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hallo
Hallo en welkom bij ons aller-, allereerste jaarFAIRslag. Na bijna zeven jaar leek het
ons tijd om onze kijk op de wereld met je te delen. In dit document vind je tevens een
heldere opsomming van de belangrijkste dingen die we in 2012 hebben gedaan; dingen waar we trots op zijn, onze uitdagingen en fouten waarvan we hebben geleerd.
Ons jaarFAIRslag komt uit gelijk met de allereerste Tony’s Fair – een dag waarop wij
onze deuren, meer nog dan anders, openen voor onze vrienden, familie, boeren, consumenten, klanten, leveranciers en verder iedereen die tijd voor ons vrij wil maken.
Wij vragen je te komen en te horen wat we hebben gedaan. Zodat jullie ons face-to-face kunnen vertellen wat wij nog beter zouden kunnen en misschien wel moeten
doen. En een dag waarop wij je willen bedanken voor het afgelopen jaar en iets voor
je terug willen doen.
Zie dit rapport maar als een start van een gesprek. Blader het door, lees eruit en
vertel ons wat je vindt. Wij gaan graag met je in gesprek; wij kunnen het namelijk
niet alleen.
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ongelijk verdeeld
Tot op de dag van vandaag is het aantal mensen dat als slaaf in de cacaoteelt werkt
niet afgenomen. Bijna een half miljoen West-Afrikanen werken onder verboden en
vaak erbarmelijke omstandigheden, zodat wij, Westerlingen, onszelf kunnen verwennen met een heerlijk stuk chocolade. In het Harkin-Engel Protocol hebben de belangrijkste spelers uit de chocolade industrie zich in 2001 reeds gecommitteerd om alle
‘worst forms of child labour’ en gedwongen arbeid binnen tien jaar van de cacaoteelt
te hebben geëlimineerd. Dat is niet gelukt.
Toen Teun van de Keuken in het televisieprogramma De Keuringsdienst van Waarden bij de chocolade industrie informeerde naar de voortgang die in 2005, bijna vijf
jaar na ondertekening van het Harkin-Engel Protocol, was gemaakt, werd snel duidelijk dat niemand hier serieus mee bezig was. Reden voor hem om Tony’s Chocolonely
op te richten en aandacht te vragen voor slavernij in chocolade. Chocolade is namelijk ongelijk verdeeld.
Als voortrekker in de markt hebben wij op bewustwording van sociale misstanden
in de chocolade veel bereikt. In 2012 hebben we een volgende stap gezet, namelijk
richting een volledig gesegregeerde cacaoketen. Wij zijn een directe handelsrelatie
voor lange termijn met – in eerste instantie – twee cacao coöperaties in Ghana en
Ivoorkust aan gegaan. Dit zorgt ervoor dat we de boeren goed leren kennen en zo
samen kunnen werken aan de lekkerste bonen, geteeld onder sociaal duurzame
omstandigheden. Onze ambitie is dat ons initiatief navolging in de chocolade industrie vindt zodat we samen onze visie kunnen realiseren.
Onze visie is 100% slaafvrije chocolade. En dan bedoelen we niet enkel onze
chocolade, nee, alle chocolade wereldwijd. Pas dan hebben wij ons doel bereikt.
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Voor Tony’s Chocolonely was 2012 een belangrijk jaar, een jaar waarin we een grote
stap in onze ontwikkeling als organisatie hebben gezet. We hebben onze visie, missie
en waarden uitgewerkt, eenduidige werkwijzen afgesproken, een transparant ketenmodel ‘bean-to-bar’ voor cacaomassa geïmplementeerd, onze doelen voor de komende
jaren gedefinieerd en we zijn 85% in omzet gegroeid tov 2011. Een grote stap voorwaarts die ons motiveert nog vele te laten volgen.
Ik ben trots op ons team, blij met de resultaten, en tegelijkertijd doordrongen van
het feit dat we er nog lang niet zijn!
Henk Jan Beltman
Chief Chocolate Officer (CCO), Tony’s Chocolonely
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cacao
Cacao groeit het best rond de evenaar; Centraal-Amerika, West-Afrika en Zuid-Oost
Azië. Verschillende cacao-rassen, klimatologische condities, landbouw-vaardigheid
(voornamelijk fermentatie en droging van de cacaobonen) bepalen de kwaliteit en
smaak van cacao. Cacao is geen commodity, en moet dus ook zo niet worden behandeld. Het is een prachtig gewas; Fruit of the Gods.
Volgens de World Cocoa Foundation (WCF) zijn er wereldwijd zo’n 5,5 miljoen cacao
boeren. West-Afrika is de belangrijkste teler van cacao; circa 60% van het jaarlijks
geproduceerde hoeveelheid (3,5 miljoen ton) komt uit Ivoorkust en Ghana. Circa
2,5 miljoen boeren produceren deze volumes. Dat komt grofweg neer op ruim 800 kg
per boer per jaar. Cacaoboeren hebben vaak een heel klein boerenbedrijf; 98% van de
boeren beschikt over minder dan 5 hectare grond waarop de cacao wordt verbouwd.
In Ghana en sinds 2012 ook weer in Ivoorkust worden de prijzen die boeren krijgen
voor hun cacao bepaald door de overheid. Het afgelopen seizoen werd deze prijs in Ghana vastgesteld op ongeveer 1,29 en in Ivoorkust op 1,10 per kilo cacaobonen. Fairtrade gecertificeerde cacaocoöperaties ontvangen een premie van US$ 0,20 per kilo cacao indien er een Fairtrade gecertificeerde koper is voor de Fairtrade gecertificeerde
cacao. Met een gemiddelde opbrengst van tussen de 800 en 1000 kilo bonen verdienen
veel boeren niet meer dan 1.000,- euro per jaar: zo’n 80,- per maand. Met een gemiddelde van 5 tot 7 gezinsleden komt dit uit op minder dan 1,- per dag per persoon.
Een bedrag ver onder de armoedegrens. Dit staat in schril contrast met de miljardenwinsten die een handjevol handelaren en verwerkers verdient aan cacao.
De gedroogde cacaobonen worden namelijk hoofdzakelijk gekocht door een klein aantal grote bedrijven; handelaren en chocolademakers. Feitelijk is er een oligopolie van
multinationals die de cacaoketen controleert en het is in hun belang om prijzen van
cacao laag te houden.
Veel West-Afrikaanse boeren lopen tegen problemen aan:
Lage productiviteit en cacaoprijzen
De oogst van een cacaoboer is vaak niet meer dan 30% van wat hij eigenlijk zou
kunnen telen. Voornaamste oorzaken hiervoor zijn: korte termijn focus, nauwelijks
mogelijkheden om in zijn boerenbedrijfje te investeren en beperkte professionaliteit.
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Nauwelijks georganiseerd
Cacaoboeren zijn veelal niet georganiseerd in samenwerkingsverbanden zoals coöperaties. Als ze er zijn dan zijn ze nog niet erg sterk en geprofessionaliseerd. Samen
staan ze sterker richting financiering, afnemers, opleidingen en certificeringen.
Slechte voorzieningen
De voorzieningen in gemeenschappen waar cacaoboeren leven zijn vaak slecht;
slechte sanitaire voorzieningen, nauwelijks toegang tot gezondheidszorg en scholing.
Crises
Ivoorkust is de afgelopen jaren getroffen door meerdere crises en oorlogen. Hierdoor
is de lokale infrastructuur zwaar getroffen en heerst er in veel gemeenschappen
groot onderling wantrouwen. Er zijn zelfs periodes geweest dat er geen cacaohandel
plaats kon vinden.
Door lage cacaoprijzen, lage productie en slechte organisatie heeft een cacaoboer een
laag inkomen. Dit betekent dat hij geen geld heeft om te investeren of om arbeidskrachten te betalen, met onmenselijke armoede en (kind)slavernij als resultaat.
Dat kinderarbeid in veel landen, waaronder in West-Afrika, als iets normaals of
noodzakelijks wordt gezien leidt tot meer problemen. Ouders zien bijvoorbeeld niet
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Vicieuze cirkel van de cacaoboer
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hoe ze op korte termijn anders aan hun inkomen moeten komen om voor het gezin
te zorgen. Daarnaast is er in veel landen een gebrek aan naleving van lokale wetten.

Cacaobarometer 2012
De Cacaobarometer 2012, opgetekend met steun van het ministerie van
Economische Zaken, doet een aantal concrete aanbevelingen om de chocolade
industrie te verbeteren:
1. Verhoog het inkomen van boeren; zorg door lange termijn relaties voor meer
inkomenszekerheid en zorg voor meer bronnen van inkomsten voor cacaoboeren;
2. Alleen als er een betere infrastructuur is op lokaal niveau, van wegen tot
scholen en trainingsprogramma’s voor alle boeren dan kan je echt impact hebben;
3. Meer aandacht is nodig in trainingsprogramma’s voor sociale issues als
vrouwen en kinderrechten, waarbij je moet zorgen dat kinderarbeid zich niet
verplaatst van de cacaoplantages naar andere sectoren;
4. Er moet meer samenwerking tussen de verschillende internationale
certificerings-initiatieven, inclusief gecombineerde auditing. Ook moet er een
intensievere samenwerking komen tussen consumerende en producerende landen.
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slavernij anno 2012?!
Ieder mens, waar ook ter wereld, heeft recht op een goed leven. In de Verklaring van
de Universele Rechten van de Mens staat bijvoorbeeld dat ieder mens het recht heeft
op gezondheidzorg, voldoende eten, een dak boven het hoofd en niemand in slavernij
mag leven.
Wat is slavernij?
‘Elke vorm van gedwongen werk en/of werk waarvoor niet betaald wordt. Inclusief
elke vorm van illegale kinderarbeid.’
Onze definitie van slavernij volgt lokale wetgeving en internationale conventies.
Wat niet mag is slavernij, wat wel mag niet. Door anderen ook wel gedefinieerd als
‘moderne slavernij’.
Slavernij wereldwijd
De International Labour Organization (ILO) schat dat er meer dan 21 miljoen
mensen wereldwijd in slavernij leven; dit is meer dan de hele bevolking van Nederland en Noorwegen samen! Van prostitutie, werk in de mijnen, cacaoplantages en de
kledingindustrie tot uitbuiting van au pairs en huishoudsters in Europa; moderne
slavernij komt overal voor.
Helaas los je dit probleem niet op met het betalen van een eerlijke prijs alleen. Om
slavernij aan te pakken moet je aandacht hebben voor de directe problematiek (veelal armoede) en achterliggende problemen en oorzaken:
Aandacht voor politieke, culturele en sociale aspecten
Veel gevallen van slavernij vinden plaats onder groepen die gediscrimineerd worden
(vrouwen, ras, herkomst e.d.). Wanneer er geen aandacht is voor de rechten van
deze kwetsbare groepen zal er achterstelling voor blijven komen.
Belang infrastructuur
Veel slavernij vindt plaats in afgelegen gebieden waar goede infrastructuur ontbreekt.
Bewustzijn
(kind)slavernij is op veel plaatsen geaccepteerd. Alleen door op gemeenschapsniveau
bewustwording te creëren kun je bijdragen aan een oplossing.
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Slavernij in chocolade
Juist in een sector als chocolade, een luxe, niet noodzakelijke voedingsbron,
waar m.n. Westerlingen van genieten, is de op grote schaal voorkomende slavernij
schrijnend. Voor veel cacaoboeren is ‘een goed leven’ nog ver weg.
Op cacaoplantages in West-Afrika werken (legaal en illegaal) meer dan 1,8 miljoen
kinderen. Volgens het Payson Center for International Development and Technology
Transfer (Tulane University) werkten er in 2008/2009 in Ivoorkust 263.000 kinderen en in Ghana 270.000 kinderen illegaal op cacaoplantages. En was er sprake van
vele volwassenen die als (schuld)slaaf aan het ‘werk’ waren.
Wij baseren ons op defensievere, maar nog steeds stuitende cijfers; zo komen wij tot de
slotsom dat er anno 2013 ten minste 460.000 mensen (kinderen en volwassenen) in
West-Afrika werken als cacaoslaaf. Hiervan zijn ongeveer 15.000 à 30.000 kinderen
verhandeld als slaaf (human trafficking), de ernstigste vorm van slavernij.
Enkele schrijnende voorbeelden van slavernij in chocolade:
Kinderen die onder valse voorwendselen bij hun familie vandaan worden gehaald
om onder dwang te werken op cacaoplantages (human trafficking);
Kinderen die werken op cacaoplantages in plaats van dat ze naar school gaan;
Minderjarigen die gevaarlijk werk doen (vb spuiten van gif zonder beschermende
kleding, werken met gevaarlijk gereedschap);
Volwassenen die zulke hoge schulden hebben en woekerrentes moeten betalen aan
een lokale handelaar dat ze gedwongen worden het hele jaar te werken om enkel
te kunnen voldoen aan deze rente; e.d.
Kinderen horen te spelen en naar school te gaan. Echter kinderen die buiten school
uren in het oogstseizoen licht werk uitvoeren op de plantages van hun ouders en
kinderen die buiten schooluren onder veilige omstandigheden meewerken op
cacaoplantages om zo het cacaoboerenvak te leren, zijn geen slaven.
Harkin-Engel Protocol
Het Harkin-Engel Protocol is een internationale overeenkomst gericht op beëindiging
van alle ‘worst forms of child labor’ (conform de International Labor Organization’s
Convention 182) en gedwongen arbeid (conform de International Labor Organization’s Convention 29) in de productie van cacao. Het Harkin-Engel Protocol is onderhandeld door US Senator Tom Harkin en US Representative Eliot Engel als reactie
op een BBC documentaire en diverse onderzoeken in 2000/2001 die rapporteerden
over een wijdverbreide kindslavernij en kindhandel in de teelt van cacao. Het
Harkin-Engel Protocol is in september 2001 ondertekend met de belofte van alle
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 elangrijke spelers uit de chocolade industrie om in 10 jaar tijd alle slavernij van de
b
cacaoketen te elimineren.
Het Harkin-Engel is een zelfregulerend protocol van de chocolade industrie zonder
sancties waarin de directeuren van de voornaamste chocolade multinationals zich op
persoonlijke titel committeerden om op zes punten resultaten te boeken:
artikel

