


Voorbeeld  #1 
Betere leefomstandigheden voor cacaoboeren door 

Fairtrade minimumprijs en premie 
 
Cacaoprijzen fluctueren hevig en hier zijn allerlei oorzaken voor. Oorzaken die op korte 
termijn de prijs beïnvloeden zijn bijvoorbeeld het weer, ziektes en plagen, politieke 
instabiliteit en speculaties. Op de lange termijn hebben vraag en aanbod en overnames van 
bedrijven (meer macht) in de cacao-industrie effect op de prijs.  
Merken en retailers pakken een steeds groter deel van de waarde en de macht in de 
cacaoketen. Merken hebben ongeveer 40% van de waarde van een chocoladereep en de 
supermarkten 35%. Het aandeel dat cacaoboeren ontvangen wordt steeds kleiner. In de 
jaren zeventig van de vorige eeuw ontvingen ze 50% van de waarde van een reep, in de 
jaren tachtig was dat gedaald tot 16% en nu is dat nog maar 3-5%.   
 
Om cacaoboeren te beschermen tegen de lage prijzen is er een Fairtrade minimumprijs. 
Deze prijs is gebaseerd op  de kosten voor duurzame productie en werkt als een vangnet. Is 
de marktprijs lager dan de minimumprijs dan geldt de minimumprijs. Is de marktprijs hoger 
dan de minimumprijs dan wordt uiteraard de marktprijs betaald. In 2019 was de prijs 
dusdanig laag in Ivoorkust dat de Fairtrade minimumprijs van kracht was. Als gevolg daarvan 
hebben 140 cacaocoöperaties in Ivoorkust eind vorig jaar  $15,1 miljoen meer voor hun 
Fairtrade cacao ontvangen dan voor niet-Fairtrade cacao.  
 
Daarnaast ontvangen cacaocoöperaties altijd een vastgestelde Fairtrade premie. De 
boerenleden van de coöperatie beslissen gezamenlijk hoe de premie besteed wordt. Het 
wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in verbetering van de productie, bouw van opslaglocaties, 
cashuitbetalingen aan boeren of gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en medische zorg.  
 
60% van het wereldwijde cacaovolume komt uit Ivoorkust en Ghana. Deze twee landen 
hebben  gereguleerde prijzen voor cacao. Dit betekent dat de overheid elk jaar bepaalt wat 
de minimumprijs is die aan een boer moet worden betaald. In oktober 2020 hebben beide 
landen deze prijs met respectievelijk 21% en 29% verhoogd. Dat is heel erg goed nieuws. 
Deze verhoging betekent dat de Fairtrade minimumprijs vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 
maart 2021 niet van toepassing is. En dat is ook goed nieuws. Want zoals het woord al zegt 
is dit een minimumprijs, deze dekt de kosten van duurzame productie. Het is nog geen prijs 
die een leefbaar inkomen mogelijk maakt.  
 
Overigens is de Fairtrade minimumprijs momenteel wel van toepassing in andere 
cacaolanden dan Ivoorkust en Ghana.  
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https://www.fairtradenederland.nl/eerlijke-handel/
https://www.fairtrade.net/news/higher-fairtrade-price-boosts-ivorian-cocoa-farmers-incomes-by-15-million-in-q4
https://www.fairtrade.net/news/higher-fairtrade-price-boosts-ivorian-cocoa-farmers-incomes-by-15-million-in-q4
https://www.fairtradenederland.nl/eerlijke-handel/


Voorbeeld #2 
Op weg naar een leefbaar inkomen 

 
Fairtrade wil dat boeren zelf in staat zijn om minimaal een leefbaar inkomen te verdienen. 
Een leefbaar inkomen dekt de kosten voor voldoende en voedzaam eten, fatsoenlijke 
huisvesting, medische zorg, onderwijs en spaargeld.  
 
De meeste bedrijven betalen onvoldoende aan cacaoboeren waardoor zij nauwelijks in hun 
eerste levensbehoeften kunnen voorzien, laat staan duurzaam produceren. Het huidige 
handelssysteem is oneerlijk. Fairtrade probeert dit te doorbreken. Dat is niet makkelijk, het 
bereiken van een leefbaar inkomen vergt structurele veranderingen waarvoor veel partijen de 
handen ineen moeten slaan. Fairtrade neemt hierin het voortouw met als doel de industrie in 
beweging te zetten. 
 
