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Chocolade 
groeit 
niet aan 
de bomen
Chocolade pluk je niet van de boom. 
Cacaobonen wel. Voor de cacao 
chocolade wordt, zijn er heel wat 
stappen te doorlopen. En niet alle 
stappen verlopen even eerlijk. 
We worden overspoeld met 
onheilspellende berichten over 
onze zoete zonde. Is er in de 
toekomst nog genoeg cacao om 
onze chocoladeverslaving in stand 
te houden? Wordt onze favoriete 
reep gemaakt door kinderhandjes? 
Waarom betalen wij met plezier voor 
onze chocolade en zijn cacaoboeren 
in het Zuiden straatarm? Wie heeft 
het eigenlijk voor het zeggen in de 
chocoladeketen? 

Oxfam gaat op zoek naar de 
antwoorden op al deze vragen. We 
klagen onrecht in de chocoladeketen 
aan en ijveren voor verandering. Laat je 
mee op sleeptouw nemen doorheen de 
chocoladestroom, van boon tot reep.
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1.VAN BOON TOT REEP

1.1 CACAOVERWERKING IN HET ZUIDEN

1  Cacao is een tropisch gewas en 
kan enkel geteeld worden in een 
gordel rond de evenaar. In onze 
contreien is het niet mogelijk om 
cacao te telen. De plant vraagt 
een beboste, warme en vochtige 
omgeving. Cacaoproducenten in 
het Zuiden werken kleinschalig, op 
percelen variërend van 1 tot 2 hectare.
De belangrijkste cacaoregio is 
West-Afrika; Ivoorkust en Ghana zijn 
samen goed voor 60% van de totale 
wereldproductie.

2  Het typische aan de cacaoboom 
is dat de witte of roze bloemen 
rechtstreeks op de stam en de 
takken groeien. 3  Twee keer per jaar 
ontwikkelen een deel van de bloemen 
zich tot grote, langwerpige vruchten: 
de cacaokolven. Slechts twintig 
tot zestig van die kolven groeien 
uit tot rijpe vruchten. In de witte, 
geleiachtige pulp van de kolf zitten 25 
tot 75 zaden: de cacaobonen. 
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4  De cacaokolven worden handmatig 
met de machete van de cacaoboom 
afgesneden. 5  Ze worden 
opengemaakt en de witte cacaopulp 
wordt er met de hand uitgeschraapt, 

6  op bananenbladeren in hopen 
gelegd en bedekt met die zelfde 
bananenbladeren. Na enkele dagen 
gisten krijgen de cacaobonen hun 
typische bruine kleur en smaak. 
De bonen worden omgewoeld en 
na 7 dagen zijn ze klaar voor het 
droogproces.

In Zuid-Amerika maakt men gebruik 
van een andere gistingstechniek, in 
houten fermentatiebakken in plaats 
van onder bananenbladeren.

7  Eens gefermenteerd worden de 
cacaobonen uitgespreid op bamboe 
droogtafels of op een grondzeil en 
gedurende een week gedroogd in de 
zon.

8  Na kwaliteitscontrole worden de 
cacaobonen in juten zakken verpakt. 
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1.2 EXPORT

In de meeste gevallen worden 
de gedroogde cacaobonen door 
individuele boeren verkocht aan 
opkopers of tussenhandelaren voor 
exportklanten. Omdat de meeste 
boeren geen andere manieren hebben 
om hun bonen te verkopen, zijn ze 
verplicht de veel te lage prijs van deze 
opkopers te aanvaarden. In het beste 
geval verenigen cacaoboeren zich in 
een coöperatie. Collectief kunnen ze 
vaak een betere prijs onderhandelen. 

Slechts een klein deel van het 
totaal volume aan cacaobonen 
op de wereldmarkt wordt 
verkocht onder fairtrade- en/of 
biocertificatievoorwaarden, met 
een fairtradepremie bovenop de 
marktprijs, of aan een meerprijs voor 
biologische cacaobonen. Het gros van 
de cacao wordt echter niet aan deze 
voorwaarden verkocht.
Slechts enkele cacaocoöperaties 
beschikken over een exportlicentie; 

bio+fairtrade-
cacaobonen

=
2300 $

+
200 $/ton fair-

tradepremie

fairtrade-
cacaobonen

=
2000 $

+
200 $/ton fair-

tradepremie

1 TON 1 TON

daarom zijn sommige kleinere 
coöperaties afhankelijk van een grotere 
exporteur die hun cacaobonen verkoopt 
op de internationale exportmarkt.