Harkin-Engel Protocol onderdeel

Status

1

a. Onderken slavernij in chocolade en
b. maak voldoende middelen vrij om probleem daadwerkelijk te elimineren

onvoldoende
ja

2

a. Onderzoek werkomstandigheden en
b. formuleer remedie

ja
nee

3

Breng een gezamenlijke verklaring uit;
a. met noodzaak om ‘worst forms of child labour’ uit cacao te elimineren,
b. benoem positieve alternatieven voor kindslaven en maak deze voor hen
toegankelijk

4

Onderteken samenwerkingsmemorandum waarin
a. onderzoek,
b. informatie uitwisseling,
c. actie om gezamenlijke standaarden te implementeren
d. maak voldoende middelen vrij dat controle/ handhaving van
en rapportage over deze standaarden gewaarborgd wordt.

5

Werksamen in:
a. Veldprojecten
b. Deel best practices om WFCL te elimineren

6

Ontwikkel en implementeer geloofwaardige, wederzijds geaccepteerde,
vrijwillige, industriebreed gedragen standaarden van certificering

ja
nee

ja
ja
nee
nee

ja
nee
nee

Bovenstaand overzicht komt van een studie van Tulane University. Geen van de zes
punten is tot op heden volledig gehaald!

12

Tony’s Chocolonely

Certificeringen
Op de verpakkingen van veel chocoladerepen vind je allerlei verschillende
keurmerken: UTZ Certified, Rainforest Alliance en Fairtrade/ Max Havelaar. Een
keurmerk kun je zien als een soort diploma dat aangeeft of een boer of organisatie
voldoet aan een lijst met criteria op het gebied van sociale, economische en milieutechnische praktijken.
Elk keurmerk heeft een aantal generieke eisen die bij de verschillende keurmerken min
of meer gelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid
en discriminatie en het verantwoord omgaan met bestrijdingsmiddelen. Daarnaast
heeft elk systeem zijn eigen voorwaarden waar je aan moet voldoen om zo’n keurmerk
te mogen dragen. Zo staat Fairtrade vooral voor eerlijkere handel met coöperaties van
(kleine) producenten uit ontwikkelingslanden, is de aanpak van R
 ainforest Alliance
meer gericht op het zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu en heeft UTZ
Certified meer aandacht voor een aantal aspecten op het gebied van opschaling volumes en economische professionalisering van de individuele boer.

al ons
verpakkingspapier en
karton is fscgecertificeerd
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Fairtrade

Utz

Rainforest Alliance

Biologisch

Missie

“Our mission is
to connect
disadvantaged
producers and
consumers, promote
fairer trading
conditions and
empower producers
to combat poverty,
strengthen their
position and take
more control over
their lives”

“The mission of
UTZ Certified is to
create a world where
sustainable farming
is the norm; where
famers implement
good agricultural
practices and manage
their farms profitably
with respect for
people and planet,
industry invests
in and rewards
sustainable
production and
consumers can
enjoy and trust the
products they buy.”

“The mission of
Rainforest Alliance
is to conserve
biodiversity and
ensure sustainable
livelihoods by
transforming landuse practices,
business practices
and consumer
behavior.”

“Create a sustainable
agricultural system
that produces food
in harmony with
nature, supports
biodiversity and
enhances soil health”

Belangrijkste
onderscheidende onderwerpen

Sociale ontwikkeling,
met bijv. minimum
prijs en focus op producentenorganisaties

Professionalisering
van landbouwmethodes en management.

Natuurbescherming
en milieuvriendelijke
landbouwmethodes

100% biologische
landbouw en verwerkingsmethoden

Belangrijkste
doelgroep

Organisaties van
kleinschalige boeren

Kleinschalige boeren
en grootschalige
plantages

Kleinschalige boeren
en grootschalige
plantages

Kleinschalige boeren
en grootschalige
plantages

Niveau van
certificering

Op groepsniveau

Op boeren /
plantageniveau

Op boeren /
plantageniveau

Op boeren /
plantageniveau

Ontvangen
Prijs en
Premie

Minimumprijs +
vaste premie voor de
boerenorganisatie.

Marktprijzen en een
onderhandelbare
premie te betalen aan
de certificaathouder.

Marktprijzen en een
onderhandelbare
premie te betalen aan
de certificaathouder.

Marktprijzen en een
onderhandelbare
premie te betalen aan
boer/ coöperatie.

Kosten
voor de boer

vaste jaarlijkse bijdrage afhankelijk
van groepsgrootte

jaarlijkse kosten
inspectie

jaarlijkse kosten
inspectie

Jaarlijke kosten
certificering

Vaste kosten jaarlijke
kosten inspectie
Kosten voor
overige
spelers in
de keten

Licence fee van
(eind)gebruiker
per MT

entree fee + bijdrage
per Mt door leden

fee gebaseerd op
volume

Jaarlijke kosten
certificering

Traceer
baarheid

Mass Balance en
Segregatie via administratief systeem
van de kopers

Mass Balance en Segregatie via gecentraliseerd systeem

Segregatie via gecentraliseerd systeem

Segregatie via
administratief systeem van de kopers

Certificering

Jaarlijkse inspecties
door FLO-Cert

Jaarlijkse inspecties
door onafhankelijke,
ISO gecertificeerde
en geaccrediteerde
organisaties.

Jaarlijkse inspectie
door leden van het
Rainforest / SAN
Netwerk

Jaarlijkse inspecties
door onafhankelijke,
ISO gecertificeerde
en geaccrediteerde
organisaties.
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Overpeinzingen:
Slechts minder dan 10% van de chocolade op de wereldmarkt is gecertificeerd.
Het aanbod van gecertificeerde cacao is groter dan de vraag naar gecertificeerde
cacao.
Certificering is een middel op weg naar een betere cacaosector, geen doel en zeker
niet DE oplossing.
De impact die certificering heeft op de leefomstandigheden van de cacaoboer blijkt
uiterst beperkt.
Er wordt door chocoladebedrijven veel gesproken over verduurzaming, echter de
daadwerkelijke investeringsbereidheid over de laatste 12 jaar is minder dan
0,001% van de winsten van deze bedrijven.
Voornaamste motivatie van chocolade multinationals om in verduurzaming van
cacao te investeren is niet het verantwoordelijkheidsgevoel om de leefomstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren, maar omdat zij zich zorgen maken of
verwachte stijgende vraag naar chocolade niet tot grote schaarste van cacao zal
leiden. En dus moet de productiecapaciteit van cacao fors omhoog, zodat prijzen
niet (te veel) zullen gaan stijgen.
De kosten gemoeid met de diverse certificeringen (Fairtrade, Utz, Rainforest
Alliance, biologisch) verschillen fors. Fairtrade is vele malen duurder voor
fabrikanten dan Utz.
Veel multinationals en chocolade organisaties hebben zichzelf wederom doelen
gesteld en beloftes gedaan om in de cacaoketen te investeren. De Nederlandse
Chocoladesector is internationaal gezien een voorloper geworden door te beloven dat
in 2025 alle cacao duurzaam geproduceerd zal worden. Of zoals Mars zichzelf ten
doel heeft gesteld om in 2020 enkel nog gebruik te maken van gecertificeerde cacao.
Absoluut positief v
 olgens ons, echter beloftes en toezeggingen alleen zijn onvoldoende. Immers het Harkin-Engel Protocol illustreert hoe weinig zulke beloftes waard
kunnen zijn!
Reden genoeg om niet achterover te gaan leunen en op de wondere werking van certificering alleen te vertrouwen.
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Verschil mass balance en gesegregeerd
mass balance

gecertificeerd
(2010-2012)

gecertificeerd

de stromen
worden gemengd
niet-gecertificeerd
niet-gecertificeerd

segregatie

gecertificeerd

niet-gecertificeerd

gecertificeerd
(vanaf 2013)

niet-gecertificeerd

Tony’s Chocolonely & Fairtrade
Tony’s Chocolonely was het eerste volledig Fairtrade gecertificeerde chocolademerk
in Nederland. Al onze producten zijn altijd Fairtrade gecertificeerd. Fairtrade en
Tony’s Chocolonely hebben een soortgelijke visie: een sterkere positie voor boeren
en boerencoöperaties, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen leiden. Toen wij
in 2005 onze allereerste chocoladereep maakten kozen we ervoor om deze te maken van Fairtrade-gecertificeerde chocolade omdat Fairtrade in 2005 het enige
echte keurmerk was dat er bestond.
Wij zijn gestart met gesegregeerde Fairtrade-gecertificeerde chocolade. Echter in 2010
werd het mogelijk om ‘goedkopere’ Mass Balance Fairtrade gecertificeerde chocolade
in te kopen. Dit hebben we direct gedaan, om ons voordeel (circa 0,12 per kilo
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c hocolade) voor de stichting Chocolonely Foundation te reserveren om zo meer impact
bij de boer te genereren. Deze keuze was onderdeel van het Tony’s in Afrika project.
Volgens ons is Fairtrade/ Max Havelaar nog steeds een goed startpunt. Maar wij
vinden dat de impact van alle keurmerken, Fairtrade/ Max Havelaar incluis, helaas
erg beperkt is. Het is volgens ons de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de gewenste impact wel te realiseren en zij mag zich nooit verschuilen achter certificering.
Onze voornaamste kritiekpunten op Fairtrade/ Max Havelaar zijn: het certificeringssysteem is te duur voor boeren, de ondersteuning aan boeren en impact bij
boeren is beperkt, de overhead van de Fairtrade/ Max Havelaar organisatie is
te hoog, de organisatie is weinig pragmatisch en onvoldoende resultaatgericht.
Tony’s Chocolonely is in een discussie verwikkeld met Fairtrade/ Max Havelaar
over bovenstaande punten van kritiek. Stichting Max Havelaar maakt voorts
herhaaldelijk melding van het incorrect logogebruik door Tony’s Chocolonely; het
Fairtrade/ Max Havelaar-logo moet verplicht op de voorzijde van de verpakking
staan. Tony’s Chocolonely heeft aangegeven hier geen gehoor aan te zullen geven.
Om het Max Havelaar/ Fairtrade logo op onze verpakkingen te mogen voeren,
moeten we voldoen aan de afspraken met Fairtrade. Wij kopen Fairtrade gecertificeerde grondstoffen in en betalen hiervoor een premiumprijs. Tevens dragen we
1,88 procent van onze ‘netto chocolade omzet’ af aan Stichting Max Havelaar.
Het eerste bedrag, de Fairtrade premie die we betalen over alle grondstoffen en
dus ook cacao die we inkopen, komt volledig bij boerencoöperaties terecht. Het
tweede bedrag de licentiebijdrage aan Stichting Max Havelaar besteden zij aan
haar overhead (personeel & huisvesting), het certificeringssysteem, het stimuleren
van F
 airtrade gecertificeerde consumptie en innovatie. In 2012 betaalden wij een
licentiebijdrage aan Stichting Max Havelaar van 82.971,-

