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BRUSSELBRUSSEL ● OxfOxfam Wam Wereld eld -
winkwinkels luidt op basis vanels luidt op basis van
een nieuw Amerikaanseen nieuw Amerikaans
rapporapport de alart de alarmbel. Dembel. De
oplossing? Foplossing? Fair trir trade.ade.

Toen instanties als de BBC in
2000 schokkende reportages
brachten over Malinese en Burki -
nabese jongens en meisjes die
moesten werken op de cacaoplan-
tages in buurland Ivoor kust, zorg-
de dat voor internationale veront-
waardiging. In die mate zelfs dat
er minder dan een jaar later een
protocol kwam van de cacaofede-
ratie en de chocoladeproducen-
ten. Die zouden er voor zorgen dat
het zoete lekkers niet langer zou
worden vervaardigd met behulp
van kinderhanden. Tevens verbon-
den ze er zich toe om te zorgen
voor sensibiliseringscampagnes
en verschillende vormen van hulp
voor de betrokken kinderen, waar-
door deze uiteindelijk naar school
zouden kunnen in plaats van hun
ruggen te breken op de plantages. 

Nauwelijks vooruitgang

De Amerikaanse Tulane Univer -
siteit (New Orleans) werd in 2006
benaderd om te onderzoeken hoe
groot de vooruitgang onderhand
was. Sindsdien publiceerde de
uni versiteit verschillende rappor-
ten, het jongste kwam vorige
week. 

Dat de overheden van Ivoorkust
en Ghana – die samen goed zijn
voor meer dan 50 procent van de
mondiale cacaoproductie – zijn

begonnen met statistisch onder-
zoek naar het probleem, is vol-
gens de rapportschrijvers een
goede zaak. Zonder data immers
geen betrouwbare remedies. Wel
halen beide landen geenszins hun
eigen objectieven: ze stelden dat
er tegen eind 2010 een onafhanke-
lijk toezichtssysteem zou zijn ont-
wikkeld. In Ivoorkust is dat het
geval voor 3 procent van de cacao-
telende regio’s, in Ghana voor 14
procent. 

Dat vooral Ivoorkust in dit op -
zicht zo slecht scoort, heeft ener-
zijds te maken met de burgeroor-
log die in 2002 begon en die maak-
te dat er nog nauwelijks sprake
was van goed bestuur. Het feit dat
beide landen niet boven 15 pro-
cent uitkomen, geeft ook aan dat
het voor de betrokken overheden
geen erg grote prioriteit is, onge-
acht alle ronkende verklaringen.
Tegelijk laat zich daarin een falen
aflezen inzake aansprakelijkheid
en transparantie. 

Hoewel de Tulane Universiteit in
haar eerste studies al aangaf
welke de mogelijke strategieën
zijn om kinderarbeid in de cacao-

teelt de wereld uit te helpen, blijkt
dat minder dan 1 procent van alle
tewerkgestelde jongens en meis-
jes ooit contact heeft gehad met
een ngo of een project dat voor
rehabilitatie en schoolintegratie
kon zorgen. 

Die bevindingen sluiten boven-
dien aan bij de conclusies van een
studie van  de Internationale Ar -
beids organisatie (ILO) over de evo-
lutie van de kinderarbeid in de
wereld tussen 2004 en 2008. In
2004 waren er volgens de ILO 323

miljoen jongens en meisjes die
verplicht aan het werk waren, in
zeven op de tien gevallen in de
landbouw en doorgaans niet
betaald. Vier jaar later was dat aan-
tal met 17 miljoen teruggevallen,
maar die ‘winst’ staat geheel op

het conto van Azië en Latijns-
Amerika. 

In zwart Afrika daarentegen zijn
er juist 9 miljoen werkende kinde-
ren bijgekomen, wat een totaal
oplevert van 65 miljoen. In absolu-
te cijfers is dat minder dan in Azië
maar procentueel gezien is kin-
derarbeid veel wijder verspreid in
Afrika: één kind op vier spendeert
zijn tijd aan het werk in plaats van
op school. Het onderzoek van
Tulane schetst een vergelijkbare
evolutie voor de kinderarbeid in
de cacaoteelt: die is met 2 procent
toegenomen. 