 

(Bron: FLO-minimumprijs oktober 2012)

De internationale marktprijs zit al 
jaren boven dit niveau, dus betalen 
de fairtradekopers de internationale 
marktprijs + fairtradepremie van 200$ 
per ton cacaobonen erbovenop.
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1.3 CHOCOLADEPRODUCTIE IN STAPPEN

Chocolade wordt tot op de dag van 
vandaag voornamelijk gemaakt in het 
Noorden. Enkele machtige Westerse 
cacaobedrijven voeren de bonen in 
en verwerken ze tot cacaomassa, 
cacaoboter en cacaopoeder, en 
uiteindelijk tot vloeibare chocolade 
(couverture).
 
Slechts een handvol bedrijven 
domineren de chocolademarkt en 
halen grote winstmarges door een 
goedkope grondstof (cacaobonen) 
te verwerken tot vloeibare chocolade 
die ze verkopen aan producenten 
van repen, tabletten en luxe 
chocoladeproducten.

1. Breken van de bonen. Resultaat: nibs 
(kern van de cacaoboon) 

2. Nibs worden geroosterd en gemalen 
tot een stroperige cacaomassa. 

3. De massa wordt geperst en 
gescheiden in cacaoboter en 
cacaoperskoek. 

4. Cacaoperskoek wordt fijngemalen tot 
cacaopoeder. 

5. De cacaomassa wordt gemengd met 
suiker en melkpoeder en wordt verfijnd 
door het ‘walsen’. Door de wrijving 
ontstaat een fijnere textuur, wat we 
nadien ook proeven in de chocolade. 

6. Na het walsen wordt de chocolade 
machinaal gekneed (conchage). Zo 
krijgt de chocolade een homogene 

textuur, verdampen de vluchtige 
fermentatiezuren, en ontstaan de goede 
aroma’s in de chocolade. Dit is een 
zeer belangrijke stap in de verwerking, 
omdat het aantal uren dat de chocolade 
concheert bepalend is voor het 
uiteindelijk aroma van de chocolade. 
In deze fase wordt ook cacaoboter 
toegevoegd om de chocolade vloeibaar 
te maken. 

7. Het eindresultaat na conchage 
noemen we couverture. 

8. De laatste stap is het tempereren, 
waardoor de chocolade krimpt, hard 
wordt en een mooie glans krijgt. 

9. Chocolatiers en chocoladebedrijven 
gieten vloeibare chocolade in vormen 
voor tabletten en repen, voegen smaak 
toe via allerlei ingrediënten zoals 
noten, vullingen, karamel en inclusies, 
om ze dan te laten afkoelen en in de 
eindverpakking aan supermarkten 
en eindverbruikers te verkopen als 
chocoladerepen, tabletten, bonbons, 
pralines en truffels.
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2. DE 
CHOCOLADEKETEN
2.1 WAT ZIT ER ALLEMAAL SCHEEF IN DE 
CHOCOLADEKETEN? 

Arme cacaoboeren
De cacaoboer heeft op zich een mooie 
uitgangspositie: cacao kan enkel 
geteeld worden rond de evenaar. 
Tegelijk swingt de internationale 
vraag naar chocolade de pan uit, mee 
gestimuleerd door de vraag in nieuwe 
markten zoals China, India of Brazilië. 

Je zou verwachten dat een cacaoboer 
in een sterke onderhandelingspositie 
zit: hij teelt een schaars goed 
waar in het rijkere Noorden een 
overweldigende vraag naar is. Toch 
komt een Ivoriaanse cacaoboer niet 
rond van de cacaoteelt en blijft zijn 
gezin in structurele armoede steken. 
Hoe kan dat toch? 

Machtsconcentratie 
De internationale cacaomarkt is 
verziekt. Slechts enkele industriële 
cacaoverwerkers domineren een groot 
stuk van de markt. Barry Callebaut en 
Cargill zijn 2 verwerkers die meer dan 
70% van de keten in handen hebben. 

