht. De onderwerpen in de sectie ‘Ken de keten: wij brengen de risico’s in kaart’ hebben we 

op basis van een mediacheck, de MVO-risicochecker en interviews met onze categorymanagers 

en leveranciers bepaald. Met onze ‘Ken de keten-aanpak’ proberen we deze risico’s op te lossen en 

in de toekomst te voorkomen door structurele verbetering en samenwerking.

Meer informatie over de PLUS Ken de Keten-aanpak vind je hier.

PLUS

Update september 2019

Wil je meer weten of achtergrondfeiten, neem contact met ons op via corporate-communicatie@

plusretail.nl.
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https://www.mvorisicochecker.nl/nl
https://www.plus.nl/INTERSHOP/static/WFS/PLUS-Site/website-webshop/PLUS-website-webshop/nl_NL/Contentpaginas/Verantwoord/2019/Maart 2019 - Toelichting Ken de Keten-aanpak - beleid%2c focus en management van risico%27s PLUS.docx.pdf?s=683581
mailto:corporate-communicatie@plusretail.nl
mailto:corporate-communicatie@plusretail.nl

