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Factsheet risicogrondstoffen  

Hazelnoten  

 

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 

Turkije 

 

Over deze grondstofketen 

Turkije produceert in de regio langs de Zwarte Zee driekwart van de hazelnoten wereldwijd. 

Gemiddeld produceert het land ca. 500.000 ton hazelnoten (in schil), maar de omvang 

fluctueert jaarlijks flink. Het grootste deel van de hazelnoten export gaat naar Europa. 

Ongeveer 450,000 boeren zijn officieel geregistreerd als Hazelnoot producent in Turkije.  Het 

gaat om kleine familiebedrijven die afhankelijk zijn van de hazelnotenteelt, maar ook grotere 

afgelegen plantages met eigenaren uit de stad die ook andere bronnen van inkomsten 

hebben. Deze zijn vaak minder betrokken.   

 

Er zijn in Turkije weinig coöperaties van hazelnootboeren. Exporteurs hebben daarom vaak 

een belangrijke rol in de implementatie van richtlijnen kwaliteit, (voedsel)veiligheid en 

duurzaamheid. Omdat de sector zo belangrijk is voor het land heeft de Turkse overheid 

bovendien een actieve rol in het stimuleren van professionalisering en verduurzaming.  

 

Ondanks dat Turkije de grootse producent ter wereld is, heeft het land ook de laagste 

opbrengst per hectare. Oorzaken hangen samen met een variëteit aan traditionele 

landbouwpraktijken ten opzichte van meer commerciële landbouwpraktijken in landen als 

USA. Hazelnootoogst in Turkije is arbeidsintensief waardoor er veel seizoenarbeiders nodig 

zijn. Mechanisatie is niet gemakkelijk vanwege bergachtig landschap. De oogstperiode is kort 

en duurt in totaal ca. 30 dagen, gem. 6 per boerderij, en valt normaliter in augustus.  Er 

wordt veel gebruik gemaakt van arbeidsmigranten.  

 

 

Milieu risico's  

• (overmatig) gebruik van kunstmest en pesticiden 

 

 

Sociale risico's:  

• leefbaar loon / inkomen 

• moderne slavernij en kinderarbeid (als gevolg van de situatie en status van [Syrische] 

vluchtelingen en hun kinderen) 

• slechte arbeids- & leefomstandigheden seizoenwerkers (migranten) 

• gezondheidsproblemen door pesticidegebruik 

• gebrek aan vakbondsvrijheid of recht op onderhandeling 
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Relevante keurmerken  

• Rainforest Alliance/UTZ Certified Hazel Nuts 

• Gebruik de ITC Standards Map als keuzehulp. Hier kunt u verschillende 

(certificerings-)programma’s vergelijken. 

  

 

 

Relevante multi-stakeholder initiatieven  

• The Fair Labour Association (zie Harvesting the Future project) is actief in Turkije op 

gebied van uitbuiting van migranten en kinderarbeid (in de hazelnotensector). Hierbij zijn 

ook exporteurs/packers, tussenhandelaars, boeren arbeidscontracteurs en lokale 

overheden betrokken. 

 

 

Meer weten? 

• UTZ Hazelnut Program Overview  

 

 

 

Experts die u kunt benaderen  

Vivian Vaessen - FNV (vivian.Vaessen@fnv.nl)  

 

https://utz.org/what-we-offer/certification/products-we-certify/hazelnut/
https://www.standardsmap.org/en/home
https://www.fairlabor.org/about-us/strategic-projects/
file:///C:/Users/f2fdze/Downloads/UTZ-Hazelnut-program-overview%20(1).pdf
file:///C:/Users/f2fdze/Downloads/UTZ-Hazelnut-program-overview%20(1).pdf
mailto:vivian.Vaessen@fnv.nl