License fee wordt door Max Havelaar als volgt besteed

promotie,
publiciteit

innovatie

personeel

FLO en
certificatie NL

huisvesting,
kantoor
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In november 2012 kwam Fairtrade/ Max Havelaar in de publieke opinie fors
onder vuur te liggen. Het begon met een artikel in het Nederlands Dagblad met
de kop ‘Fairtrade Chocolade met bittere smaak’, gebaseerd op het rapport ‘Transnational Investigation: The Fairtrade Chocolate Rip-off’ door Forum for African
Investigative Reporters (FAIR). Er werd hier scherpe kritiek geuit op het Fair
trade model. De k
 ritiek was gericht op de kostenstructuur van het Fairtrade certificeringssysteem waardoor er minder geld naar de boer zou gaan. Ook zagen
geïnterviewde Fairtrade gecertificeerde boeren weinig tot geen meerwaarde in
het Fairtrade systeem. Zo kregen deze boeren bijna geen extra inkomsten uit de
verkoop van gecertificeerde cacao of wisten ze soms zelfs niet wat dat ze lid waren van een Fairtrade gecertificeerde coöperatie. Hoofdconclusie was dat het
Fairtrade systeem het leven van boeren niet wezenlijk verbetert.

Max Havelaar is dood! (31/7/2011)
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Max Havelaar (11/2012)
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tony’s chocolonely
Opgericht door de jongens van de Keuringsdienst
De Keuringsdienst van Waarde is een televisieprogramma (geproduceerd door Dahl
TV en uitgezonden bij KRO, voorheen RVU en NTR) dat, middels vasthoudend tele
fonisch vragen stellen, misstanden over productie van voedsel en andere consumentenproducten aan het licht brengt. Eén van de presentatoren van de Keuringsdienst
was Teun van de Keuken.
In 2005 richtte de Keuringsdienst van Waarde zich op slavernij in de cacaoketen. Teun
was furieus en toen hij ontdekte dat er ondanks de gemaakte afspraken in het HarkinEngel protocol halverwege de looptijd van het protocol nog geen enkele voortgang was
gemaakt zo mogelijk nog bozer. Geen enkele chocolade multinational wilde met hem
spreken en Nestlé ontkende publiekelijk zelfs het bestaan van slavernij in chocolade.
Vijf jaar na ondertekening was er niets veranderd: niemand luisterde, niemand deed
iets en niemand nam echt zijn/ haar verantwoordelijkheid.
Teun zag geen andere optie dan middels een grote actie (Steun Teun) zichzelf bij de
autoriteiten aan te geven als ‘chocolade crimineel’ voor het eten van met slavernij
vervuilde chocolade. Want als je een fiets van een junk koopt ben je strafbaar voor
heling omdat je verondersteld wordt te weten dat die fiets naar alle waarschijnlijkheid is gestolen. Op hetzelfde juridische principe is het kopen/ eten van chocolade
strafbaar als je op de hoogte bent van chocolade slavernij. Toch?
De rechter ging akkoord met de rationale, echter verklaarde de zaak niet ontvankelijk.
Feitelijk is het natuurlijk onhaalbaar om alle chocoladeconsumenten te v
 eroordelen.
Teun meende de rechter wel tot een uitspraak te kunnen laten komen als hij een andere schakel in de chocoladeketen zou zijn. Van journalist naar chocolademaker en dus
ging hij van rechtbank naar kamer van Koophandel. Teun richtte in 2005, namens
Dahl Tony’s Chocolonely op om zijn argumenten kracht bij te z
 etten.
Een klein chocoladebedrijfje met een duidelijke visie (100% slaafvrije chocolade) zag
het levenslicht. Officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam in
2006 onder de naam Tony’s Factory BV en merkeigenaar van Tony’s Chocolonely.
Sinds september 2011 heeft Tony’s Factory BV drie aandeelhouders: a genuine
chocolate company bv (Henk Jan Beltman – 51%), Lotsenshus BV (Maurice Dekkers
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– 34%) en Big Eve BV (Eveline Raymans – 15%). Onze oprichter Teun van de Keuken
is betrokken als kritisch, onafhankelijk ambassadeur.
Onze Visie
Iedere organisatie heeft behoefte aan een heldere visie. Iets om na te streven, te ambiëren, iets dat je eraan herinnert waarom je doet wat je doet. Onze visie maakt onze
trots. Onze visie is heel helder:

100% slaafvrije chocolade
En daarmee bedoelen we niet enkel onze chocolade, nee, alle chocolade wereldwijd.
Pas als er echt geen slavernij meer in de cacaoketen voor komt, dan hebben wij ons
doel bereikt.
Onze Missie
Onze missie is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van Tony’s
Chocolonely, het zorgt voor samenhang. Onze missie is drieledig:

crazy about chocolate
serious about people
raise the bar
Crazy about Chocolate
Wij zijn gek op chocolade. Op dikke repen met verrassende ingrediënten in de lekkerste chocolade. Zo’n reep waar je blij van wordt als ‘m uit zijn verpakking haalt. Wij
zijn chocolademakers; experts die eerlijk en open zijn over onze ingrediënten en
waar ze vandaan komen. Voor ons is chocolade namelijk geen commodity van de
‘world stock market’: daarvoor houden we er simpelweg te veel van.
Wij zijn 100% gecommitteerd om ‘s-werelds lekkerste chocolade te maken, zonder
enige bittere nasmaak.
Serious about People
Wij houden van mensen, zij zijn voor ons het allerbelangrijkst. We zijn dan ook
behoorlijk serieus als het om mensen gaat. Dit begint bij onszelf, overigens zonder
onszelf te serieus te nemen. Wij zijn 100% gecommitteerd om chocoladeslavernij te
stoppen en alle cacaoboeren hun eerlijke deel te laten verdienen. Net zo serieus zijn
we als het om onze chocolate lovers (consumenten), klanten en leveranciers gaat.
Wij gebruiken ons gezond verstand en streven naar een positieve impact op moeder
aarde.
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Team Tony’s.
Waar is Marieke?

Raise the Bar
Wij zijn een klein chocoladebedrijfje, vastbesloten om chocolade te veranderen. Daartoe willen wij het goede voorbeeld geven; eigenzinnig en kritisch.
Wij willen actief andere, veelal grotere, chocolademakers en verkopers inspireren opdat ook zij hun verantwoordelijkheden zullen nemen. Om zo de ongelijk verdeelde
wereld van chocolade echt te veranderen richting 100% slaafvrij.
Onze Waarden
Veel dingen zijn verandert de afgelopen periode, echter hoe wij zaken doen niet. In
het begin hadden we onuitgesproken waarden; hoe ons te gedragen als mens en als
bedrijf, heel vanzelfsprekend. Business activisten die de wereld willen veranderen.
Nu werkt er niemand meer van het eerste uur en vonden we het nodig om onze
waarden uit te schrijven. Heel logisch, verhelderend en ze spreken nog steeds voor
zich, althans voor ons wel.

eigenzinnig
kritisch
ondernemend
with a little fun along the way
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Onze visie, missie en waarden helpen ons de ‘juiste keuzes’ te maken. Ons continue
streven om de juiste keuze te maken zorgt ervoor dat wij trots kunnen zijn op de
organisatie die we bouwen.
Onze Strategie
Wij zijn een chocoladebedrijf dat de wereld wil verbeteren. Dat klinkt misschien wat
naïef of arrogant, dat is niet de bedoeling. Maar echt, wij zijn vastbesloten om door
bewustwording te creëren, het goede voorbeeld te geven en concullega’s te inspireren, chocolade daadwerkelijk 100% slaafvrij te krijgen.
Dat doen we door de beste te willen zijn. Wij willen de lekkerste alledaagse chocolade,
met het beste team, vanuit een sterk en sympathiek merk, middels hechte (klant)
relaties en vanuit een eerlijk en transparante keten maken. Iedere dag opnieuw!

eerlijk &
transparante
keten

beste team

lekkerste
chocolade

hechte
(klant)relaties

sterk &
sympathiek
merk

Onze doelen voor 2012
In ons jaarplan voor 2012 hebben we vijf doelen gedefinieerd:
1. Merkbekendheid vergroten
2. Bean-to-Bar
3. Professionaliseren
4. Groeien (+50% netto omzet tov vorig jaar)
5. Winstgevend (+4% netto winst tov de netto omzet)
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crazy about chocolate
Onze chocolade
Het is onze absolute ambitie om de lekkerste chocolade te maken. Alledaagse chocolade, op onze eigen wijze (zoals bijvoorbeeld in dikke ongelijk verdeelde repen), met
verrassende recepturen. Watertandend lekkere chocolade, die onze mondhoeken doet
krullen. Slaafvrij en dus zonder bittere nasmaak.
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Seizoen
Doel van onze seizoenschocolade (met name Pasen en Sinterklaas) is om nieuwe consumenten te leren kennen en huidige consumenten te verrassen doordat onze invulling net anders is. Onze paaseitjes, onze limited editions en onze chocoladeletterreep
zijn daar volgens ons voorbeelden van.

2011

2012

Limited editions
Wij experimenteren graag met verschillende smaken in ons choco-laboratorium.
Af en toe verzinnen we ook iets dat zó goed in de smaak valt dat we het met
iedereen willen delen! Afgelopen najaar brachten we daarom weer drie limited
edition-repen uit:
2011:
Melkchocolade met noga
Donkere melk chocolade
Pure chocolade met amandelen
2012:
Witte chocolade met framboos & knettersuiker
Melkchocolade met karamel & een korreltje zout
Pure chocolade & brazilnoten
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Chocoladeletters
Volledig alfabet inclusief de Arabische M in melkchocolade en de letters P, S & M in
pure chocolade.
Chocoladeletterreep
Is het een letter? Is het een reep... Nee, het is de chocoladelettereep! Dat is een
chocoladeletter én een chocoladereep in één. Wij vonden het namelijk tijd voor iets
nieuws deze Sinterklaas. Daarom bedachten wij de chocoladeletterreep. De letterreep
weegt maar liefst 180 gram en is verkrijgbaar in de smaken melk en puur in de letters P, S en M. De P van Piet, de S van Sint en de M van Mmmmm...

Chocolade melk
NIEUW in 2012 Tony’s Chocolonely chocolademelk! Gemaakt van biologische Fairtrade gecertificeerde cacao die we rechtstreeks inkopen bij de boeren van ABOCFA, een
boerencoöperatie in Ghana waar wij een langetermijn-overeenkomst mee hebben.
Mix dat met bijna een liter biologische Caring Dairy melk, een schepje rietsuiker en
wat carrageen (natuurlijk verdikkingsmiddel gemaakt van zeewier) en klaar is
Kees... uh Tony’s. Onze rijke chocolademelk heeft door intensieve verhitting de ouderwetse smaak van gekaramelliseerde rietsuiker en melksuiker.
Melk onderzoek
Afgelopen jaar heeft Fabian Kemps Verhage uitgebreid onderzoek gedaan naar welke
melksoort het beste zou passen in de langhoudbare chocolademelk van Tony’s Chocolonely. In dit onderzoek is de duurzaamheid van zeven verschillende melkveehouderijsystemen beoordeeld aan de hand van twaalf indicatoren in de categorieën boer,
koe, milieu en samenleving. Mede op basis van dit onderzoek hebben we gekozen
voor Nederlandse Biologische Caring Dairy melk.
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Volgens deze indicatoren en de beschikbare gegevens levert Biologisch Dynamisch
de meest duurzame melk, dicht gevolgd door Natuurlijk Werken (Pure Graze). Bio
logisch Caring Dairy en Biologisch scoren beide net voldoende. Caring Dairy, Weidemelk en Stalmelk scoren ver onvoldoende. Wij hebben gekozen voor de Biologische
Caring Dairy melk omdat lange verhitting van melk (noodzakelijke productiestap
voor onze chocolademelk) volgens ons niet past in de filosofie van Biologisch
Dynamisch. De Natuurlijk Werken melk is niet jaarrond beschikbaar, omdat deze
koeien in de zomer kalveren en dan dus geen melk geven.

