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E T H I E K  I N  D E  K O F F I E T E E LT   E N  - H A N D E L

Een ethisch bakje troost?
R. Sas en C. Rousseau

De koffi eteelt gebeurt 
in de ontwikkelingslan-
den; de verwerking en 
consumptie vooral in 
westerse landen. 
Leidt dat tot sociaal, 
economisch en 
ecologisch misbruik?

ONS ONDERZOEK
Voor het onderzoek naar de koffi eteelt 
verzamelden we vooral informatie over 
de productievoorwaarden in de koffi e-
landen van Latijns-Amerika, Azië en 
Afrika. 
Verder selecteerden we 10 grote kof-
fi emerken (Douwe Egberts, Delhaize, 
Colruyt, Oxfam, Carrefour, Rombouts, 
Aldi,  Illy, Lavazza en Segafredo Zanetti) 
waarvan we de koffi ehandel en -verwer-
king onder de loep namen. We stuur-
den hen een gedetailleerde vragen-
lijst. Van Carrefour, Delhaize, Douwe 
Egberts, Illy, Oxfam en Rombouts kre-
gen we ingevulde lijsten terug. Colruyt 
en Lavazza antwoordden via een be-
staand, verklarend document. Aldi en 
Segafredo konden enkel beoordeeld 
worden op basis van de informatie op 
hun websites, in hun publicaties, enz.
De studie kwam tot stand met de fi nan-
ciële steun van de Europese Commissie.

De Belgen drinken zo'n 711 
kopjes koffi e per jaar (tgov. 
553 glazen water). De mees-
te koffi e die hier gedron-

ken wordt, is afkomstig van Brazilië, 
Vietnam en Colombia. Een typerend 
verschijnsel in de koffi esector: de teelt 
gebeurt vooral in ontwikkelingslanden; 
de verwerking en consumptie vooral in 
het noordelijk halfrond.
Na olie is koffi e de meest waardevolle 
(legale) grondstof die in de ontwik-
kelingslanden in grote hoeveelheden 
verhandeld wordt. Nochtans hebben 
koffi etelers en arbeiders in de koffi esec-
tor het niet breed, noch werken zij altijd 
in goede omstandigheden. Volgens ons 
onderzoek schort er dus duidelijk wat 
in de koffi eteelt en -handel.  

Van bes naar koffi ekopje
Uw kopje koffi e begint als besje aan 
een struik. Na de pluk worden deze 
koffi ebessen van hun schil en pulp ont-
daan en gedroogd. Vervolgens worden 
de droge, groene koffi ebonen vervoerd 
naar de koffi econsumerende landen. 
Daar worden ze geroosterd (wat hen 
hun typische aroma en donkerbruine 
kleur geeft), gemalen en gemengd met 
andere soorten om een lekkere smaak-
variant te krijgen. Daarna wordt de 
koffi e verpakt in aangepaste verpak-
kingen zodat smaak en geur optimaal 
bewaard blijven.

Actie is (milieu)reactie
> Hoewel koffi e slechts in bepaalde 
landen geteeld wordt, is de milieu-
impact ervan van wereldbelang. Meer 
dan 80 % van de plantages zijn immers 
geplant op plaatsen waar regenwoud 
moest wijken. Hoe die impact zich pre-
cies laat gelden, hangt af van de teelt-
wijze, de middelen en de kennis van 
de koffi eboer. Zo heeft koffi eteelt in de 
schaduw minder water, geen bemesting 
en geen pesticiden nodig. De natuur-
lijke begroeiing houdt het water en de 
bodem vast en weert indringers zoals 
bepaalde insecten. Hoe meer de teelt 
in de zon gebeurt, hoe meer water en 
pesticiden er nodig zijn. Vele boeren 
weten dikwijls niet hoe ze die pestici-
den juist moeten gebruiken waardoor 
de kans op bodem- en grondwaterver-
vuiling toeneemt. Zonnige plantages 
hebben ook meer bodemerosie door te 
weinig natuurlijke begroeiing. De afna-
me in de biologische verscheidenheid 
lijkt ook onvermijdelijk. Schaduwrijke 
plantages moeten echter steeds vaker 
wijken. 