Fair trade

De chocolade blijft met andere
woorden bitter. En toch kan het
anders. Oxfam Wereldwinkels ge -
looft dat de enige “efficiënte en
duurzame aanpak van het pro-
bleem in fair trade ligt”, aldus
Marieke Poissonnier. “Concreet

houdt dat in dat de cacaoboer een
minimumprijs krijgt, ongeacht
de wereldprijs. Gaat die laatste fel
de hoogte in, dan komt er een stij-
ging, maar onder het minimum
zakt de landbouwer nooit. En op
die manier is de consument ook

zeker van ‘kindvriendelijke choco-
lade’.” 

Hoe komt het evenwel dat een
in ternationaal aangekaart pro-
bleem zo moeilijk in te dijken
valt? Poissonnier: “Een van de
grote obstakels is voor een land als
Ivoor kust de erg gebrekkige infra-
structuur. Behalve de weg van
Abid jan naar Yamassoukro is er
ongeveer geen kilometer asfalt in
het land. Voor de cacaoboeren
betekent dat dat het transport van
hun bonen bijzonder duur uitvalt.
Niet zelden zijn er al tien tussen-
personen voor de cacao de haven
van Abidjan heeft bereikt. En elk
van hen moet uiteraard worden
betaald.”

Grote armoede

“Een ander punt is de gigantisch
hoge belasting voor de cacaoboe-
ren”, zegt Poissonnier. “Als je zou
zien dat dit geld wordt aange-
wend voor betere wegen, zieken-
huizen of scholen, zou dat eventu-
eel nog begrijpelijk zijn. Maar dat
is niet het geval. Integendeel:
scholen zijn volstrekt niet gratis
en medische zorgen erg duur. 

“Waar het voor ons echt op aan-
komt, is de vicieuze cirkel te door-
breken: een kindarbeider ‘ont-
neemt’ een volwassene een job en
ziet de eigen toekomst gestolen
worden. In het verschiet ligt an -
dermaal een leven van grote
armoede en dus een bestendiging
van de situatie waarin jongens en
meisjes gelden als de allergoed-
koopste arbeidskrachten.” 

Nieuw rapport geeft aan dat kinderarbeid in cacaoteelt in Ivoorkust en Ghana toeneemt

De chocolade blijft bitter
Bijna tien jaar nadat de
chocoladeproducenten
en de cacaofederatie
afspraken dat ze zouden
werken aan een product
dat van kinderarbeid
gevrijwaard was, blijkt er
al te weinig vooruitgang
te zijn geboekt. De
chocolade is bitter
gebleven: er zijn nu zelfs
meer kinderen die in
Ivoorkust en Ghana in 
de cacaosector werken. 
DOOR CATHERINE VUYLSTEKE

■ Een jongetje verzamelt cacaovruchten op een plantage in
Ivoor kust. Het aantal kindarbeiders neemt er nog toe.     

■ Gebrekkige infrastructuur in Ivoorkust doet de inkomsten dalen.
Vele tussenpersonen moeten worden betaald bij het transport.  

MARIEKE POISSONNIER (OXFAM WERELDWINKELS):

We moeten de vicieuze cirkel door -
 breken: een kindarbeider ‘ontneemt’
een volwassene een job en ziet de 
eigen toekomst gestolen worden

De Bel-20 is er gisDe Bel-20 is er gistereneren
niet in gniet in geslaagd de positie-eslaagd de positie-
ve li lijn van de vjn van de voorbioorbije twje tweeee
dagdagen vn vooroort tt te zett zetten. Den. De
sterindex eindigde met eenerindex eindigde met een
verlies van 0,4 procent terlies van 0,4 procent tot
2.604,03 punt2.604,03 punten. Elders inen. Elders in
Europa sEuropa stonden besconden beschei-hei-
den winsden winsten op de tabellen,en op de tabellen,
maar ook hier was het vmaar ook hier was het ver-r-
trouwtrouwen broos. Beleg n broos. Beleg gersrs
namen het zeknamen het zekere vere voor hetoor het
onzekonzekere in afwacere in afwachtinghting
van de afvan de aftrtrap van het resul-ap van het resul-
tattatenseizoen deze nacnseizoen deze nacht. ht. 