Overall
score

Boer

Koe

Milieu

Samen
leving

Biologisch
Dynamisch

7,0

6,0

7,2

7,4

7,7

Contactinstantie: Stichting Demeter
Totale productie: 9.000 ton
Aantal bedrijven: 30
Gem. aantal koeien per bedrijf: 52

Natuurlijk
Werken

6,8

4,9

6,8

7,1

8,4

Contactinstantie: Pure Graze®
Totale productie: 20.000 ton
Aantal bedrijven: 33
Gem. aantal koeien per bedrijf: 85

Biologisch
Caring Dairy

6,0

3,8

4,8

7,3

8,4

Contactinstantie: CONO Kaasmakers
Totale productie: 360 ton
Aantal bedrijven: 9
Gem. aantal koeien per bedrijf: 66

Biologisch

5,8

3,8

4,9

7,3

7,3

Contactinstantie: De Natuurweide
Totale productie: 137.610 ton
Aantal bedrijven: 330
Gem. aantal koeien per bedrijf: 66

Caring Dairy

3,2

3,3

3,0

1,9

4,7

Contactinstantie: CONO Kaasmakers
Totale productie: 310.698 ton
Aantal bedrijven: 475
Gem. aantal koeien per bedrijf: 75

Weidemelk

3,2

3,3

2,7

1,9

4,7

Contactinstantie: Royal FrieslandCampina & Stichting Weidegang
Totale productie: 8.467.160 ton
Aantal bedrijven: 13.712
Gem. aantal koeien per bedrijf: 75

Stalmelk

3,1

2,9

1,9

3,3

4,5

Contactinstantie: Royal FrieslandCampina
Totale productie: 2.785.963 ton
Aantal bedrijven: 3.428
Gem. aantal koeien per bedrijf: 85
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Ongelijk verdeelde reep
Sinds mei 2012 zijn onze repen verdeeld in ongelijke stukjes. Wij vinden namelijk
dat iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft en willen alle consumenten op
smakelijke wijze duidelijk maken dat de chocoladewereld ongelijk verdeeld is en echt
eerlijker moet.
Met de overgang naar de ongelijk verdeelde reep zijn alle repen 180 gram
geworden, voorheen was de melkchocolade en de pure chocolade reep zwaarder
(namelijk 200 gram).

Wat je ongetwijfeld al is opgevallen is dat de onderkant van de reep de evenaar is.
De stukjes daarboven vormen de Golf van Guinee. Van links naar rechts: Ivoorkust,
Ghana, Togo en Benin (die volledig politiek incorrect bij elkaar zijn getrokken, omdat
anders er geen hazelnoot inpast – voor ons bijna zo belangrijk als politieke landsgrenzen), Nigeria en een stukje Kameroen.
De ongelijk verdeelde reep doet precies waar we op hoopten. Hij zorgt voor reacties;
voor hele heftig enthousiaste, maar helaas ook voor minder enthousiaste. Door onze
eigen reep onze visie te laten vertellen, breken we door het routinematig eten van
chocolade heen en praten we tijdens het eten van chocolade over de ongelijkheid in
de keten. En ja dat is even wennen!
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Blij
De tweede klas van de Vrijschool in Assen heeft een creatieve manier gevonden om
de ongelijk verdeelde reep toch eerlijk te delen. Van juf Carin, de vriendin van vaste
Tony’s vriend Gert, kregen we de volgende mail.
‘In mijn tweede klas (groep 4) van de Vrijeschool in Assen is filosoferen niet een vak,
maar gebeurt het gewoon. Wij praten over arm en rijk, delen, zorgen voor elkaar.
Vaak komen de kinderen met oplossingen en waarheden die me verbazen en roeren.
Simon kent het verhaal van Tony. Van de chocola en eerlijk delen. Tja… en als juf
dan vertelt over haar vriend en dozen vol chocola… dan plegen we in de klas een telefoontje. Ja hoor, hij neemt een reep mee.
De chocola is mee naar school genomen, het verhaal van Tony verteld (‘Ik ken dat
verhaal juf’, zegt Simon). Emiel krijgt de opdracht de chocola te verdelen in 20
(‘Nee, 21… juf ook!’) stukjes. De hele klas staat er omheen. Twee stukken blijven
over (‘Voor Tonneke… dat lijkt op Tony’, onze schoolleider en o handig… haar bezoek). Emiel mag de chocola ook uitdelen. Halverwege vraag ik hem hoe hij dat doet.
‘Ik leg gewoon op elke tafel een stukje en kijk niet wie wat krijgt. Dan ben ik bang
dat ik er niet uitkom juf!’ Geen kind klaagt, terwijl er toch duidelijk verschil
in grootte is. Filosofie, geen vak… gewoon doen.’
Even wennen
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Ingrediënten
We kopen ingrediënten in op een wijze die zoveel mogelijk impact genereert. Indien mogelijk kopen we Fairtrade gecertificeerde ingrediënten, liever nog gaan we een stap verder.
Een mooi voorbeeld zijn de biologische/Fairtrade brazilnoten die we in 2012 gebruikten voor een van onze limited edition repen en het feit dat we rechtstreekse handelsrelaties met twee cacao coöperaties zijn aangegaan om zo nog beter te kunnen stimuleren op de kwaliteit en smaak van de cacaobonen. Ons hoofddoel voor het
aangaan van directe relaties is erop gericht om de sociale vooruitgang bij de boeren
fors te stimuleren en geeft het ons tevens een uitgelezen kans om de kwaliteit en
smaak van deze cacao te verbeteren.
Kritisch, eigenzinnig en nieuwsgierig blijven wij ons afvragen of zaken niet anders,
beter kunnen. Eigenlijk doen we nooit zomaar iets. We vertrouwen niet zomaar op
een keurmerk of een oordeel van anderen. Daarom voeren we regelmatig zelf onderzoek uit. Of laten we dit doen door studenten onder professionele begeleiding van
hogescholen of universiteiten. Dit doen we niet alleen vanwege hun onafhankelijke
en frisse blik, maar ook omdat we graag zoveel mogelijk mensen in onze strijd voor
slaafvrije chocolade betrekken. Zoals het onderzoek door Fabian naar de beste melk
voor in onze chocolademelk. Of het onderzoek door Eva Wieleman dat zij samen met
Peter Klosse van toprestaurant De Echoput uitvoerde om Tony’s smaakwiel en
smaakvocabulaire te ontwikkelen.
Verpakkingsonderzoek
Niet alleen de repen maar ook onze verpakkingsmaterialen hebben onze serieuze
aandacht. Eind 2011 heeft Daniël Poolen (Universiteit Twente) uitgebreid onderzoek
voor ons gedaan naar onze verpakkingsmaterialen. Op basis van die resultaten zijn
we met de intrede van de ongelijk verdeelde reep overgestapt op ongestreken, ongebleekt en gerecyclede wikkels.
Ongestreken
Ongestreken betekent dat het papier niet wordt ingesmeerd met porselein of kalk.
Hierdoor ziet onze verpakking er matter uit dan voorheen.
Gerecycled FSC-papier
De wikkels van onze repen zijn gemaakt van gerecycled & FSC-gecertificeerd papier.
Ongebleekt
Het gerecyclede FSC-papier is ongebleekt omdat we de kleur van het papier zo eigenlijk wit genoeg vinden en dus hebben we geen verontreinigend bleekmiddel hoeven
gebruiken. dat erg verontreinigend is.
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Dit zijn onze ingredienten

Melk
3.664 liter
Biologisch
Caring Dairy

Amandelen
25 kilo
Rietsuiker voor
chocolademelk
3.286 kilo

* deze opmerking naar
 anleiding van een uitzena
ding van EénVandaag

over
misstanden in de Turkse
hazelnoot teelt)

Brazilnoten
1.184 kilo
Fairtrade /
Biologisch

Hazelnoten
4.332 kilo
Gedeeltelijk bio
logisch (NL) 100%
Kinderarbeidvrij*
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Karamel
1219 kilo
Conventioneel

Frambozen
309 kilo

Zeezout
61 kilo
Conventioneel

couverture
472.134 kilo
Mass Balance
Fairtrade
Cacaopoeder
2.000 kilo
Fairtrade/ Biologisch (waarvan 822 kilo
gebruikt)

Noga
2.023 kilo
Fairtrade**

** met uitzondering van
een korte periode van
leveringsproblemen bij
onze leverancier

Knettersuiker
371 kilo
Conventioneel
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Aluminiumfolie
Ons aluminiumfolie bestaat zo veel mogelijk uit gerecycled materiaal (10 – 75%). Het
exacte percentage varieert fors in verband met beschikbare hoeveelheid en kwaliteit
van gerecycled aluminium.
Zo dun mogelijk
Onze wikkel en aluminiumfolie hebben we verder zo dun mogelijk gemaakt, omdat
we zo min mogelijk verpakkingsmateriaal willen gebruiken. Maar maak je geen zorgen: hij is wel dik genoeg om je reep goed te beschermen tijdens het verhuizen van
de chocoladefabriek naar de winkel.

al onze
wikkels zijn
gemaakt van
gerecycled,
ongebleekt en
ongestreken
papier
daarmee hebben
we 210 bomen van
de kap gered
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Bean-to-Bar
‘Crazy About Chocolate’ betekent voor ons dat we weten waar de cacao van onze
chocolade vandaan komt. Dat we de boer kennen, dat we over een langere periode
met hem werken. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de smaak van zijn cacao
(veel wordt namelijk bepaald door het fermentatie-proces, de droging en het zorg
vuldig uitsorteren) verbeterd. Aandacht is resultaat, niet waar?
Bean-to-Bar; dus een volledig gesegregeerde keten van boon naar reep. Dat klinkt logischer dan dat het is. De meeste cacao wordt namelijk verhandeld als bulkcommodity: de bonen belanden, vaak al in de haven van het producerende land, op één hoop
om daarna te worden doorverkocht.
Sinds 2010 kochten we onze Fairtrade gecertificeerde cacao in volgens het mass
balance principe en zetten we ons financieel voordeel in voor de boer. In 2012 zijn
we begonnen met het rechtsreeks inkopen van de biologisch en Fairtrade gecertificeerde cacaobonen van de coöperatie ABOCFA. Eerst alleen voor onze chocolademelk,
aansluitend ook voor onze chocolade. Het vergt veel van Barry Callebaut om voor
onze beperkte hoeveelheden chocolade een volledig gesegregeerde productie chocolade te maken. Maar nu de openboek overeenkomst er is, de bonen onderweg zijn en
de eerste productie gepland is verwachten we medio juli 2013 de eerste bean-to-bar
repen te kunnen verkopen. Voor ons een grote stap in de richting van 100% slaafvrije chocolade, volgens ons eigen smaakprofiel.
In 2012 hebben we 472.134 kilogram chocolade ingekocht en 474.785 kilogram
verkocht.

