Nederland speelt belangrijke rol als grootste importeur en verwerker

Beweging naar duurzame
Ook de cacaosector is de weg naar verduurzaming ingeslagen.

circa 500.000 ton cacaobonen overgeslagen.
Ook een groot deel van de verwerkende

Alle betrokken partijen zien het belang van ‘best practices’ en

industrie bevindt zich in Nederland.

ketentransparantie. De rol van Nederland in dit proces is aanzienlijk.
Dat is niet vreemd gezien het feit dat Nederland de grootste cacaoimporteur en -verwerker ter wereld is. Als instrument om tot

De globalisering heeft wereldwijd het
bewustzijn onder consumenten vergroot ten
aanzien van niet-duurzame landbouwprak-

resultaten te komen, gebruikt de sector de zogenoemde Roundtable
waarbij deelnemende partijen en landen zich gezamenlijk inzetten
voor verbetering. De Roundtable for a Sustainable Cocoa Economy
(RSCE) is inmiddels toe aan een derde editie.

tijken (met als gevolg verarming van grond,
ontbossing, water- en luchtverontreiniging
en de emissie van broeikasgassen), arbeidsomstandigheden (inclusief kinderarbeid),
voedselveiligheid en mensenrechten. Dit
geldt ook voor de internationale cacaoeconomie. Daar loopt de kwaliteit van de
cacao terug en is er sprake van een lage

De Spaanse veroveraar Hernán Cortés introduceerde cacao vanuit Midden-Amerika (het
huidige Mexico) in 1528 aan het hof van
Karel V. Pas drie eeuwen later ontdekte de

productiviteit. Verder wordt de cacaoteelt

Nederlandse invoer van
cacao en cacaoproducten
(2007) – in miljoen euro

geteisterd door hardnekkige plantenziektes
en insectenplagen.
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Nederlandse chemicus Caspar van Houten
hoe op eenvoudige en dus goedkope manier
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grondstof voor veel andere producten: zo is
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De cacaoboom wordt in Latijns-Amerika

kende 300 deelnemers uit 29 landen.
Basis voor de besprekingen is de
Internationale Cacao Overeenkomst uit
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Trinidad kan op volgende bijeenkomsten
verder worden uitgewerkt. Heel concreet

cacao

Nederlandse
inbreng

is het initiatief ter oprichting van een

punten worden gedeeld. Ook het actieplan

Het doel van de Nederlandse deelname

Cocoa Sustainability Fund, ter financiering

zoals vastgesteld op de eerste bijeenkomst in

aan de RSCE is om te komen tot breed

van duurzame cacaoprojecten. Er is nog
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onderzoek nodig naar de haalbaarheid,

zame productie, verwerking, handel en

maar dat de sector zelf met ideeën komt, is

Maar het is nog geen gelopen race. Er is nog

consumptie van cacao is.

een flinke stap vooruit.
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als grootste cacao-importeur en -verwerker
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projectsteun aan een reeks van
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ondersteuning van de ontwikkeling
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ter wereld. Op de bijeenkomst in Trinidad

vraag van vooral boeren. Verder moet voor-

was er een actieve Nederlandse bijdrage,

komen worden dat de discussie over ‘hulp’,  

mede dankzij regelmatig overleg in

het belang van ontwikkeling door ‘handel’
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overschaduwt; het economisch belang moet

netwerk van spelers op de

land sluit geheel aan op de oproep in

voorop staan. Om tot een goede afspiege-

cacaomarkt: bedrijven (onder

de Verklaring van Trinidad tot nauwere

ling van de sector te komen, moeten meer
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samenwerking binnen de cacaoketen op
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Na een aantal jaren is duidelijk dat de RSCE

organisaties is ook nog minimaal.

en FNV) en onderzoeksinstellingen

als instrument redelijk functioneert en dat

(Wageningen UR, Koninklijk

het een unieke coalitie is tussen alle belang-

Derde Roundtable

rijke spelers op de internationale cacao-

Het voorstel van het ministerie van LNV om

Instituut voor de Tropen).

markt. Het doel van duurzaamheid kan reke-

de derde rondetafelbijeenkomst in Neder-

nen op grote betrokkenheid en groeiende

land te houden, is positief ontvangen. De

een hoge mate van samenwerking en voor-

actiebereidheid. Er is overeenstemming over

RSCE bevindt zich op een cruciaal punt in

uitgang, maar tegelijkertijd zien alle partijen

de problemen van de sector en de uitgangs-

haar ontwikkeling: er is veel betrokkenheid,

de enorme uitdagingen die er liggen. De
komende jaren moet gewerkt worden aan
de urgente knelpunten die deze sector kent

‘

en moet een basis worden gelegd voor een

Nederland wil
een derde Roundtable

’

goed werkend financieel systeem binnen
de cacaosector. Nederland kan en wil een
belangrijke rol spelen in de verduurzaming
van deze sector.
Voor meer informatie over de cacaoindustrie en de activiteiten binnen de
Roundtable for a Sustainable Cocoa
Economy, zie www.roundtablecocoa.org
Marcel Vernooij en Sabine Hoff, directie
Industrie en Handel, ministerie van LNV
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