Daarom heeft Fairtrade een leefbaar inkomen strategie opgesteld voor cacao. Naast 
verhoging van productiviteit en het verbouwen van meer gewassen om minder afhankelijk 
van cacao te zijn is hierbij de prijs essentieel. Daarom heeft Fairtrade een prijs berekend die 
een cacaoboer moet ontvangen voor 1 kilo cacao om een leefbaar inkomen te kunnen 
verdienen. Inmiddels is de Fairtrade minimumprijs en premie met 20% verhoogd, als eerste 
stap om de industrie richting deze leefbaar inkomen prijs te bewegen. Meer lezen 
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https://www.fairtradenederland.nl/leefbaar-inkomen/


Voorbeeld #3 

Aanpak kinderarbeid en ontbossing 
 
Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en de schending van mensenrechten, 
waaronder kinderarbeid, zijn de te lage prijzen die voor grondstoffen worden betaald. 
Kinderarbeid kent veel en complexe oorzaken, maar armoede is hierbij een van de 
belangrijkste. Als er geen geld is om arbeiders te betalen dan worden kinderen aan het werk 
gezet. Als er wel arbeiders ingezet worden, verdienen deze vaak te weinig waardoor hun 
eigen kinderen ook weer mee moeten werken.  
 
Veel te lage prijzen leiden ook tot ontbossing. Het vruchtbare land in het regenwoud geeft 
boeren veel sneller een veel hogere opbrengst, maar dit heeft een verwoestend effect op de 
natuur. Bijna 90% van het tropisch regenwoud in Ivoorkust is al verdwenen. Dit is voor 
ongeveer 30% veroorzaakt door cacaoteelt. 
  
De unieke eisen van Fairtrade op het gebied van de betaling aan boerenorganisaties, door 
middel van de Fairtrade minimumprijs en een niet-onderhandelbare Fairtrade premie, dragen 
bij aan het voorkomen en tegengaan van mensenrechtenschendingen en ontbossing.   
 
Daarnaast zijn er specifieke Fairtrade standaarden op het gebied van kinderarbeid en 
worden coöperaties ondersteund bij het ontwikkelen van een eigen aanpak om kinderarbeid 
te voorkomen en te bestrijden. 
  
Ontbossing in beschermde gebieden is niet toegestaan. Dit wordt streng gecontroleerd door 
middel van controles. Ook worden coöperaties ondersteund bij het uitleggen aan hun 
boerenleden waarom het belangrijk is dat er geen beschermde gebieden worden gebruikt 
voor cacaoteelt. Verder worden er zogenoemde ‘agroforestry’ projecten opgezet waarbij 
cacao en andere bomen en gewassen door elkaar worden verbouwd. Een van de vele 
voordelen hiervan is dat de grond hierdoor vruchtbaarder wordt. Meer lezen  
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https://www.fairtradenederland.nl/kinderarbeid/


Voorbeeld #4  
Samenwerking is voor kleinschalige boeren cruciaal 

om vooruit te komen 
 

Fairtrade werkt met kleine boeren die zich hebben georganiseerd. Samenwerking is voor 
kleinschalige boeren cruciaal om vooruit te komen. Samen sta je sterker dan alleen. De rol 
van Fairtrade is om de organisatie van kleine boeren krachtig te ondersteunen en te 
versterken. Dat doet Fairtrade door organisatievorming als voorwaarde te stellen in haar 
Fairtrade standaarden. Fairtrade geeft veel aandacht aan trainingen om de standaarden, de 
spelregels van Fairtrade, uit te leggen en het belang van samenwerking in coöperaties of 
associaties te benadrukken als voorwaarde voor ontwikkeling. 
 
Cacaoboeren opereren op zo’n kleine schaal dat elke vorm van samenwerking voordeel 
oplevert en de kosten drukt: bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen en gecombineerd transport van cacao. Ook heeft een groep een betere 
onderhandelingspositie dan een individuele boer. Maar ook het samen zoeken naar 
oplossingen van problemen, het uitwisselen van nieuwe productiemethoden en simpelweg 
het delen van elkaars wel en wee zijn belangrijke voordelen van samenwerking.  
 
N.B. De voordelen van coöperaties voor het ontwikkelingsproces in het Zuiden worden op 
vele websites beschreven. 
 

Voorbeeld #5 
Lokale Fairtrade teams ondersteunen boeren en 

arbeiders 
 
De International Guide to Fair Labels (2019) wijst erop dat Fairtrade voor 50% eigendom is 
van en gerund wordt door boeren en arbeiders zelf en merkt op dat de organisatie zich inzet 
voor breed overleg met (lokale) stakeholders. In Afrika, Latijns-Amerika en Azië bieden 
actieve lokale Fairtrade teams ondersteuning aan lokale coöperaties en boeren op 
onderwerpen zoals management, financieel beleid, productiviteit en kwaliteit. Ook rollen ze 
allerlei programma’s uit op het gebied van klimaatverandering, gender, jongeren en 
kinderarbeid.  In West-Afrika loopt het West African Cocoa Program (WACP). Dit is een 
programma dat ervoor moet zorgen dat Fairtrade coöperaties sterke en veerkrachtige 
organisaties worden met veel voordelen voor hun boerenleden en hun commerciële partners. 
Ook is er veel aandacht voor gendergelijkheid in Ivoorkust door de oprichting van de 
Women’s School of Leadership die ervoor moet zorgen dat vrouwen een actievere 
(leiderschaps)rol krijgen binnen coöperaties en hun gemeenschap.  
 