De internationale chocoladeketen 
heeft de vorm van een zandloper. 
Miljoenen cacaoboeren zitten aan 
de ene kant van de zandloper, 
slechts een handvol verwerkers en 
chocolademultinationals bevinden 

zich in het midden, en miljarden 
consumenten zitten aan de andere 
kant van de zandloper. 

De internationale handel in cacao 
is niet goed gereguleerd. Dat stelt 
enkele multinationals in staat om 
alle cacaohandel te domineren. Zij 
leggen hun voorwaarden op aan de 
doorgaans zwak georganiseerde 
cacaoboeren. Dit geeft multinationals 
de speelruimte om lage prijzen te 
onderhandelen voor de cacaobonen, 
deze goedkoop in te voeren naar 
Europa, en de winstmarge op de 
verwerking van de cacaobonen tot 
chocolade te maximaliseren in hun 
voordeel. De cacaoboeren aan het 
begin van de zandloper hebben 
geen onderhandelingsmacht en 
hebben dus vaak geen andere keuze 
dan onbewerkte cacaobonen te 
verkopen aan een beperkt aantal 
opkopers tegen een veel te lage 
prijs. Daardoor blijft de meerwaarde 
van cacaoverwerking steeds in 
handen van de machtige Westerse 
chocoladebedrijven. 
Oneerlijk, toch?
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Campagne van Oxfam-Wereldwinkels in 2010 tegen kindslavernij.
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Kinderarbeid
Kinderarbeid is ook vandaag nog 
steeds een pijnlijke realiteit in West-
Afrika. Het blijft een akelig gevolg van 
een geconcentreerde cacaomarkt 
die geen correcte prijs geeft voor 
de geproduceerde cacaobonen. De 
boeren zijn als het ware gedwongen 
op zoek te gaan naar ‘goedkope 
werkkrachten’. 

In Ghana en Ivoorkust gaat het om 
kinderen die school zouden moeten 
lopen, maar die door de armoede 
hun ouders bijstaan door zwaar werk 
te leveren op de cacaovelden. Ze 
moeten vaak zware zakken cacao 
dragen, werken met kapmessen, ze 
worden onbeschermd blootgesteld 
aan chemische sproeistoffen en 
bestrijdingsmiddelen. In nog ergere 
gevallen worden kinderen uit de 
buurlanden illegaal en gedwongen 
ingezet voor het zware en gevaarlijke 
werk op de cacaovelden. In dat geval 
spreken we over kindslavernij. 

Oude en zieke cacaobomen
Een groot deel van de cacaobomen 
in West-Afrika zijn verouderd (30 
à 40 jaar oud) en geven daardoor 
minder opbrengst dan de jongere 
cacaobomen in Zuid-Amerika. Door 
de structurele armoede in Ghana 
en Ivoorkust hebben de boeren te 
weinig geld om jonge cacaobomen 
aan te planten. Bovendien zijn veel 
cacaobomen ziek, aangetast door 
schimmels en plagen. De cacaoboeren 
verdienen te weinig om hieraan te 
kunnen verhelpen. 

De gemiddelde opbrengst van cacao in 
Ivoorkust is 600 à 1000 kg per hectare. 
Maar producenten met oude of zieke 
cacaobomen zitten vaak onder dit 
gemiddelde. De cacaoprijs die de boer 
krijgt van opkopers ligt te laag en is 
dus onvoldoende om in de verjonging 
van de cacaobomen te investeren. 
De industriële chocoladebedrijven 
hebben decennia lang nagelaten om 
de cacaoboeren te ondersteunen 
en zijn pas recent gestart met het 
financieren van kwekerijen met meer 
ziektebestendige cacaoplanten.

Zwakke overheden 
De regeringen en overheden in de 
cacaoproducerende landen zouden 
veel strenger kunnen optreden om hun 
eigen regelgeving en internationale 
verdragen na te leven. Er wordt door 
overheden onvoldoende geïnvesteerd 
in kwaliteitsvol onderwijs, 
schoolgebouwen, asfaltwegen, 
gezondheidszorg, drinkbaar water, 
infrastructuurwerken. Veelal ontbreekt 
het hen ook aan financiële middelen 
of is er sprake van corruptie. Grote 
bedrijven slagen er immers in om door 
allerlei constructies geen belastingen 
te betalen in de landen waar ze de 
cacaobonen opkopen. 