Couverture

Volume (in kilo’s)

Melk chocolade

366.275

Donkere Melk chocolade

173

49% pure chocolade

20.621

72% pure chocolade

79.639

Witte chocolade

5.427

Totaal

472.134
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serious about people
‘ik ben omdat wij zijn’ UBUNTU – Zuid-Afrikaanse filofosie
Het gaat om mensen; om ons team, de cacaoboer, de consument, de klant en de
leverancier. In die volgorde van belangrijkheid. Het gaat om mensen, die maken stap
voor stap het verschil. Zoals Chris Abani in zijn TED-talk over UBUNTU het zo krachtig zei: “the world is never saved in grand messianic gestures but in the simple
accumulation of gentile, soft, almost invisible everyday acts of compassion”.
Ons team
Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons team het verschil maakt. Als de
beste mensen als team samenwerken om de wereld daadwerkelijk te veranderen,
dan ontstaat de organisatie die we voor ogen hebben, waar we trots op kunnen zijn.
In 2012 is ons team van vier gegroeid naar vijftien personen.
Experts en professionals die gedreven werken om de visie te realiseren en onze missie inhoud te geven. Dat werkt, ten minste als de organisatie zich ook voor het team
inspant. Bewust geven we ons team de hoogste prioriteit en werken we samen met
Great-Place-to-Work (GPtW) om onze prestatie als werkgever te evalueren.
In 2012 scoorden we een 8,9 op de trustindex van de GPtW-enquete. Een erg hoge
score, die nu dus als nulmeting geldt.
Scores Great Place to Work enquete 2012

9,7
7,9

credibility

It’s the people,
stupid!

9,8
9,6

8,2

respect

8,9

fairness

pride

cameraderie

trust index
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no way for us to be 
human without other
people - ubuntu
Cacaoboer
Wij zijn opgericht om de positie van de cacaoboer te verbeteren; op weg naar 100%
slaafvrije chocolade. Als eerste volledig Fairtrade gecertificeerd chocolademerk geven
we invulling aan onze visie door te focussen op de positie van de boer, de coöperatie
en zijn gemeenschap. Wij creëren bewustzijn, ontwikkelen ons continue om zo het
inspirerende voorbeeld voor onze concullega’s te kunnen zijn. Want alleen samen
kunnen we de positie van de cacaoboer echt veranderen.
Tony’s in Afrika
Met financiële ondersteuning van Oxfam Novib hebben we van 2009 tot 2011
het ‘Tony’s in Afrika’-project uitgevoerd om te kijken hoe het inkomen en
arbeidsomstandigheden van boeren verbeterd kon worden door het opzetten van een
nieuw soort transparant handelsmodel voor onze chocolade.
Doelen van dit onderzoek waren o.a. om een beter zicht te krijgen op de machts
verhoudingen binnen de keten en een voorstel te ontwikkelen voor een transparant
handelsmodel wat de beste kansen biedt voor het verbeteren van de inkomens van
cacaoboeren in West-Afrika.
Een van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek was het voorstel om een
Organisational Development Mechanism (ODM) te creëren binnen het bestaande
Fairtrade certiferings-systeem. Dit zou betekenen dat voortaan een Mass Balance
principe zou worden toegepast door Fairtrade, waarbij kostenbesparingen door de
invoering op grote schaal van dit systeem ten goede zouden komen aan de boeren.
Dit in tegenstelling van het normale Mass Balance systeem, waar mogelijke kostenbesparingen – anders dan bij ons – veelal in de zakken van de industrie verdwijnt.
De beschikbare gelden zouden geïnvesteerd moeten worden in boerenorganisaties
om deze te versterken en ze zo kredietwaardig te laten worden. Immers een van de
grote problemen in de keten is dat boeren en coöperaties geen toegang hebben tot
leningen en daardoor niet kunnen investeren in hun plantages.
Nadat bleek dat de uitvoering van dit systeem in de praktijk binnen het internationale Fairtrade systeem op moeilijkheden stuitte, heeft Tony’s zelfstandig een gedeelte
van de voorstellen uitgevoerd.
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Zo heeft Tony’s Chocolonely de afgelopen 2 jaren volgens het Mass Balance principe
cacao ingekocht. De 0,12 per kilo couverture die we hierdoor bespaarden is gereserveerd om de komende jaren besteedt te gaan worden door de Chocolonely Foundation aan projecten die boeren ten goede komen. Dit resulteerde voor de periode
2010-2012 in een bedrag van 95.387,Een hoofdconclusie van Tony’s in Afrika was dat door een simpeler handelsmodel
(zoals Mass Balance en minder bureaucratie) boeren inderdaad hun inkomen konden verhogen, maar werkelijke impact op het inkomen komt pas van productiviteitsverhoging en sterkere boerenorganisaties.
Bean-to-Bar
Het Bean-to-Bar project, uitgevoerd in 2012 en 2013, is een direct gevolg van Tony’s
in Afrika. We volgen hiermee ons eigen advies om directe langdurige relaties aan te
gaan met boerenorganisaties, waarbij er duidelijke doelen en tijdslijnen worden gesteld mbt het ondersteunen van de ontwikkeling van deze coöperaties. Door de omvang die we hebben bereikt is het nu mogelijk om daadwerkelijk bean-to-bar gesegregeerde chocolade te maken, die niet duurder is dan de mass balance couverture die
we voorheen gebruikten. Financieel net zo efficient, inspirerender voor concullega’s
en eenvoudiger aan de consument uit te leggen.
In 2012 tekenden wij lange termijn intentie overeenkomsten met de boerencoöperaties
ABOCFA (uit Ghana) en Ecookim (uit Ivoorkust). Wij committeren ons naar hen om
volgens afspraken de komende 5 jaren cacao af te zullen nemen, zij zijn en blijven
zonder leveringsverplichting. Wij binden ons en laten hen vrij. Zo moet het volgens
ons zijn in overeenkomsten tussen financieel niet gelijkwaardige partijen. Hierdoor
weten de boeren zeker dat ze hun bonen voor lange tijd en tegen een goede prijs aan
ons kwijt kunnen. De lange termijn relatie geeft de boer en de coöperatie de mogelijkheid te investeren, professionaliseren en te groeien, het elimineert enige onzekerheid.
Onzekerheid is namelijk als ‘ondernemer’ die leeft op de armoedegrens niet op te vangen. Doel van deze lange termijn relatie is dat de coöperaties zoveel verzelfstandigen
en professionaliseren dat zij ons op termijn niet meer ‘nodig hebben’.
Doordat wij rechtstreeks bij de cacaoboeren inkopen kunnen we waar mogelijk
tussenhandelaren uitschakelen, om zo meer uit te keren aan de boer. Die heeft er
tenslotte het hardst voor gewerkt. Maar geld alleen lost de problemen niet op.
Door de directe en lange termijn relatie leren we elkaar echt kennen. En kunnen
we van elkaar leren en elkaar helpen. We faciliteren bijvoorbeeld trainingen om
professioneler te boeren en de opbrengst per hectare te verhogen. En stimuleren
voorlichting: zoals bewustwording dat kinderarbeid écht niet normaal is en om de
positie van de vrouw te verbeteren.
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ABOCFA
Abocfa is een coöperatie in Ghana, vlakbij de stad Suhum zijn 400 boeren lid van
de coöperatie, verspreid over 13 dorpen. De coöperatie komt voort uit een biologisch
programma van de organisatie Louis Bolk/ AgroEco.
Op verzoek van Cadbury in 2008 voor Green & Black’s begon Louis Bolk/ AgroEco
een biologisch project met een groep van 350 boeren in Aponoapo. In 2009 kregen
de boeren na hard werken hun biologische certificering. Vervolgens kwam de vraag
of de boeren ook Fairtrade gecertificeerd konden worden. Om dit te kunnen worden,
moesten de boeren zich organiseren in een coöperatie. Want Fairtrade certificeert
alleen officiele producentenorganisaties.
Met veel ondersteuning van AgroEco werd de coöperatie opgericht en in 2011 voor
het eerst Fairtrade gecertifieerd. Abocfa was hiermee de allereerste coöperatie in
Ghana die zowel Fairtrade als biologisch gecertificeerd was!
Ondertussen merkte Abocfa rechtstreeks het effect van schaalvergroting en fusie
golven in de cacaoindustrie. De biologische cacao was origineel bedoeld voor het
merk Green & Black’s, wat overgenomen werd door Cadbury. Cadbury had ook interesse in Fairtrade cacao, maar deze interesse, en bijbehorende steun, kwam tot een
einde toen Cadbury op zijn beurt weer werd overgenomen door Kraft (het huidige
Mondelez), de maker van o.a. Milka.
In 2012 was Tony’s de allereerste marktpartij die cacao kocht tegen een eerlijke
prijs onder Fairtrade en Biologische voorwaarden. Natuurlijk hopen we dat, mede
door ons voorbeeld, andere bedrijven ook geinteresseerd raken want de coöperatie
produceert veel meer dan Tony’s alleen kan afnemen.
In Ghana heeft AgroEco de boerenorganisatie opgezet, de certificatie voorbereid en
gewerkt aan de verbetering van de teelt. De grote uitdaging is hoe de jonge coöperatie
en met nu nog weinig inkomsten toch in staat zal zijn een professioneel en financieel
onafhankelijke positie te creëren. Hiervoor is veel training n
 odig om capaciteit te verbeteren van bestuur en management, en zijn betere inkomsten uit cacao nodig om de
kosten van de organisatie te betalen. Tony’s levert hier een bijdrage aan door onze
toezegging jaarlijks terug te komen en de cacao te kopen tegen een premie van 25%
boven op de marktprijs. Daarnaast proberen we andere partijen te interesseren om
investeringen te doen in de coöperatie en gemeenschap. Een concreet resultaat hiervan
is dat de stichting Progreso de komende jaren Abocfa zal ondersteunen om de organisatie te versterken.
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ECOOKIM
De coöperatie Kapatchiva is onderdeel van de cooperatieve unie Ecookim. O
 pgericht
in 2004 is Ecookim een samenwerkingsverband van 9 cooperaties in Ivoorkust. Voor
Tony’s zijn de leden en het management van deze unie helden; ze weigeren zich te
schikken in langdurige wurgcontracten. Zonder enige hulp van buitenaf hebben ze
zich gekwalificeerd voor Fairtrade certificering in 2010 en met de inkomsten uit FT
hebben ze interne trainingsprogramma’s opgezet, bouwen ze momenteel een nieuw
kantoor en professionele opslagruimte voor de cacao.
Echter lang niet alle cacao kan de coöperatie verkopen op de Fairtrade markt, er is
te weinig vraag en veel marktpartijen willen geen handelsrelaties aangaan met een
onafhankelijke organisatie als Ecookim. Sinds 2012 heeft Kapatchiva Utz certificering (een investering gefinancieerd met FT premie) om zo meer markten te vinden
voor de duurzame cacao. Omdat ze weigeren zich vast te leggen aan verplichte contracten met multi-nationals, met daarin de vaak knellende voorwaarden, kunnen ze
niet alle cacao kwijt op gecertificeerde markten.
Van zo’n partij wordt Tony’s blij; trots, zelfstandig en pro-actief. Maar met helaas
grote uitdagingen voor zich; zo is de vraag naar Fairtrade cacao vorig jaar bijna gehalveerd. Dankzij het goede management van het hoofdkantoor van de unie Ecookim
zijn de boeren van Kapatchiva in staat hun cacao aan Tony’s en andere klanten te
verkopen. De komende jaren zullen gebruikt worden om ook op lokaal niveau het
management en de structuur van de organisatie te professionaliseren, terwijl de boeren aan hebben gegeven training nodig te hebben in landbouwmethodes.
Kapatchiva is gelegen in het midden van Ivoorkust, vlakbij de stad Bouafle.
De coöperatie heeft ongeveer 350 leden en in 2012 kocht Tony’s de cacao van 1 specifiek dorp (Blaiskero Sud) met 128 leden. Hopelijk kunnen we, met onze groei, in de
komende jaren van meer en meer leden de cacao afnemen. De komende jaren gaan
we intensief samenwerken.
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Hoeveel gaat naar de boer per reep?
Gemiddeld gaat er slechts 5% van de consumenten adviesprijs van één 180 grams
reep Tony’s Chocolonely naar de boer (dat is inclusief Fairtrade premie voor de
cooperatie). Voor ons is het belangrijk dat alle partners in de keten een eerlijk gedeelte van de prijs krijgen, een bedrag dat in verhouding staat voor het geleverde
werk. Dit kan en moet volgens ons verbeteren op boerenniveau.
Echter vaak vergeten mensen dat een chocoladereep niet alleen bestaat uit cacao; ook
moet er betaald worden voor de andere grondstoffen zoals suiker en melk, transport,
opslag, belastingen en natuurlijk het maken van de chocoladereceptuur zelf.
Voor Tony’s is de kern van de discussie dat een boer een goed inkomen moet ver
dienen, zodat kinderarbeid en uitbuiting niet meer nodig hoeven zijn! Dit is belang
rijker dan wat een boer per reep verdient; een boer zou met zijn cacao-oogst zoveel
moeten verdienen dat hij in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin kan voorzien.
Dit kan dus door de te betalen prijs te verhogen, maar het kan natuurlijk ook door
te helpen zijn oogst te vergroten. Want als een boer maar 30% produceert van wat
eigenlijk mogelijk is op zijn land, dan helpt het meer om hem te trainen om zijn productie te verdrievoudigen dan hem alleen maar een betere prijs te betalen per reep.
Hieronder een indicatieve, gemiddelde prijsopbouw van de 180 grams melk choco
lade reep, de percentages zijn om een idee te geven.