De FrDe Franse nutsganse nutsgroep GDFroep GDF
Suez was de sSuez was de sterkerkste se stijgerer
in de Bel-20. De winsin de Bel-20. De winst vant van
2,2,1 procent t1 procent tot 26,83 eurot 26,83 euro
weerspiegeerspiegelde de hongelde de hongerer
naar defnaar defensievensieve waarden. e waarden. 

Delhaize bengDelhaize bengelde onder-elde onder-
aan. Het aandeel kloktaan. Het aandeel klokte af af
op een vop een verlies van 2 pro-erlies van 2 pro-
cent tcent tot 50,43 euro, hett 50,43 euro, het
laagslaagste peil sinds decembere peil sinds december
2009. W2009. Woensdag scoensdag schetshetste
het IMF een gitzwarhet IMF een gitzwart plaat-t plaat-
je vje voor de Amerikaanseoor de Amerikaanse
consument, waar Delhaizeconsument, waar Delhaize
driekwardriekwart van zit van zijn omzetjn omzet
drdraait. aait. 

Op de brede markt wOp de brede markt werkerk-
te Te Tigigenix zicenix zich in de kih in de kijkjkerer.
Het aandeel scHet aandeel schoot op eenhoot op een
gegegeven moment 75 pro-en moment 75 pro-
cent hogcent hoger en klokter en klokte uit- uit-
eindelieindelijk af met een winsjk af met een winst
van 4van 41 procent op 2,3 procent op 2,31
euro. euro. 

Nog een opmerkog een opmerkelielijkjke
koersopsoersopstoot bioot bij Kj Keyware.yware.
De specialisDe specialist in betaalsyst in betaalsyste-e-
men heefmen heeft zict zich in de kih in de kijkjkerer
gewerkt bierkt bij ‘meer dan twj ‘meer dan tweeee
bedribedrijvjven’ ven’ voor een evoor een eventu-entu-
ele oele overername, zei CEOname, zei CEO
Stéphane VStéphane Vandervandervelde. Hetelde. Het
aandeel sloot 1aandeel sloot 13,8 procent3,8 procent
hoghoger op 1er op 1,65 euro.65 euro.

Delhaize zet
neergang voort

Bel-20
2.604 -0,36%2.613

Euro Stoxx 50
2.787 +0,25%2.780

Dow Jones(slot)

10.949 -0,17%10.968

Nasdaq(slot)

2.384 +0,13%2.381

Londen FT 100
5.662 -0,34%5.681

AMSTERMSTERDADAM ● De Neder -
landse financiële groep
ING laat steken vallen in
het beheer van de pensi-
oengelden van haar eigen
personeel. Dat blijkt ten-
minste uit een rapport van
de Nederlandse centrale
bank (DNB) dat de
Nederlandse zakenkrant
Het Finan cieele Dagblad
kon inkijken.

Het pensioenfonds be -
heert maar liefst 12 miljard
euro voor 74.000 (ex-)per-
soneelsleden van ING. De
Nederlandse centrale bank
hekelt het feit dat het
fonds grotendeels moet
beleggen in eigen fondsen
van de ING-groep. Dat een-
zijdige beleggingsbeleid

kan de belangen van de
werk nemers schaden,
vindt de centrale bank. 

Bovendien leidt dat
beleid ertoe dat het geld in
enkele ING-beleggings-
fondsen tot 90 procent
afkomstig is van het eigen
pensioenfonds. De centra-
le bank wijst dergelijke
concentraties af.

Risicomanagement 

De centrale bank heeft
bovendien ook bedenkin-
gen bij het risicomanage-
ment van het fonds. ING
zegt in een reactie dat de
DNB-bevindingen “voorlo-
pig” zijn en dat overleg
volgt.