Ook onze eigen Belgische overheid 
zou een veel prominentere rol 
kunnen spelen in het opstellen 
en naleven van billijke regels in 
de internationale cacaohandel. 
Als chocoladeland bij uitstek zou 
België een grotere transparantie 
kunnen eisen met betrekking tot 
de arbeidsomstandigheden in de 
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cacaoproducerende landen en in de 
keten. 

Wat broodnodig is, zijn moedige 
mededingingswetten die voldoende 
competitie garanderen. Een eerlijk 
handelsbeleid dat - met de juiste 
regulering - zorgt voor meer 
concurrentie, zodat afspraken tussen 
de grote kopstukken onhoudbaar 
worden. En dan hebben we er alle 
vertrouwen in dat, eens die Ivoriaanse 
cacaoboer zelf over een billijke prijs 
voor zijn cacao kan onderhandelen, 
de cacaostiel opnieuw financieel 
aantrekkelijk wordt.

Geen aandacht voor de toekomst
Er wordt in de keten weinig tot geen 
rekening gehouden met externe 
kosten; sociale en milieukosten 
verschijnen veelal niet op de factuur. 
Sinds de volledige vrijmaking van de 
markt en het sterke afbouwen van de 
taak van de overheid in bv. Ivoorkust, 
is aan boeren een prijs gegeven 
voor de cacao, zonder rekening te 
houden met de kost aan onderhoud 
van de planten, van het veld of van 
het behoud van levenskwaliteit 
voor de boeren. Het gevolg vandaag 
is erg zichtbaar: de rekening is 
doorgeschoven naar de boeren van 
vandaag en naar de toekomstige 
generatie.

2.2 FAIRTRADEBONEN VERSUS 
CONVENTIONELE BONEN 

Eén van de problemen in de 
conventionele, grootschalige 
cacaohandel is dat de cacaobonen 

bij de industriële vermalers op één 
grote hoop terechtkomen. Wanneer 
gecertificeerde en niet-gecertificeerde 
cacaobonen allemaal door elkaar 
worden vermalen, dan spreken we 
over ‘mass balance’. Op papier wordt 
nauwkeurig bijgehouden hoeveel ton 
cacao gecertificeerd werd aangekocht, 
wat moet resulteren in een navenant 
tonnage aan fairtradechocolade 
als output in het ‘mass balance’- 
verwerkingsproces.

Oxfam-Wereldwinkels kijkt zeer kritisch 
naar ‘mass balance’. Uiteraard krijgt 
de gecertificeerde coöperatie die de 
cacaobonen levert haar eerlijke prijs 
en daarbovenop een fairtradepremie. 
Maar, wanneer noch de verwerker, noch 
de consument weet waar de bonen 
in zijn of haar reep juist vandaan 
komen, dan wordt controleren op 
wantoestanden een pak moeilijker. 
Bovendien worden in dit systeem geen 
langetermijnrelaties gestimuleerd. 
Binnen het mass balance-systeem 
kunnen opkopers continu vrij aankopen 
bij verschillende gecertificeerde 
coöperaties. Als coöperatie heb je dus 
geen zekerheid op afzet en dat maakt 
toekomstplannen zeer precair.

Oxfam-Wereldwinkels eist een 
maximale traceerbaarheid in haar 
eigen chocoladeketen; wij willen weten 
van welke coöperaties de cacaobonen 
in Oxfam Fair Trade-chocolade vandaan 
komen en we willen die gekende bonen 
in de hele keten kunnen volgen, door 
de bonen in een aparte keten te laten 
verwerken. Dit systeem heet segregatie 
of gesegregeerde verwerking.
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2.3 DE CHOCOLADEKETEN VAN OXFAM

Oxfam wil een traceerbare keten 
voor haar chocolade. De keten 
traceerbaar maken, helpt ons om 
enkele structurele problemen in 
de keten onder controle te krijgen. 
Door te weten waar de ingrediënten 
precies vandaan komen, kunnen 
we de controles van certificeerders 
bij die boerengroepen opvragen en 
kijken hoe alles er verloopt; of er een 
controle gebeurt op kinderarbeid, of 
er een eerlijke prijs en een fairtrade- 
premie voor de cacao is betaald, 
of de arbeidsomstandigheden er 
goed zijn, of er respect is voor het 
milieu, enzoverder. Traceerbaarheid 
is een vereiste voor een goed beheer 
van een eerlijke handelsketen, in 
een voor de rest scheefgegroeide 
chocolademarkt.