% van CAP
Cacaoprijs voor boer (farm gate price)

4%

Fairtrade premie aan coöperatie

1%

Transport, handling en belastingen in Ghana/ Ivoorkust

2%

Melkpoeder

3%

Suiker

3%

Productie chocolade, mouleren, verpakken & opslag

24%

Transport

4%

Max Havelaar license fee

2%

Bruto verkoopmarge Tony’s Chocolonely & wederverkoper

51%

BTW

6%

Consumenten Advies Verkoopprijs (CAP)

100%
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Consument
In 2005 zijn we Tony’s Chocolonely gestart om het leven van cacaoboeren te verbeteren. Omdat we daar de hulp van chocofans heel hard bij nodig hebben nemen we
onze fans net zo serieus als de cacaoboeren. Wij willen graag het meest favoriete
chocolademerk worden. Daarom vinden wij het belangrijk om met iedereen die iets
van ons vindt te praten. Nou ja… Niet écht met iedereen natuurlijk. Maar zowel positieve als negatieve reacties zijn welkom. We willen dat mensen blij van ons worden,
maar gaan ook een stevige discussie niet uit de weg. Daarom kun je ons op heel veel
verschillende manieren bereiken: op Facebook, Twitter, via de e-mail, chocofoon of
tijdens presentaties die we graag houden. En de deuren van ons kantoor staan ook
altijd open voor blije én kritische chocoladeliefhebbers.
Ongelijk verdeeld
Wij houden eigenlijk niet zo van advertenties. Dus kopen we geen media in. Wij denken dat als we uitgaan van ons eigen middelen, we veel effectiever onze boodschap
kwijt kunnen. De ongelijk verdeelde reep is hier een voorbeeld van. Door onze 180
grams repen te verdelen in ongelijke stukjes willen we alle chocofans op smakelijke
wijze duidelijk maken dat de inkomsten in de chocoladewereld oneerlijk verdeeld
zijn.
Op deze verandering kregen we zowel positieve als negatieve reacties. Alle reacties
werden beantwoord met een persoonlijk berichtje of een reep: om de mensen die
minder blij waren met de ongelijk verdeelde reep een handje op weg te helpen om
aan de verandering te wennen en om de blije chocofans te bedanken voor hun steun.
Limited Editions
Omdat we onze fans graag blij willen maken doen we graag iets extra’s voor ze. Zo
duiken we elk najaar weer onze eigen chocokeuken in om drie te gekke tijdelijke
smaken te verzinnen: de limited editions. De repen zijn alleen te koop in niet-supermarkten. In 2011 brachten we onze eerste limited editions uit: melk/noga, donkere
melk en puur/amandel. De melkchocoladereep met noga was onder onze fans zó populair dat we besloten om de smaak toe te voegen aan ons vaste assortiment. In
2012 bedachten we de wit/framboos/knettersuiker, melk/karamel/zeezout en puur
met paranoot.
Gouden ei
Natuurlijk doen wij met Pasen aan eieren zoeken. En bij de vestigingen van Marqt
maken klanten rond Pasen zelf kans om naast melk, puur en praline nog een ander
eitje in de Tony’s paaseidoosjes te vinden. In één van de doosjes die bij Marqt in de
schappen staan zit namelijk een Fairtrade goed gouden ei verstopt ter waarde van
600,-!
In 2012 werd de gouden vondst gedaan door Rob Streevelaar, algemeen directeur
van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest.
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Tony’s trakteert en komt langs op een peerd
Ook rond Sinterklaas dragen wij graag ons steentje bij aan de gezellige Sint-sfeer. Op
onze speciale Sint-site konden fans van de Goedheiligman hun gegevens achterlaten.
Op 4 december gingen we met onze hulpsint op zijn paard én een zak vol chocolade
letterrepen op bezoek bij de twee gelukkige winnaars in Haarlem. Ook fans die niets
hadden gewonnen stelden we niet teleur. Op 5 december konden zij Sinterklaas vieren
bij ons op kantoor. Met genoeg chocolade(melk) om de ‘verliezers’ te troosten.

-

Online
Op tonyschocolonely.com lees je alles over wie wij zijn en wat we doen. In 2012 werd
onze site door 108.643 chocoladefans bezocht. Op het blog dat we op onze site bij
houden delen we al het Chocolonely nieuws met je. Als je online met ons in gesprek
wilt gaan, dan vind je ons op Twitter en Facebook.
Tony’s in de krant
Soms staan we wel eens in de krant. Of in je favoriete tijdschrift; zo stonden we uit
gebreid met Mister Kitchen in Delicious. Daar zijn we ontzettend blij mee, omdat we
zoveel mogelijk mensen willen vertellen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is
in de chocoladewereld en we graag willen vertellen wat wij er aan doen om de cacao
keten een stukje eerlijker te maken.
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Klant
In 2012 hebben we ons sales team uitgebreid en geprofessionaliseerd. Veel van onze
klanten hebben ons tot 2012 te weinig gehoord en gezien. Voornaamste doel was om
de verkrijgbaarheid/ distributie van onze producten op orde te krijgen, met name in
alle Nederlandse supermarkten. We zijn daar dan ook fors gegroeid. Dit is niet ten
koste gegaan van bestaande klanten, in tegendeel ; de verkopen bij Albert Heijn,
WAAR, Wereldwinkels en Marqt gaan door het dak. In het Out-of-Home kanaal groeien we ook stevig; met name Sligro heeft een vermeldenswaardige plek. Sinds 2012
zijn we en (troost)prijs bij de Nationale Postcode Loterij.
In september 2012 ontvingen ook wij de welbekende 2%-brief van Albert Heijn.
Dit drukte ons met de neus op de feiten hoe het voelt om in een ongelijk verdeelde
keten te opereren. We hebben de directie van Albert Heijn een paar ongelijk verdeelde repen opgestuurd met een handgeschreven briefje: Op 17 september heb je ongevraagd een blokje van onze reep geprobeerd te nemen. Voor jou een klein blokje
(2% = 0,03), voor onze chocoladeboer in Ghana is dat een kwart van zijn inkomen
per reep. Geen zorgen wat de uitkomst van onze gesprekken ook zal zijn, wij zullen
de chocoladeboer niets afnemen. Geniet van de repen, maar… eerlijk delen! Groet,
Team Tony’s.
Wij willen onze klanten actief managen en leggen daarom focus op informeren, lange
termijn relaties en klanttevredenheid.
Leverancier
In 2012 hebben we met Bean-to-Bar een grote stap gezet op de relatie met
leveranciers. Wij hebben een lange termijn samenwerkingsafspraken gemaakt met
CocoaSource (de inkoper van onze bonen), Barry Callebaut (de fabrikant van onze
couverture) en Althaea (de chocolademaker die onze repen maakt). Tevens intensiveerden we de samenwerking met Def., onze vormgeef studio (HELDEN!) en 2ML,
onze netwerkbeheerder (binnenkort HELDEN).
Wij willen onze leveranciers actief managen middels openboek afspraken en leggen
daarom focus op informeren, lange termijn relaties en klanttevredenheid.
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raise the bar
Wij zijn een klein chocolade bedrijfje, vastbesloten om chocolade te veranderen naar
100% slaafvrij. Daartoe willen wij het goede voorbeeld geven; eigenzinnig en kritisch.
Echter om het goede voorbeeld te kunnen geven moeten we voorop blijven lopen, dat
kan alleen door continu de lat voor onszelf een beetje hoger te leggen. Door in gesprek te zijn met de grote chocolademakers en ervoor te zorgen dat alles wat wij
doen, direct voor hen te implementeren is. Kortom wij moeten schaalbaar zijn.
Raise the bar bestaat voor ons uit drie stappen:
creëer bewustwording van slavernij in chocolade
ontwikkel een eigen business model dat actief bijdraagt aan een oplossing
inspireer andere chocoladebedrijven om een soortgelijk ketenmodel te adopteren
Kaizen approach
Kaizen (Japans voor “veranderen naar beter”). Wij willen leren en blijven leren.
Verder professionaliseren om steeds beter te worden in het maken van slaafvrije
chocolade voor iedereen. Zelfkritisch leggen we de lat steeds hoger, nieuwsgierig en
onderzoekend kijken wij de wereld in. Continue strevend naar een hoger doel.
Tegelijkertijd vieren we ieder succes(je).
Wat hebben we geleerd?
Natuurlijk hebben leren we elke dag wijze lessen. Hieronder een aantal van de belangrijkste lessen van afgelopen jaar:
Focus op het belangrijkste
Voor ons is dat absoluut om de allerbeste slaafvrije chocolade voor iedereen te maken. Wij zullen ons nog minder laten verleiden tot andere leuke dingen. Wij willen
het meest favoriete chocolademerk worden.
It’s the people, stupid!
Zonder de juiste mensen op de juiste plek kun je als bedrijf grote dromen hebben,
maar wordt het moeilijk deze dromen waar te maken.
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Vele kleine stappen echt goed zetten
Vele kleine stappen voorwaarts maken grote dingen mogelijk. In 2012 hebben we
veel dingen tegelijkertijd gedaan (introductie van chocolademelk, chocoladeletterreep, limited editions, ea) hetgeen resulteert in forse groei. Dit geeft heel veel energie, al hebben we onvoldoende tijd gehad om alles 100% goed te doen. Juist details
maken het verschil.
Open up
Luister, zet de deuren open. We hoeven niet alles zelf te verzinnen. Heel veel goede
tips liggen op straat, als je maar luisteren wilt. Daarom zullen wij in 2013 een winkeltje aan kantoor openen en organiseren we Tony’s FAIR. Omdat we de waarheid
niet in pacht hebben en graag de mening van anderen horen.
Solve the problem once
Het is beter om één keer een probleem goed aan te pakken, zodat je weet dat het niet
meer voorkomt. Beter het dak goed repareren, dan emmers blijven neerzetten om de
druppels op te blijven vangen. Wij hebben veel profijt van de forse investering in ons
ERP-systeem. De optimalisatie van de webshop is in 2013 aan de beurt.
Fairtrade gecertificeerd is niet zaligmakend.
In Ivoorkust, bleek Uirevi toch niet de gedroomde Fairtrade organisatie te zijn en is
deze organisatie in 2013 zijn Fairtrade certificering kwijt geraakt wegens financiële
problemen en meldingen van fraude. Dit heeft natuurlijk met name impact op de
aangesloten boeren van deze grote coöperatie die door problemen in het management nu hun cacao niet meer kunnen verkopen op de Fairtrade markt. We hopen dat
de organisatie in staat is de juiste stappen te nemen om toch weer zo goed mogelijk
de belangen van de leden te kunnen behartigen.
Ga uit van je eigen kracht en neem zelf de verantwoordelijkheid
In 2012 was er veel kritiek op Fairtrade/ Max Havelaar. Wij zullen onze mening actiever ventileren, we waren te reactief. Wij zien onze Fairtrade certificering als startpunt en zullen altijd zelf verantwoordelijkheid nemen zonder ons achter de certificeerder te verschuilen. Wij gaan uit van onze eigen kracht.
Onze impact is beperkt
We kunnen het niet alleen. Als wij als chocolade al 100% slaafvrij zouden kunnen
worden, dan nog is onze impact uiterst beperkt (wij werken momenteel slechts samen met 528 van de 5,5 miljoen boeren). Alleen als onze werkwijze schaalbaar is,
het de grote chocolademakers inspireert en zij ons ‘goede voorbeeld’ overnemen
kunnen we daadwerkelijk iets veranderen. Dat kunnen we dus zeker niet alleen.
Veel multinationals hebben middel en doel verwisseld. Zij werken voor aandeel
houderswaarde, omzetgroei en winststijging. Als wij hen willen inspireren moeten
wij relatief harder groeien en relatief meer winst maken. Groei en winst zijn voor
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ons middelen om onze visie te realiseren. Om samen te veranderen hanteren we onderstaande routekaart.
Routekaart naar 100% slaafvrije chocolade
Sinds onze oprichting in 2005 strijden wij voor een 100% slaafvrije chocoladeketen.
Onze droom is om niet alleen te kunnen garanderen dat onze eigen chocolade slaafvrij is, maar dat elke chocoladereep op een eerlijke manier gemaakt is. Wij zullen
niet rusten voordat iedereen in de cacaoketen krijgt waar hij recht op heeft.

