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Bij Jumbo streven we naar een duurzamere cacaoketen. Ambitieuze doelen zijn nodig 
om misstanden zoals kinderarbeid en ontbossing tegen te gaan. Ook willen we een 
leefbaar inkomen voor cacaoboeren realiseren.  

In de belangrijkste cacao-producerende landen in West-Afrika zijn veel systematische 
mensenrechten- en milieu-uitdagingen. Denk aan geen leefbaar inkomen, ontbossing en 
kinderarbeid. In 2018 hebben we een initiële risicoanalyse gedaan bij circa vijftig leveranciers die 
producten leveren die 10% of meer cacao bevatten. Daaruit is onder andere gebleken dat er grote 
verschillen in transparantie en complexiteit bestaan. Ook varieert het bewustzijn ten aanzien van de 
risico’s die er spelen in de cacaoketen onder leveranciers in sterke mate. 

(Potentiële) risico’s:
• Vooral kleine, niet georganiseerde boeren 
• Zwakke onderhandelingspositie boeren
• Zwakke overheid en corruptie
• Landeigendom niet geregistreerd en beschermd
• Slechte infrastructuur 
• Lage en fluctuerende prijzen voor cacao
• Geen leefbaar inkomen voor boeren
• Armoede
• Gebrek aan voedselzekerheid, voeding en toegang tot water
• Slechte arbeidsomstandigheden 

 - kans op kinderarbeid
 - kans op dwangarbeid 
 -  genderongelijkheid – vrouwen werken veelal zonder loon en hebben als boer een zwakkere 

positie
• Slechte landbouwpraktijken door onvoldoende kennis en financiële middelen
• Verouderde en zieke cacaobomen
• Negatieve impact van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
• Gebrek aan voedselzekerheid, voeding en toegang tot water
• Ontbossing, lage biodiversiteit en bodemaantasting
• Analfabetisme en onvoldoende toegang tot onderwijs

Product/ingrediënt:  Cacao  
Herkomst:    Ivoorkust, Ghana, Cameroon, Nigeria, Togo, 

Sierra Leone, Dominicaanse republiek, Liberia  
en Zuid-Afrika
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Onze aanpak
Alle chocoladeproducten binnen het Jumbo huismerk-assortiment zijn gecertificeerd conform UTZ 
/ Rainforest Alliance of Fairtrade in combinatie met Biologisch. We hebben nauwgezet in kaart 
gebracht wat de herkomst is van de cacao die is verwerkt in onze producten. Tegelijkertijd zien we dat 
de mate van transparantie en complexiteit m.b.t. de risico’s varieert in de keten. We zijn er dan ook 
van overtuigd dat we gezamenlijk en ketenbreed actie moeten ondernemen om een aantal van de 
systematische mensenrechten- en milieu-uitdagingen in de cacaoketen effectief aan te pakken. 

We werken op dit moment nauw samen met onze leveranciers, experts en verschillende stakeholders 
van cacao- en chocoladeproducten om te onderzoeken welke specifieke programma’s en keurmerken 
het beste bijdragen om impact te realiseren. We leggen hierbij de nadruk op het stoppen van 
kinderarbeid, het tegengaan van ontbossing en het genereren van een leefbaar inkomen.

Op de agenda in 2020
Een vervolg op onze ‘supply chain mapping’ en risicoscan voor cacao vindt in de eerste helft van 2020 
plaats. Hiermee willen we nog beter inzicht krijgen in de cacaoketen, de volumes, de geografische 
uitdagingen en bijbehorende ketenpartners tot op farm-niveau. Via onze brancheorganisatie CBL en 
the Sustainable Trade Initiative (IDH) werken we in 2020 ook actief mee aan een nieuw convenant 
met alle partijen in de cacaoketen.  