LEUVENLEUVEN ● “Dat is eigen aan ons.” Zo
reageerde Frank Hazevoets, de financi-
eel directeur van het Leuvense biotech-
bedrijf Tigenix, op de koersexplosie
van het aandeel gisteren. “Beleggers
reageren altijd hevig op onze berich-
ten, in positieve of in negatieve zin.”
Het aandeel sloot met 40,9 procent
winst. 

Het persbericht van woensdagavond,
waarin Tigenix de lancering van een
nieuw product meldde, weegt veel te
licht om die koersklim te verklaren. 

“We hadden dit maanden geleden al
gemeld. Alleen is het nu officieel. Op 26
augustus zag je iets gelijkaardigs. We
hadden al in maart gezegd dat we extra
kapitaal zouden ophalen. En toen we
dat een dikke maand geleden herhaal-
den, zakte het aandeel ook met 15 pro-
cent”, zegt Hazevoets. 

Een groot verschil is wel dat Tigenix

die dag zwart op wit schreef dat het in
cashnood zat en niet genoeg geld heeft
om nog twaalf maanden verder te wer-
ken. En een bedrijf dat met de rug
tegen de muur staat, moet een forse
korting toestaan bij de uitgifte van
nieuwe aandelen, met een grote verwa-

tering voor bestaande aandeelhouders
tot gevolg. 

“De lancering van het nieuwe pro-
duct zal de cashproblemen van Tigenix
op korte termijn niet oplossen. Dat

klopt”, erkent Hazevoets. De omzet
ervan zal dit jaar namelijk klein zijn.
“De euforie op de beurs zal dan ook vrij
snel plaatsmaken voor  realisme. Deze
anomalie zal in enkele weken nog
maar een voetnoot zijn”, zeggen analis-
ten. “Enkele enthousiastelingen zijn
wat te enthousiast geweest”, stelt
Hazevoets.

Kapitaalronde

Voor Tigenix komt de koerssprong
wel goed uit. “Het is altijd leuker als je
een kapitaalronde kan doen tegen een
hogere prijs.” Maar de kapitaalronde is
nog niet voor morgen”, klinkt het bij
Tigenix. “We zijn alles in stelling aan
het brengen, maar de prospectus is
nog niet af. De deadline is eind dit jaar.” 

Hazevoets bevestigt dat het bedrijf 15
tot 25 miljoen euro nodig heeft. 

Tigenix maakt alweer vreemde koerscapriolen ING beheert pensioenen
van personeel niet correct

Frank Hazevoets,
financieel direc-
teur: ‘Beleggers
reageren altijd
hevig op onze
berichten, in 
positieve of in
negatieve zin’
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Bel-20 aandelen

Overzicht Slotkoers Verschil

AB InBev 42,73 -0,40 %
Ackermans-Van Haaren 58,80 -0,66 %
Ageas 2,19 -0,14 %
Befimmo sicafi 64,18 +1,12 %
Bekaert 198,50 -0,55 %
Belgacom 28,46 -1,09 %
Cofinimmo 98,58 +0,52 %
Colruyt 192,85 +0,47 %
Delhaize Groep 50,43 -1,96 %Delhaize Groep 50,43 -1,96 %
Dexia 3,19 +0,06 %
GBL 61,88 -0,90 %
GDF Suez 26,84 +2,13 %
KBC Groep 33,50 -1,21 %
Mobistar 45,01 +0,35 %
Nat. Portefeuille 38,44 -0,68 %
Omega Pharma 28,66 +1,50 %
Solvay 77,54 -1,10 %
Telenet Group 25,00 +0,38 %
UCB 25,00 -0,60 %
Umicore 33,51 -0,76 %

+0,15%
Parijs CAC 40
3.770
3.765

+0,21%
Amsterdam AEX
337,67
336,97

+0,09%
Frankfurt DAX
6.276
6.271

-0,07%
Tokio Nikkei 225
9.685
9.691

-0,06%
Euro in dollar
1,3918
1,3927

+0,01%
Euro in pond
0,8768
0,8768

-1,11%
Goudprijs(world spot)
1.335
1.350

-2,21%
Olie(Londen Brent)
83,4600
85,3500