2.3.1 Criteria
De Oxfam-chocoladeketen moet aan 
een aantal criteria voldoen. Onze 
repen en tabletten bevatten:  

 Ƭ Traceerbare fairtradecacao-
bonen. We weten van welke 
coöperatie(s) de cacaobonen in 
onze repen afkomstig zijn en kun-
nen hun traject volgen door de 
hele keten, tot aan de coöperatie 
in het land van herkomst.

 Ƭ Traceerbare fairtraderietsuiker. 
Wij weten van welke coöperatie(s) 
de rietsuiker in onze repen 
afkomstig is en kunnen het 
traject volgen in de hele keten 
tot aan de coöperatie in het 

land van herkomst (zie ook 
www.oxfamwereldwinkels.be/
suikerketen).

 Ƭ Grondstoffen die bij voorkeur 
aangekocht worden bij coöpera-
ties die door Oxfam-Wereldwin-
kels projectmatig ondersteund 
worden in hun ontwikkeling.

 Ƭ Geen machtsconcentratie in de 
chocoladesector; wij stappen 
over van giganten naar minder 
grote cacaoverwerkers.

 Ƭ Controle op kindslavernij en geen 
kinderarbeid in onze keten.

 Ƭ Lekkere en kwaliteitsvolle 
ingrediënten.

 Ƭ “Belgische chocolade”, 
chocolade waarvan het volledig 
proces van vermengen, verfijnen 
en conchage in België wordt 
uitgevoerd.

2.3.2 Aankoop
De aankoop en vermaling van bio- en 
fairtradegecertificeerde cacaobonen 
voor de Oxfam-chocolades gebeurt 
door de Nederlandse bedrijven Tradin 
en Dutch Cocoa. 
In Ivoorkust koopt Dutch Cocoa de 
niet-biologische cacaobonen voor 
Oxfam aan bij de coöperatie Ecookim.

Biologische cacao: moeilijk te 
vinden in West-Afrika
In West-Afrika wordt amper 
biologische cacao geteeld. Dat 
komt omdat er vanuit de overheid 
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(Ivoorkust, Ghana) ondersteuning 
wordt gegeven, onder andere in de 
vorm van chemicaliën om ziektes 
op de planten te bestrijden. Ghana 
besproeit de cacaovelden via de 
lucht; Ivoorkust schenkt sommige 
pesticiden gratis aan de boeren. 
Om biologisch te telen mag de 
grond minstens drie jaar lang niet 
behandeld zijn met chemicaliën. 
Bovendien, als een boer de 
inspanning doet om biologisch 
cacao te telen, maar zijn buur 
niet, dan kunnen de chemicaliën 
naburige velden contamineren. 
De investering in biologisch 
gecertificeerde cacao uit West-
Afrika is dus uiterst moeilijk in die 
omstandigheden.

Biologische cacao: makkelijker in 
Latijns-Amerika
Cacao telen zonder chemicaliën is 
op zich zeker mogelijk. In Latijns-
Amerika geven overheden een 
andere vorm van ondersteuning 
bv. biologische meststof, 
composteringscursussen, 
waardoor er vlotter biologisch 
geteeld kan worden. De meeste 
biologisch gecertificeerde 
cacaobonen komen dan ook uit 
Latijns-Amerika.

Biologisch en fairtradegecertificeerde 
cacaobonen voor de Oxfam-bio- 
chocolades worden door Tradin 
aangekocht bij de volgende 
coöperaties in Midden- en Zuid-
Amerika:

 Ƭ Conacado, Dominicaanse 
Republiek

 Ƭ Acopagro, Peru 
 Ƭ CAC Divisoria Ltda, Peru 

2.3.3 Verwerkers van Oxfam
De vermaling van de bonen resulteert 
in halffabricaten: cacaoboter, -massa 
en -poeder. De vermalers verkopen 
die halffabricaten voor de Oxfam-
chocolades aan chocoladebedrijf 
Belcolade voor verdere verwerking 
tot chocoladecouverture. De 
vermalers beschikken over alle 
noodzakelijke certificaten om zowel 
bio- als fairtradecacaobonen volledig 
traceerbaar en gesegregeerd te 
vermalen.