Dit zijn geen korte projectjes, maar investeringen voor de lange termijn om structurele 
veranderingen en duurzaamheid te ondersteunen. Fairtrade kent landelijke en continentale 
Fairtrade netwerken, die samenwerking en uitwisseling van ervaringen mogelijk maken. 
Fairtrade werkt ook samen met andere organisaties om de situatie van kleine cacaoboeren 
onder de aandacht van politici, regeringen, industrie, handel, supermarkten en consumenten 
te brengen en te pleiten voor verbetering van hun positie. 
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https://www.fairtrade.net/library/fairtrade-west-africa-cocoa-programme-monitoring-report-first-edition
https://www.fairtrade.net/news/womens-school-of-leadership-graduates-forge-a-new-path-for-women-cocoa-farmers


Julienne Kouadio yah Assoko 
Fairtrade coöperatie Capressa 

Julienne is een alleenstaande moeder van twee tieners, 
ze is al lid van Capressa sinds 2013. Werkend op zowel 
de boerderij van haar vader als op haar eigen boerderij, 
is ze een prominent lid van de coöperatie geworden. Als 
voorzitster van de vrouwengroep binnen de coöperatie 
is ze niet alleen een boerin, maar ook een voorstander 
voor het bevorderen van zelfbeschikking en vertrouwen 
onder de vrouwelijke boeren. 

‘Er is een probleem met vrouwen die meedoen, die zich 
bijvoorbeeld uitspreken in bijeenkomsten en naar 
bijeenkomsten komen waar ze kunnen kennis opdoen. 
Ze weigeren vaak. Veel vrouwen worden 
tegengehouden door hun echtgenoten. Sommigen van 

hen houden ook zichzelf tegen.' Voor Julienne kan de vrouwengroep boerinnen extra hulp en 
ondersteuning bieden bij de cacaoteelt. Ze delen ook hun ideeën over hoe ze de Fairtrade 
Premie kunnen gebruiken. Voor haar is de Fairtrade Premie het belangrijkste aspect van het 
lidmaatschap van Capressa, en de belangrijkste reden waarom ze zo'n actieve rol heeft 
aangenomen binnen de coöperatie. Ze legt uit dat de Fairtrade Premie wordt uitgegeven aan 
de boeren in een tijd van het jaar waarin ze vaak geen andere bronnen van inkomsten 
hebben. Dit kan de onzekerheid van de landbouw verzachten: ‘In mijn eigen dorp komen 
sommige mensen bij me bedelen om een lening. Er zijn veel mensen in deze situatie.' 

Cacao en diversificatie 
Naast cacao teelt ze ook rubber en groenten, zoals aubergine en tomaten om op de lokale 
markt te verkopen. Na een gesprek met een ander lid, besloot ze onlangs haar Fairtrade 
Premiegeld te gebruiken om 400 kippen aan te schaffen en groot te brengen, zodat ze die 
vervolgens plaatselijk kan doorverkopen. Het blijkt een goede bron van inkomsten te zijn en 
ze heeft plannen om het aantal kippen 
volgend jaar te verdubbelen. 

Kennis delen is de toekomst 
Zoals alle moeders maakt ze zich zorgen 
om haar kinderen en wil dat ze een goed 
leven voor zichzelf kunnen opbouwen. Haar 
oudste dochter studeert voor haar Master 
en haar jongste doet zijn A Levels, ze zijn 
altijd bereid om kleine klusjes op de 
boerderij te doen tijdens de vakantie, maar 
zij zien landbouw niet als een baan voor als ze ouder worden. Met het geld dat ze ontvangt 
voor haar cacao betaalt ze hun opleidingen. Voor Julienne strekt de positieve invloed van de 
coöperatie zich uit voorbij haar leden en ze merkt dat ze de kennis die ze heeft gekregen 
deelt met anderen: ‘De training heeft geholpen om de productie te verhogen. Het heeft ook 
mijn buren geholpen die geen deel uitmaken van Capressa – wanneer ik langs hun boerderij 
loop stop ik vaak om mijn kennis door te geven.’ Meer lezen 

Tekst & afbeeldingen: Ben & Jerry’s 
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https://www.fairtradenederland.nl/boerenverhalen/julienne-kouadio-yah-assoko/



