Factsheet risicogrondstoffen
Cacao
Leeswijzer
Dit document is bedoeld als eerste algemene introductie tot mogelijke risico’s in uw
toeleveringsketen. De informatie is gebaseerd op desk research en op kennis van experts bij
maatschappelijke organisaties. De benoemde risico’s zijn indicatief en kunnen verschillen per
regio. Ook kan het zijn dat de lokale situatie veranderd voordat dit document is geüpdatet.
Houd hier rekening mee. Dit document is in november 2021 opgesteld.
Land van herkomst
Ivoorkust, Ghana, Indonesië, Nigeria, Kameroen, Brazilië, Ecuador, Peru, Dominicaanse
Republiek en Colombia (10 grootste in volgorde van oogstgrootte 2021)
Over deze grondstofketen
Voor veel mensen is cacao een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. Zo’n 5
tot 6 miljoen kleinschalige boeren produceren in totaal 90% van de wereldproductie en bijna
50 miljoen mensen zijn afhankelijk van cacao om in hun levensonderhoud te voorzien. Het
grootste gedeelte van de wereldproductie vindt plaats in 8 landen: Ivoorkust, Ghana,
Indonesië, Nigeria, Kameroen, Brazilië, Ecuador en Peru. Hiervan vindt ongeveer 75% plaats
in Afrika en ongeveer 60% in alleen Ivoorkust en Ghana. Ondanks het belang van cacao voor
vele mensen, leven de meeste cacaoboeren in armoede en leidt het in veel gevallen tot
kinderarbeid en illegale ontbossing, met name in Ivoorkust en Ghana. De cacaoketens van
Nederlandse bedrijven zullen hier niet immuun voor zijn, gezien het feit dat twee derde van
de totale EU import uit Ivoorkust en Ghana komt.
In de volgende fasen van de cacaoketen is de marktconcentratie zeer sterk: 8
cacaohandelaren domineren de handel, 3 cacaoverwerkers domineren de verwerking (tot
cacaomassa, cacaoboter en cacaopoeder), en 6 chocoladebedrijven produceren meer dan de
helft van alle chocoladeproducten voor de consumenten.
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Milieu risico's
•
hoog gebruik van pesticide en kunstmest kan leiden tot verlies aan biodiversiteit
•
kans op ontbossing door aanleg plantages (Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Kameroen)

Sociale risico's:
•
armoede vanwege lage inkomsten boeren (geen leefbaar inkomen)
•
kinderarbeid (waaronder gedwongen kinderarbeid en handel uit buurlanden)
•
mensenhandel (bv. kind slaven)
•
achterstelling van vrouwen
•
dwangarbeid
•
hoog gebruik van pesticiden en kunstmest kan leiden tot gezondheidsklachten
•
gebrek aan organisatievrijheid of recht op onderhandeling

Relevante keurmerken
•
Rainforest Alliance/UTZ Certified
•
Fairtrade
•
Gebruik de ITC Standards Map als keuzehulp. Hier kunt u verschillende
(certificerings-)programma’s vergelijken.
•
N.B. Leefbaar loon is vooralsnog onvoldoende door huidige keurmerken afgedekt.

Relevante multi-stakeholder initiatieven
•
Nationale multi-stakeholder initiatieven (ISCO’s) in België (Beyond Chocolate),
Duitsland (GISCO), Frankrijk (Frisco), Nederland (DISCO), Zwitserland (SWISSCO).
•
Multi-stakeholder project zoals het project PRO-PLANTEURS van het Duitse GISCO,
GIZ en Ivoriaanse overheid. Leden FNLI kunnen deelnemen.
•
Caobisco en ECA activiteiten / project op Cocoa Sustainability
•
Initiatieven en programma’s van bedrijven zoals: Cargill (Cargill Cocoa Promise), Barry
Callebaut (Forever Chocolate), Olam (Cocoa Compass), Mars (Cocoa for Generations),
Mondelēz International, (Cocoa Life), Nestlé (Nestlé Cocoa Plan).
•
Ander belangrijk initiatief om bij aan te sluiten is het Cocoa Forest Initiative.

Meer weten?
• Cacao barometer 2020: State of Sustainability
• Mapping Child Labour Risks in Global Supply Chains An Analysis of the Apparel, Electronics
and Agricultural Sectors

Experts die u kunt benaderen
Vivian Vaessen - FNV (vivian.vaessen@fnv.nl)
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