 Ƭ Belcolade  
Belcolade is een Belgisch 
chocoladebedrijf, dat deel 
uitmaakt van de groep Puratos. 
In 1988 besloot Belcolade om te 
investeren in de productie van 
echte Belgische chocolade. In 
hun fabriek in Erembodegem 
vindt de industriële verwerking 
plaats van halffabricaten tot 
Belgische chocolade. Belcolade 
beschikt over alle noodzakelijke 
certificeringen om bio- en 
fairtradeproducten traceerbaar te 
produceren.

 Ƭ Klingele Chocolade 
De bio- en fairtradecouverture 
wordt door Belcolade aangeleverd 
bij Klingele, een chocoladebedrijf 
(KMO) dat de grondstof verwerkt 
tot chocoladetabletten.  
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De bio- en fairtradechocolade 
komt in blokken toe bij 
Klingele Chocolade. De juiste 
temperatuur om de chocolade 
in vorm te gieten en af te koelen 
(=tempereren) is hierbij zeer 
belangrijk en is echt vakwerk. 
Deze chocolatier vormt de 
blokken chocolade meesterlijk 
om tot tabletten en mengt 
er de andere ingrediënten bij 
(cacaonibs, koffie, karamel, 
zeezout, amandelen…). Deze 
zijn, waar mogelijk, allemaal 
fairtradegecertificeerd. Klingele 
Chocolade beschikt over alle 
noodzakelijke certificeringen 
om bio- en fairtradeproducten 
traceerbaar te produceren.

 Ƭ Althaea 
De fairtradechocolade komt 
in tanks (vloeibaar) toe bij 
Althaea. Al meer dan veertig 
jaar is dit familiebedrijf 
deskundig en passioneel actief 
in het maken van tabletten en 
chocoladerepen. Althaea is 
gecertificeerd volgens de IFS -en 
BRC-standaarden, meteen een 
waarborg voor de beheersing 
van de voedselveiligheid 
doorheen elke stap van het 
productieproces. Althaea 
produceert naast hoogwaardige 
kwaliteitsproducten voor de 
conventionele markt, ook 
gecertificeerde producten onder 
andere merknamen. 

De Oxfam-chocolades in je 
wereldwinkel komen dus tot stand 
in een volledig traceerbare keten. Op 
elk moment in de keten kiezen we 
voor segregatie en dus een volledig 
aparte verwerking van de bio- en 
fairtradegecertificeerde grondstoffen 
voor de Oxfam-chocolade. De 
gesegregeerde verwerking wordt 
in elke fase van verwerking 
gecontroleerd via de interne 
controlesystemen van de diverse 
verwerkers. De externe controle op de 
criteria gebeurt via de controles en 
audits van FLO-Cert.

Enkel bij een 3-tal producten (5g 
tabletjes, holfiguren, hagelslag) in 
het Oxfam-chocoladegamma werken 
we momenteel nog volgens het ‘mass 
balance’-principe. Op termijn willen we 
ook deze producten via een volledig 
traceerbare keten laten produceren.
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3. WEERBARE 
CACAOBOEREN
Oxfam-Wereldwinkels ijvert al jaren 
voor een eerlijke cacaoketen. Er 
is een goede uitgangspositie voor 
cacaoboeren op de wereldmarkt: ze 
telen een schaars product en de vraag 
ernaar in het rijkere Noorden blijft 
stijgen. Toch kunnen cacaoboeren 
amper rondkomen. Om die situatie 
te verbeteren, verricht Oxfam-
Wereldwinkels studiewerk naar de 
oorzaken hiervan en gaan we pleiten 
bij beleidsmakers om de huidige 
spelregels aan te passen. Alleen 
zo kunnen boeren een eerlijke kans 
krijgen op de markt en kunnen ze in 
hun levenskwaliteit voorzien.
Samen met Oxfam vochten de boeren 
de voorbije jaren voor een stoel aan 
de onderhandelingstafel. En dat 
lukte. Mee aan tafel zitten is één 
ding. Daar ook gehoord worden een 
ander. Boeren moeten mee kunnen 
bepalen wat er écht aan bod komt op 
internationale cacaoconferenties. 