start 2005

Tony’s maakt bewust
start 2012

Bean-to-Bar

(onze eigen keten is slaafvrij)

hoe eerder,
hoe beter

Voorbeeld vindt
navolging

Om een 100% slaafvrije chocoladeketen te kunnen bereiken hebben we een routekaart opgesteld die onze weg naar 100% slaafvrije chocolade beschrijft. Deze route
bestaat uit drie fasen.
Fase 1: Tony’s maakt bewust
Sinds onze oprichting in 2005 hebben we er alles aan gedaan om het bewustzijn van
consumenten op het gebied van misstanden in de cacaosector te vergroten. Door de
pers op te zoeken, door consumenten op te zoeken en in gesprek te gaan met andere
chocolademakers, of door onze chocoladereep te verdelen in ongelijke stukjes om aan
te geven dat het in de chocoladewereld ook oneerlijk verdeeld is.
Fase 2: Bean-to-Bar
Zoveel mogelijk mensen vertellen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is in de
chocoladewereld is een goede eerste stap, maar je wordt pas geloofwaardig wanneer
je zelf het goede voorbeeld geeft. Daarom willen wij op een zo eerlijk mogelijke manier chocolade maken. Door als eerste in Nederland onze cacao Fairtrade gecertifi-
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ceerd in te kopen, door onderzoeken te doen zoals het Tony’s in Afrika project en
door onder de noemen ‘Bean-to-Bar’ sinds 2012 langdurige handelsrelaties aan te
gaan met boerencoöperaties in West-Afrika.
Fase 3: Voorbeeld vindt navolging
We willen een inspirerend voorbeeld zijn voor de cacao-industrie om eerlijkere
chocolade te maken. Door het ontwikkelen van schaalbare en winstgevende nieuwe
handelsmodellen in West-Afrika willen we aantonen dat ook andere (mainstream)
chocolademakers op een eerlijkere manier zaken kunnen doen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan gemaakte afspraken houdt is een 100% slaafvrije chocoladeketen absoluut haalbaar.
Tony’s Chocolonely Code
Certificering is een goed begin. Maar om echt de gewenste impact te hebben is meer
nodig. Daarom is Tony’s in 2012 gestart de Tony’s Chocolonely Code te ontwikkelen,
deze is nog niet af (zie bijlage 1). Hierin staan niet alleen d
 uidelijk alle voorwaarden
waaraan onze ingrediënten moeten voldoen, ook zijn we duidelijk hoe we omgaan
met mensen en onze planeet; kortom hoe de geloofwaardigheid en de uitwerking van
onze missie te garanderen. Maar omdat je de wereld niet alleen kunt veranderen
heeft Tony’s ook zichzelf een duidelijke taak gesteld hoe een voorbeeld te zijn voor
andere spelers in de keten door hen te inspireren en hoe we dit willen bereiken.
In de code zijn de belangrijkste punten uit verschillende certificeringssystemen
opgenomen alsmede sociale eisen zoals deze in internationale verdragen en door
internationale organisaties als de Verenigde Naties zijn opgesteld. Tenslotte hebben
we in overleg een aantal belangrijke extra criteria hier in opgesteld waarmee we
de lat voor ons zelf hoog zullen blijven leggen in de komende jaren.
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chocolonely foundation
Tony’s Chocolonely investeert veel tijd en geld in cacaoboeren en de boerencoöperaties waarin zij zich verenigen. Maar om écht impact te hebben moet er ook aandacht
zijn voor de gemeenschappen waar deze boeren leven. Anders bestaat de kans dat de
problemen zich verschuiven: dat er geen kinderen meer op cacaoplantages werken,
maar wel bij de palmolieboer om de hoek bijvoorbeeld. Of dat deze kinderen niet
naar school kunnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen in de cacaoketen en in de
gemeenschap zich ervan bewust wordt dat zaken als kinderarbeid en slavernij écht
niet normaal zijn.
De stichting heeft als doel een einde te maken aan slavernij in de cacaoketen. De
stichting ondersteunt activiteiten die 100% slaafvrije chocolade dichterbij brengen;
van het vergroten van bewustzijn, tot het direct helpen van cacaoboeren bij het opbouwen en versterken van hun organisaties en gemeenschappen.
Daarom ondersteunt Tony’s Chocolonely de Chocolonely Foundation. Deze stichting
richt zich op de gemeenschap rondom cacaoboeren en wordt gefinancierd uit een deel
van de opbrengst van onze chocoladeverkoop. De Chocolonely Foundation werd opgericht in 2008 en zet na een rustige periode sinds 2012 weer nieuwe stappen.
In 2011 en 2012 reserveerden wij 0,12 per kilo geleverde mass balance Fairtrade
chocolade als donatie aan de Chocolonely Foundation. Vanwege onze overgang van
mass balance naar gesegregeerde cacao hanteren we hier vanaf 2013 een nieuw rekenmodel voor. Dan gaat er 10% van onze nettowinst of 1% van de netto omzet naar
de Chocolonely Foundation, afhankelijk van het bedrag dat hoger is.
In 2012 is er als Mass-Balance afdracht 95.387,- gereserveerd voor de Stichting
Chocolonely Foundation, in verband met verkopen van Tony’s Factory BV uit 2010
tot en met 2012.
De Chocolonely Foundation heeft een onafhankelijk bestuur, bestaande uit:
Louise van Deth, directeur Stop Aids Now
Peer Swinkels, directeur Bavaria Nederland/ directeur marketing Europa
Rene de Jong, directievoorzitter Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest
Henk Baars, o.a. voormalig eindredacteur RVU (Keuringsdienst van Waarde)
Bestuurslid Teun van de Keuken heeft de stichting in 2012 verlaten.
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couverture is
geen jam maar het
basisrecept van
onze chocolade

per kilo
verkochte couverture reser
veren wij 12 cent
voor de projecten
van de chocolonely
foundation in
west-afrika
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tweeduizendtwaalf in cijfers
Niet geheel onbelangrijk, de cijfers. Een jaarFAIRslag zou namelijk geen echt jaarverslag zijn zonder cijfers en grafieken.
Netto omzet
In 2012 is onze netto omzet ( 4.532.130,-) met 85,3% gegroeid ten opzichte van de
omzet van 2011 ( 2.445.208,-).
4.532.13
497.526
2.445.208
402.432

1.628.192
983.899

307.303

183063
786.641
2009

3.974.308

repen

2.047.086

1.298.988

49.215

2010

seizoen

drinks

2012

2011

Balans
Per 31 december 2012.
2012

2011

Vaste activa
Immaterieel

143.700

134.932

Materieel

125.174

37.016

Voorraden

300.846

220.103

Vorderingen

629.187

393.939

1.733

5.088

1.200.640

791.078

Vlottende activa

Liquide Middelen
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2012

2011

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Statutaire reserves
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

32.000

32.000

314.125

314.125

57.781

34.392

-150.862

-26.112

98.474

Kortlopende schulden

-101.361
351.518

253.044

849.122

538.034

1.200.640

791.078

Winstgevendheid
Ons resultaat vóór belastingen bedroeg in 2012 123.064,- (2,5% van de netto
omzet). Echter gecorrigeerd voor de Mass Balance reservering voor stichting Chocolonely Foundation over omzetten uit 2010 en 2011, inhaalbetaling voor personeelspensioen en uitkering 13e maand, zit de winstgevendheid boven 4%. In 2011 hebben we een verlies van 133.332,- geleden, veroorzaakt door eenmalige kosten.
Afdrachten
In 2012 hebben we aan Fairtrade premies bij de inkoop van grondstoffen, aan de
stichting Chocolonely Foundation en aan de stichting Max Havelaar afgedragen.
Totaal voor een bedrag van 245.656,66

2010

2011

2012

2012

(feitelijk
betaald)

Fairtrade
volume chocolade (in kilos)
premie cacao
premie suiker
totaal

172.584

260.542

474.785

$ 20.141,00

$ 40.540,00

$ 73.877,00

$ 4.028,00

$ 6.081,00

$ 11.081,00

$ 24.169,00

$ 46.621,00

$ 84.958,00

65.417,66

38.937,00

56.450,00

95.387,00

45.145,00

84.852,00

84.852,00

206.719,66

245.656,66

Chocolonely Foundation

Max Havelaar

29.888,00
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Tony’s tijdslijn 2012
Januari
Ook wij stuntten met kiloknallers: we introduceren onze kiloreep. 1000 gram Tony’s
in één wikkel, speciaal voor alle grootverbruikers.

Februari
Team Tony’s wordt vanaf nu versterkt door ketenregisseur Arjen Boekhold. Hij zorgt
voor een strijdplan richting 100% slaafvrije chocolade en is daarmee het geweten
van Tony’s Chocolonely.

Maart
Weer een nieuw lid van de Tony’s familie. De melk/noga in gele wikkel ligt vanaf nu
in de winkel.
Onze extra grote paaseitjes vliegen weer als warme Palmpasen-broodjes over de
toonbank. Eén gelukkige Tony’s fan vindt een goed gouden ei ter waarde van E600,tussen de melk, puur en praline eitjes die hij kocht bij Marqt.
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April
Vanaf nu zijn al onze 180 grams repen verdeeld in ongelijke stukjes. Zo willen we
alle chocofans op smakelijke wijze vertellen dat de inkomsten in de chocoladewereld
oneerlijk verdeeld zijn. Bij een nieuwe reep hoort een nieuwe wikkel. Deze maken we
van ongebleekt en ongestreken gerecycled FSC-gecertificeerd papier. Een mond vol.
Mei
Een deel van team Tony’s bezoekt Ghana & Ivoorkust. We maken kennis met boerencoöperaties ABOCFA en Ecookim en tekenen langetermijn overeenkomsten met de
coöperaties: de komende jaren nemen we onze cacao af van deze boeren!
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Juni
De allereerste rechtstreeks ingekochte biologische Fairtrade cacaobonen van
ABOCFA komen met de boot aan in Nederland. We gebruiken deze bonen om Tony’s
chocolademelk van te maken.

Juli
Onze oompa loompa’s doen het wat rustiger aan in de vakantieperiode. We drinken
chocoladecocktails.
Augustus
Kennen jullie Tony Holiday?