> Bij het drogen van de bessen heeft 
vooral het 'natte' proces (waarbij de 
koffi ebesjes van pulp en schil worden 
ontdaan in een bad met water; gebruikt 
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op 40 % van de koffi eplantages) een 
negatief effect op het milieu: het afval-
water waarin de bessen weken, bevat 
veel schadelijke stoffen. Bij het droge 
proces (de bessen worden op de grond 
te drogen gelegd) zijn er enkel de schil 
en pulp als afval, maar dat composteert 
gemakkelijk.
> Vóór het transport naar de brande-
rijen, worden de koffi ebonen vaak uit-
gerookt met methylbromide: een stof 
die erg schadelijk is voor de ozonlaag. 
> Ook de uitstoot van koolstofdioxide 
tijdens het transport mag niet vergeten 
worden. 
> En dan is er nog het verbruik van 
fossiele brandstoffen en de bijhorende 
uitstoot bij het roosteren van de bonen. 
Dit is van doorslaggevender belang dan 
het verbruik bij het transport.

Een sociaal verantwoord 
product?
Koffi e is één van de weinige interna-
tionaal verhandelde waren die vooral 
geteeld worden op kleine familieplan-
tages. 25 miljoen kleine koffi eboeren 
zijn voor hun levensonderhoud afhan-
kelijk van de koffi eteelt. Zo’n 100 mil-
joen mensen zijn op de één of andere 
manier betrokken bij die teelt. Maar 
de werkomstandigheden zijn vaak niet 
denderend: loononderhandelingen zijn 
vaak niet mogelijk, bestaande rechten 
worden genegeerd, werkomstandighe-
den zijn ongezond, enz. 
Net zoals vele landbouwsectoren kent 
ook de koffi eteelt veel tijdelijke seizoen-

arbeid. Dit is niet enkel handig om 
pieken op te vangen, maar is ook heel 
wat goedkoper voor de koffi eboer. De 
seizoenarbeiders werken immers dik-
wijls zonder arbeidscontract of sociaal 
opvangnet en worden vaak niet wette-
lijk geregistreerd.
Om de personeelskosten nog meer te 
drukken, worden ook veel vrouwen en 
kinderen tewerkgesteld op de planta-
ges. En het loon ligt sowieso al laag 
(van $ 2,3 per dag tot $ 7,6 per dag). 
Het minimumloon (als dat al vastligt) 
wordt zelden uitbetaald. 
Werken op een koffi eplantage is boven-
dien niet onschadelijk voor de gezond-
heid (en zeker niet voor die van kinde-
ren). Pesticiden worden vaak zonder 
de nodige kennis gebruikt, waardoor 
de arbeiders gemakkelijk in contact 
komen met gevaarlijke chemische stof-
fen. De pesticiden vervuilen ook de 
drinkwatervoorraden, die al schaars 
zijn in deze landen.

Hoe eerlijk is de koffi ehandel?
Hoewel er in de koffi ehandel een steeds 
grotere omzet gehaald wordt, zijn de 
inkomsten van de koffi eboeren ver-
minderd! De prijs die betaald wordt 
aan de boeren is immers sterk gedaald 
als gevolg van overproductie, terwijl 
de prijs die de consumenten moeten 
neerleggen voor een pakje koffi e nage-
noeg gelijk is gebleven. Op die manier 
belandden vele families in de koffi e-
landen onder de armoedegrens. Sinds 
2004 stijgt de prijs voor de koffi ebonen 

opnieuw een beetje. Toch ontvangen 
koffi eboeren nog steeds maar 5-12 % 
van de prijs die bij ons in de supermarkt 
voor een pakje betaald wordt. Er schort 
dus duidelijk wat aan de prijspolitiek. 
Voor eerlijke handel is ook de "mede-
werking" van de consumenten nodig. 
Opdat zij eerlijk consumeren, moeten 
de voordelen van de eerlijke produc-
ten duidelijk zijn. Dat kan enkel als 
er transparante en betrouwbare info 
voorhanden is. Vandaag is dat niet 
voldoende het geval. Bedrijven, super-
markten, producenten geven nog te 
weinig antwoorden en info over hun 
voorwaarden, werkwijze, enz. 