Oxfam-Wereldwinkels maakt de 
cacaoboeren mondiger. Oxfam 
brengt kleine coöperaties samen 
en zorgt ervoor dat ze aan de 
onderhandelingstafels komen met 
kennis van zaken over de volledige 
cacaosector. Zo krijgen alle spelers in 
de chocoladeketen voeling met wat er 
leeft bij de cacaoboeren. 
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3.1 Focus op Ivoorkust

Ivoorkust is het belangrijkste 
cacaoproducerende land ter wereld 
en is goed voor zo’n 35% van de 
wereldwijde productie. Buurland 
Ghana volgt op de tweede plaats 
en de hele West-Afrikaanse regio 
is goed voor ongeveer 70% van alle 
geleverde cacaobonen ter wereld. Is 
er een probleem in deze regio, dan 
heeft meteen ook de hele sector een 
probleem.

Om de uitdagingen goed te begrijpen 
en te spreken met kennis van zaken, 
kiest Oxfam-Wereldwinkels er bewust 
voor om aanwezig te zijn in Ivoorkust.

Ecookim
 
Omdat we Ecookim al langer 
volgen, kennen we de situatie ter 
plekke heel goed. We weten hoe 
Ecookim gestructureerd is en hoe 
ze naar hun leden communiceren. 
Bovendien weten we dat ze een 
intern controlesysteem hebben om 
ontoelaatbare praktijken tegen te 
gaan. Ze hebben een gedegen aanpak 
om kinderarbeid te weren uit de keten 
of aan te pakken. Allemaal factoren 
die ons vertrouwen in deze unie van 
coöperaties versterken. Door de 
aankoop van de cacao van Ecookim 
ondersteunen we deze organisatie 
en helpen we ze een stap voorwaarts 
op de internationale markt. Echter, 
wel een sterk geconcentreerde 
internationale markt. Vandaag 



verkoopt Ecookim, zoals elke boer of 
boerenorganisatie, haar bonen aan 
één van de grote spelers in de markt. 
Daarbij hebben ze geen grote keuze 
aan wie ze kunnen verkopen. De bonen 
van Ecookim zijn verwerkt in de Oxfam-
chocopasta’s en in de diverse 50g en 
200g chocoladerepen en zeevruchten 
van Oxfam Fair Trade.

Coopasa 

De organisatie tracht haar leden te 
ondersteunen in het vermarkten van 
de cacaobonen.

Vandaag is de kwaliteit van hun 
bonen nog voor heel wat verbetering 
vatbaar en is de groep nog niet 
gecertificeerd. Oxfam-Wereldwinkels 
koopt nog geen cacao van deze groep, 
maar ondersteunt Coopasa vooral 
via vorming over teelttechnieken, 
kwaliteitsverbetering en diversificatie. 
We zetten in op het versterken van de 
groep via risicodelende mechanismen, 
zodat de coöperatie kan overleven in 
de woelige internationale markt. 

Door de samenwerking met Coopasa 
blijft Oxfam-Wereldwinkels de 
vinger aan de pols houden over de 
moeilijkheden op het terrein. Dit 
sterkt ons verder in het lobbywerk 
wanneer we met andere spelers in 
dialoog gaan. We proberen overigens, 
waar mogelijk en gewenst, ook de 
partner zelf hierin te betrekken. Het 
ondersteunen van deze partner sterkt 
dus het beleidswerk van Oxfam. 

4. Nu is het aan 
jou! 
Wat kan je zelf doen om de situatie 
van de cacaoboeren in het Zuiden 
te verbeteren? Begin alvast met je 
chocolade te kopen in de Oxfam-
Wereldwinkel. De aanvoerketen 
is zorgvuldig uitgekiend en waar 
mogelijk wordt die nog continu 
verbeterd. Door jouw chocolade aan 
te kopen bij Oxfam-Wereldwinkels 
toon je dat je onze aanpak steunt. 
Kies wijs!