September
We doen rek- en strekoefeningen. De Sinterklaas-periode komt er weer aan dus dat
wordt rennen en vliegen straks.
Oktober
De limited editions zijn terug. Dit jaar knallen we de schappen uit met wit met framboos en knettersuiker, melk met karamel en een korreltje zeezout en puur met brazilnoten.
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November
Fairtrade staat onder vuur. De stichting zou te veel geld voor zichzelf houden en te
weinig uitkeren aan Fairtrade gecertiﬁceerde boeren. Wij mengen ons in de discussie:
wij vinden certiﬁcering een goed startpunt, maar er moet meer gebeuren voordat ie
dereen in de chocoladewereld krijgt waar hij recht op heeft.
Wij heten de Sint van harte welkom met een nieuwe Sinterklaas lekkernij: de choco
ladeletterreep. Dat is een letter en een reep in één. Want waarom alleen de letter
nemen als je ook de hele reep kunt eten?
December
Door Rank-A-Brand worden we uitgeroepen tot het meest duurzame chocolademerk
van Nederland. Een mooi compliment, maar we zijn er nog niet!
Onze chocolademelk is een feit. Met rechtstreeks ingekochte cacao van ABOCFA. Van
boer Kingsley bijvoorbeeld. Of Konan.
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Ambitie 2013
In ons jaarplan voor 2013 hebben we vijf doelen gedefinieerd:
1. Merkbekendheid
2. Rotatie
3. Nieuwe markten
4. Routekaart naar Slaafvrij
5. Details maken het verschil
Tevens willen we een B Corp gecertificeerde onderneming worden en eigenlijk ook
beste werkgever van Nederland volgens Great Place to Work.
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onze chocolademelk wordt
gemaakt van biologische caring
dairy melk van
nederlandse
koeien

De beste chocolade

Crazy about chocolate

De beste ingredienten

De beste bonen

Thema

Hoofddoel

Tony’s ingredienten
zijn 100% traceerbaar
tot aan de boer

Alle ingredienten zijn
puur natuurlijk, dus
zonder kunstmatige
geur, kleur en smaakstoffen en natuurlijk
ook geen Genetisch
Gemodificeerde in
gredienten of rare
chemische conserveringsmiddelen

natuurlijk/ ‘clean label’

Tony’s draagt er aan
bij dat de productie
omhoog gaat, (zodat de
boer meer heeft om te
verkopen en wij nog
meer lekkere chocolade
kunnen maken)

Opbrengst per hectare

Traceerbare
ingredienten

Tony’s cacaobonen zijn
van hoge kwaliteit

Kwaliteitsboon

Tony’s gebruikt alleen
verse cacaobonen voor
het maken van de
couverture en chocolade

Verse cacao

Tony’s cacaobonen
komen niet van de
grote berg, maar onze
bonen zijn speciaal
voor ons verbouwd.

Tony’s heeft a) zijn
eigen unieke receptuur
voor alle producten;
b) de lekkerste in zijn
segment

Unieke & eigen
receptuur

Directe relatie met
cacaoboeren

Onze consumenten
vinden ons de lekkerste

Onze Standaard

De lekkerste chocolade

Onderdeel

bijlage 1: tony’s code

100%

bonen: alle bonen voor
cacaomassa voor
180grams repen,
bonen:0,5% )bonen
van de chocolademelk
en de melk), suiker 0,
melkpoeder: 0
100%

% per hoofdingredient
dat binnen Tony’s
systeem traceerbaar is
tot aan de boer
% producten zonder
kunstmatige toe
voegingen

100%

100% getrainde
boeren, productie is
gemiddeld 900 kg/Ha

Abocfa en Kapatchiva
100% boeren getraind.
Oogst gemiddeld
450 kg/ Ha

niet gemeten

% getrainde boeren
per cooperatie in
duurzame productiemethoden. Gemiddelde
Productiviteit in kg/Ha
per cooperatie

100%

eigen rapportages

check specs Barry

niet gemeten

100%

80%

a) 100%
b) 70%

75%

2017

Cut test scores & fine
flavour (size, fermentation, mold, flavour)

70%

a) 65%
b) 50%

50%

2013

50% (cacaomassa 180
gram repen)

chocolademelk (0,5%)

a) 2%
b) niet gemeten

Niet gemeten, testpanel
moet worden samengesteld

Eind 2012 (huidig)

0,50%

% bonen van totale
inkoop geproduceerd
door Tony’s geselecteerde producenten
organisaties.

% producten per jaar
geproduceerd met
bonen uit zelfde seizoen

% van het geproduceerd volume gebaseerd op eigen recept

% consumenten in
smaakpanel dat Tony’s
kiest tijdens blinde
testen

Variabelen (wat je
gaat meten)
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Er vinden geen vormen
van moderne slavernij
plaats in Tony’s keten
In de boerenfamilies
waar Tony’s mee werkt
vindt geen gevaarlijke
kinderarbeid meer
plaats.
Tony’s partner cooperaties worden ondersteund om sterker te
worden en een betere
positie ten opzichte
van andere spelers in
de keten in te nemen

Tony’s gaat langdurige
en directe handelsrelaties aan met producenten en met Quality
Partners

100% slaafvrij **

Geen kinderarbeid **

Sterke cooperatie

Lange termijn relaties

Boer

Tony’s Chocolonely
spant zich in voor haar
team. Het team is zeer
gemotiveerd en tevreden.

Onze Standaard

Beste werkgever

Team Tony’s

Serious About People

Onderdeel

Thema

Hoofddoel

NTB

90% (Lokale partners,
Cocoasource)

te meten per cooperatie. NTB

70% (Barry Callebaut,
Abocfa, Ecookim)

% omzet dat uitbetaald
wordt aan leden per
organisatie
% handelspartners
waarmee lange termijn
(langer dan 3 jaar)
contracten/MoU is
afgesloten

100%

NTB

Abocfa: 0%
Ecookim: 0%

0

0

8

2017

** disclaimer: we moeten de pakkans
vergroten, controle intensiveren!

50%

0%

% boerenorganisaties
met heldere en functionerende governance
structure.

Abocfa: 80%
Ecookim: NTB

0 (op basis van diverse
inspecties, rapportages)

0 (op basis van meerdere rapporten)

8

2013

Abocfa: 100%
Ecookim: NTB

0 (op basis van FLO
rapportage)

0 (op basis van FLO
rapportage)

8,9 Trust Index (79
Credibility; 82 Respect;
97 Fairness; 98 Pride;
96 Camaraderie)

Eind 2012

% operationele kosten
betaald door donor
geld (per organisatie)

# gemelde incidenten
van worst forms of
child labour

# gemelde incidenten
slavernij

Great Place to Work
Enquete (Credibility,
Respect, Fairness,
Pride & Camaraderie)
scoort Tony’s op alle
onderdelen x of hoger

Variabelen
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Serious About People

Hoofddoel

Klant

Consument

Thema

Tony’s sluit langetermijn samenwerkingsovereenkomsten met
haar belangrijkste
klanten en stemt
verkoopcondities en
-voorwaarden af
Tony’s neemt bij haar
klanten een klanttevredenheidsonderzoek af
en de klanten zijn erg
tevreden over Tony’s

Tevredenheid

Tony’s keten is Co2
positief (product/ verpakking, productie/ kantoor,
transport en teelt)

Co2 uitstoot meten,
reduceren en compenseren

Tony’s heeft een positieve impact op de
natuur

Lange termijn relaties

eerste online meeting
doen

N/A

% fans dat weet waarom en hoe Tony’s
chocolade gemaakt
wordt

Tony’s informeert zijn
fans zo eerlijk, volledig
mogelijk hierdoor
weten ze wat er speelt
in de cacaoketen

Onze fans kennen onze
visie en ondersteunen
deze

Tony’s informeert haar
klanten zo eerlijk,
volledig en tijdig mogelijk

nulmeting

N/A

Bekendheid (spontaan,
geholpen, past bij mij,
past four weeks usage)

Awareness meten via
brandtracker

Tony’s Chocolonely is
het meest favoriete
chocolade merk

Informeren

lokaal onderzoek;
baseline study

AgroEco-onderzoek

% kinderen t/m 15 van
Tony’s boeren dat naar
school gaat. % kinderen t/m 15 dat kan
lezen en schrijven

Van de boerenfamilies
waarvan Tony’s cacao
koopt gaan meer kinderen naar school dan
gemiddeld landelijk.

lokaal onderzoek;
baseline study

25%

80%

2013

AgroEco-onderzoek

zelfde

80%

Eind 2012

% families van Tony’s
boeren dat naar dokter
gaat indien noodzakelijk.
% families op redelijke
afstand (x) tot medische voorziening.

Naar School

% van prijs dat naar
boer gaat bij Tony’s tov
industrie-gemiddelde.

De cacao-boeren ontvangen een eerlijk deel
van de verkoopprijs
van de chocolade
Tony’s draagt eraan bij
dat boeren, waar
Tony’s mee werkt, en
hun families toegang
tot gezondheidszorg
hebben

% ingredienten dat
gecertificeerd is

Variabelen

Alle ingredienten worden ingekocht volgens
de eisen van een van de
internationale certificeringsstandaarden en
waar mogelijk gaan we
hier overheen.

Onze Standaard

Recht op gezondheidzorg

Een eerlijke prijs

Onderdeel

50%

ntb

lokaal onderzoek;
baseline study

doktersbezoek: 80%
(ntb) redelijke afstand:
100%

50% (door extra efficicientie coop en hogere
prijs)

100%

2017
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Raise the Bar

Hoofddoel

De certificering voorbij

Concurrentie/ Chocolade sector informeren,
inspireren & feedback
meten

goed voorbeeld doet
volgen

winstgevendheid

groei

feedback van concurrentie en chocolade
sector meten

transparantie rapport

publicaties

dialoog met concurrentie/ chocolade sector

West-Afrika

Tony’s handelsmodel :
draagt actief bij aan
veranderingen die de
sector/beter efficienter
maken.

Tony’s motiveert andere spelers om tony’s
model te omarmen, is
op de hoogte van andere initiatieven in de
markt en neemt de
beste ideeen over.

Tony’s neemt bij haar
leveranciers een tevredenheidsonderzoek af
en de leveranciers zijn
erg tevreden over Tony’s

Tevredenheid

afzetmarkten Tony’s
Chocolonely

Tony’s sluit langetermijn samenwerkingsovereenkomsten met
haar belangrijkste
leveranciers en stemt
inkoopcondities en
-voorwaarden af

Lange termijn relaties

Bewustwording van slavernij in de chocolade

Tony’s informeert haar
leveranciers zo eerlijk,
volledig en tijdig mogelijk

Informeren

Leverancier

Onze Standaard

Onderdeel

Thema

0

bio & ft premie gaat
naar ABOCFA

Veranderingen waaraan Tony’s actief heeft
bijgedragen

ja

4

nee

Eind 2012

#bedrijven / initiatieven dat (een deel van)
Tony’s manier van
zaken doen heeft
overgenomen

#presentaties en
publicaties van Tony’s
model. # kritische
revisiesessies Tony’s
model

Tony’s sourcing plan is
compleet en is, op
aanvraag, toegankelijk
voor alle betrokkenen

Variabelen

Max Havelaar bijdrage
omlaag

0

ja

6 presentaties voor
bedrijven, model
aangepast en eerste
aanpassingen model

gedeeltelijk

2013

FT systeem wordt door
boeren beoordeeld als
meest efficiente model.

5

ja

ja

2017
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Raise the Bar

Hoofddoel

Giving Back

Thema

bijdrage aan certificeerders, NGO en goede
doelen

overige afdrachten

bijdrage stichting
Chocolonely Foundation

directe premie betaling
aan cooperatie/ boeren

Onze Standaard

grondstof premie

Onderdeel

% van de netto omzet
afgedragen aan de
stichting Chocolonely
Foundation

% van de netto omzet
die wordt afgedragen

% prijspremie ontvangen door de coop/ boer
tov conventionele prijs
(farm gate price)

Variabelen

2%
** ivm inhaalbetaling
voor 2010 / 2011 /
2012

1,88%

N/A

Eind 2012

0,50%

1,88%

10%

2013

1%

< 0,5%

20%

2017
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dank je wel
Aan iedereen die cacao voor ons teelt
Aan iedereen die suiker voor ons verbouwt
Aan iedere koe die melk voor ons geeft
Aan iedereen die chocolade voor ons maakt
Aan iedereen die onze chocolade verpakt
Aan iedereen die onze chocolade verkoopt
Aan iedereen die onze chocolade eet en onze chocolademelk drinkt
Aan iedereen die bij of voor Tony’s Chocolonely werkt
Aan iedereen die ons heeft geholpen – in welke vorm dan ook
Aan iedereen die onze visie omarmt
Aan iedereen die in actie komt
Dank je wel
Wij kunnen het niet alleen
Als we ooit iets terug kunnen doen, laat het ons dan alsjeblieft weten

Tony’s Chocolonely
Polonceaukade 12
1014 DA Amsterdam
Chocofoon: 020 – 635 31 51
Email: mailme@tonyschocolonely.com
Web: www.tonyschocolonely.com
Gedrukt met plantaardige inkten
op FSC-gecertificeerd papier. Graag
recyclen als je klaar met me bent.