Als de koffi e naar België komt
De koffi emerken die aan onze enquête 
meewerkten, doen het niet slecht wat 
betreft de integratie van ethische prin-
cipes in hun aankoopbeleid (weegt het 
zwaarst in de evaluatie; zie tabel).
>Milieu. Standaarden, kwaliteitscon-
trole en sanctionering zijn "common 
practice". Oxfam en Rombouts zijn 
hierin de beste, gevolgd door Delhaize. 
>Sociaal. Ook hier doen de producen-
ten heel wat moeite en hebben ze aan-
dacht voor de werk- en leefomstan-
digheden van de arbeiders. Die inten-
ties zet men bovendien kracht bij met 
daden: met behulp van bv. audits door 
derden gaat men na of alle rechten 
en plichten worden vervuld. Opnieuw 
nemen Oxfam en Rombouts het voor-
touw. Lavazza en Illy ondernemen nau-
welijks actie. 
>Fair trade is hot: naast de initiatiefne-
mers (bv. Max Havelaar), willen ook de 
multinationals een stukje van de taart. 
Vaak doen ze dit door bv. een deel van 
hun koffi e in te kopen tegen voorwaar-
den die gunstiger zijn voor de boeren of 
door willekeurig enkele principes in te 
bouwen in hun programma's. Van de 
geteste merken is Oxfam de enige koffi e 
die volledig ethisch is: hun principes 
gelden voor al hun koffi e. Rombouts 
volgt: 15 % van hun koffi ebonen komt 
van de eerlijke markt.
Om het economische welzijn te verbe-
teren riepen de geteste merken in de 
koffi elanden verschillende program-
ma's en projecten in het leven. 
>Consumentenadvies. Door mid-
del van informatie op de pakjes koffi e 
en speciale promoties (bv. Fairtrade-

ETHIEK IN DE KOFFIEHANDEL (de merken die antwoordden)

Carrefour Colruyt Delhaize Douwe 
Egberts Illy Lavazza Oxfam Rombouts

Aankoop van de koffi ebonen
Milieuzorg C C C C D C A B

Sociale normen C C C C D D B B

Handelsnormen C D C C C E B B

Promotie van duurzame consumptie C C B D D C C C

Totaal C C C C D D B B

Algemeen beleid koffi emerken
Milieuzorg en sociaal beleid B D C B B E B B

Transparantie B B B C B C B C

Totaal B C B B B D B B

EINDBEOORDELING C C C C C D B B

op 100 65 52 65 57 54 40 82 76

A: uitstekend, B: beter dan verwacht, C: beantwoordt aan de verwachting, D: onder de verwachting,
E: ver onder de verwachting   , 
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week) lukt het tamelijk om consumen-
ten kennis te laten maken met eerlijke 
koffi e. Een waaier aan eerlijke produc-
ten in de rekken kan hier ook van 
pas komen. Delhaize geeft zijn klanten 
de keuze tussen ecologisch, sociaal en 
Fairtrade-gecertifi ceerde koffi e. Ook 
Carrefour en Colruyt proberen klanten 
duurzame koffi e aan te bieden.
>De prijs van ethiek. De Faitrade-kof-
fi e met Max-Havelaar-keurmerk is de 
koffi e die het meeste garanties biedt. 
Bovendien is de Oxfam Dessert kof-
fi e met Max-Havelaar-label goedko-
per (€ 7,96/kg) dan de marktleider: 
Douwe Egberts Dessert voor € 8,58/kg. 
Iets wat men niet meteen verwacht. 
De Max-Havelaar-koffi e van Delhaize 
en Rombouts is wel iets duurder (res-
pectievelijk € 9,40 en € 10,76).

Een algemeen ethisch beleid
Naast de aankooppolitiek voor de kof-
fi ebonen namen wij ook het algemene 
beleid van de koffi emerken onder de 
loep inzake milieuzorg en sociale voor-
waarden.
Het meest verspreid is een goed uit-
gebouwd sociaal beleid. Ook een eco-
logisch beleid (bv. inzake uitstoot, 
verpakkingsmateriaal, waterverbruik, 
enz.) is bij vele merken aanwezig.
Om het sociale en ecologische beleid te 
handhaven, gebruiken al de bevraagde 
producenten hulpmiddelen zoals kwa-
liteitscontroles, ISO-certifi caten,…