Je kunt de boodschap over 
de cacaoketen van Oxfam-
Wereldwinkels verder ondersteunen 
door bijvoorbeeld een FT@home te 
organiseren bij je thuis of in je school, 
jeugdbeweging of vereniging:
www.oxfamwereldwinkels.be/
fairtrade@home

Je kunt ook andere acties van Oxfam-
Wereldwinkels ondersteunen. Onze 
organisatie strijdt immers niet alleen 
voor eerlijke chocolade. We brengen 
producten op de markt die aantonen 
hoe moeilijk het vaak is om obstakels 
in het internationale handelen te 
overwinnen. We blijven dit onrecht 
aanklagen (machtsconcentratie, 
onredelijke tariefmuren, milieukosten 
die naar een volgende generatie 
worden doorgeschoven). Je kunt mee 
je stem verheffen en laten horen 
dat oneerlijke handelsstructuren 
geen kansen geven aan de zwakste 
schakels, de boeren in het Zuiden.
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Cacao uit Peru en Dominicaanse Republiek / Koffie uit Honduras, Tanzania, Congo, 
Oeganda / Rietsuiker uit India / Vanille uit Madagascar / Noten uit Oezbekistan / 

Kokos uit Sri Lanka

Cacao uit Ivoorkust / Duurzaam geteelde palmolie uit Ghana / Rietsuiker uit Mauritius en 
Costa Rica / Noten uit Bolivië

Het assortiment van 
Oxfam Fair Trade

Een reeks van 7 biochocolades
Sinds 2015 in het assortiment. Cacao via Belcolade naar de chocoladefabriek 

van Klingele. 

Een reeks van 5 niet-biochocolades + 2 chocopasta’s en zeevruchten
Cacao via Belcolade, naar de chocoladefabriek van Althaea. Sinds mei 2016 via 

de traceerbare keten in het assortiment.
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Cacao uit Dominicaanse Republiek, Peru, 
Kameroen, Bolivië, Sao Tomé en Principe /
Rietsuiker uit Paraguay, Filipijnen / Vanille 

uit Madagascar / Noten uit Palestina / 
Amazonenoten uit Peru

Cacao uit Dominicaanse Republiek, Peru 
/ Koffie uit Honduras, Tanzania, Congo, 

Oeganda / Rietsuiker uit India

Chocoladesnoepjes
Cacao via Gepa, onze Duitse 

fairtradecollega’s.

Biotruffels en -pralines
Cacao via Belcolade, naar de 
chocoladefabriek van Belvas.

Holfiguren Pasen en Sint, 5g chocolaatje en hagelslag
Voorlopig kopen we deze producten aan via het mass balance-systeem. Onze 

eerder geringe volumes laten voorlopig geen omschakeling naar traceerbaarheid 
toe. Cacao via Barry Callebaut, naar de fabriek van De Schutter voor de productie 

van holfiguren, naar Portion Pack voor 5g tabletjes en naar InterWest voor de 
productie en verpakking van hagelslag. 
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Dromen van 
een eerlijke 

toekomst!
Laat het duidelijk zijn, de 

chocoladeketen is een ingewikkelde 
aaneenschakeling van diverse grote 

en kleine spelers die met onnoemelijk 
veel problemen geconfronteerd 

worden. Zolang het inkomen van de 
cacaoboeren ontoereikend is om 

in hun basisbehoeften te voorzien, 
kan de cacaoteelt niet duurzaam 

genoemd worden. De strijd van 
Oxfam-Wereldwinkels is dus lang 
nog niet gestreden. Maar door het 
jarenlange lobbywerk en door de 

sensibiliseringscampagnes van Oxfam-
Wereldwinkels wordt de druk opgevoerd 
en worden onze eisen voor een eerlijke 

cacaohandel steeds duidelijker 
gehoord. Het is in eerste instantie 

aan overheden om de regels rond het 
internationale handelen eerlijker te 
maken, voor iedereen in de keten. 

Maar de term ‘gedeelde 
verantwoordelijkheid’ steekt steeds 

vaker de kop op. Je kan niet verwachten 
dat één speler in de chocoladeketen 

alle problemen kan verhelpen; het 
zal een bundeling van de krachten 

vragen van alle belanghebbenden in 
de chocoladeketen om tot gedegen 

oplossingen te komen.

Bewust kiezen voor eerlijke handel is 
de eerste stap.