Welk economisch effect heeft de handel in Fairtrade-koffi e (Max 
Havelaar) t.o.v. andere ethische koffi e (bv. Utz Kapeh - gebruikt 
door Delhaize, Douwe Egberts en Rombouts, Collibri van Colruyt,…) 
en de gewone koffi ehandel? En hoe betrouwbaar en transparant is 
die Fairtrade-keten? 
Tot nu toe is de Fairtrade-keten de enige die de koffi eboer een 
minimumprijs (normaal meer dan de gewone marktprijs) en een 
extra premie betaalt. Die tandem verzekert de boer een basisin-
komen dat de productiekosten dekt, waarmee investeringen kun-
nen worden gedaan, dat voorziet in het levensonderhoud,... In dit 
systeem ontvangen de koffi eboeren voor Fairtrade-koffi e zo’n 25 % 
van de winkelprijs, terwijl dat percentage in de conventionele keten 
en bij de andere ethische labels slechts 5 tot 12 % bedraagt!  
Maar dat is niet alles: om Fairtrade-koffi e te verhandelen gaan boe-
ren zich vaak verenigen. Daardoor staan ze sociaal sterker (bv. om 
eisen af te dwingen), hebben ze gemakkelijker toegang tot krediet, 
informatie en bijstand. Bovendien is diversifi catie op verticaal (bv. 

meer stappen in de productieketen voor zich nemen) én horizontaal 
(bv. organisatorisch uitbreiden) niveau beter mogelijk. De fi nan-
ciële voordelen en de organisatorische ruggensteun zorgen voor 
een positive economische invloed voor de Fairtrade-koffi eketen. 
Andere ethische koffi emerken doen een bijdrage, maar dan vooral 
op sociaal en/of ecologisch vlak. 
Toch is niet alles rozegeur en maneschijn: inzake informatie en 
betrouwbaarheid is er nog werk aan de winkel. Consumenten besef-
fen immers nog te weinig dat het kopen van, iets duurdere, ethische 
koffi e het leven van de koffi eboer danig kan verbeteren. Enerzijds 
kunnen bedrijven en ngo’s met behulp van geharmoniseerde stan-
daarden streven naar meer transparantie over hun ethische eigen-
heid. Anderzijds moet ook de (Europese) wetgever zijn steentje 
bijdragen. Dat kan d.m.v. het inbouwen van betrouwbare contro-
lesystemen, waarbij in geval van inbreuken ook sancties worden 
opgelegd. Zo kunnen transparantie en betrouwbare producten con-
sumenten aansporen de ethische koffi e te kopen.

Maak het verschil met eerlijke koffi e!

EEN ETHISCH KOPJE KOFFIE?

De koffi eteelt laat zijn sporen na in het milieu en ook op sociaal vlak loopt 
niet alles vlot: lage lonen, seizoenarbeid zonder wettelijk opvangnet, onge-
zonde werksituaties (pesticiden), de lage prijzen die de leef- en productie-
kosten niet dekken, enz. 
De producenten doen echter inspanningen voor een meer ethische kof-
fi ehandel. Oxfam en Rombouts zijn koplopers in de ethische koffi ehandel. 
Oxfam biedt serieuze garanties inzake eerlijke handel en levert sterke soci-
ale en ecologische prestaties. Rombouts neemt als klassieke brander zijn 
verantwoordelijkheden op (25 % van zijn koffi e is afkomstig van gecertifi -
ceerde eerlijke of verantwoorde koffi eteelt) en toont zich vrij transparant. 
Delhaize op zijn beurt geeft de consument de nodige info en is heel open 
over zijn beleid. De andere merken (Carrefour, Colruyt, Douwe Egberts) 
verdienen op verschillende vlakken hun sporen, maar doen het toch iets 
minder goed. Illy en Lavazza behalen geen goede score door hun beperkte 
antwoorden. Aldi en Segafredo doen het nog slechter: zij zwegen stil. 

Oxfam, Rombouts, Douwe Egberts en 
Carrefour zijn koplopers. Colruyt en 
Lavazza blijven onder de verwachtingen 
en in mindere mate Delhaize.
De meeste merken waren heel open 
over hun beleid en op 2 na stuurden ze 
ons een ingevulde vragenlijst terug. 
De resultaten inzake transparantie zijn 
dan ook redelijk tot goed. De gegeven 
antwoorden waren ook goed becom-
mentarieerd en uitgebreid. En ook de 

websites geven gedetailleerde info, 
behalve die van Rombouts en Lavazza. 
Zij verdienen dan ook een iets minder 
resultaat, net als Douwe Egberts.
Colruyt en Lavazza antwoordden 
niet op onze vragenlijst, maar stuur-
den bestaande  verklaringen. Hun 
score geeft dus niet helemaal juist 
hun inspanningen weer. We konden 
immers niet alles uit hun tekst afl ei-
den. •
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