
Alles wat je altijd al wilde 
weten over de kokosolie 

verstopt in ons eten
En waarom de kokosboer 

een eerlijk inkomen verdient



Zonder dat je het weet, koop 
je zomaar kilo’s kokos...

5%van alle producten in de 
supermarkt bevat kokos1

Kokosnoten, kokosmelk en kokoswater zijn de voor de hand liggen-
de producten van kokos. Maar de meeste kokos vind je terug als het 
ingrediënt kokosolie en is verwerkt in snoep, koekjes en ijs, en in 
sauzen, koffiecreamer, chocoladeproducten, babyvoeding en vele 
andere producten1

Kokosolie heeft unieke eigenschappen
• Het is bij hoge temperaturen nog een vaste stof (tot ca. 25°C) en 

wordt daarom veel gebruikt in ijs
• Het heeft korte vetzuren waardoor je lichaam het gemakkelijk op-

neemt. Daarom wordt het veel gebruikt in gezondheidsproducten 
en babyvoeding

Nederland is een belangrijke importeur en 
exporteur van kokosolie
• Nederland is de 2e grootste kokosolie importeur van de wereld
• 89% van de waarde van alle kokosproducten die we importeren is 

kokosolie
• Een groot deel van deze olie exporteren we direct weer. Maar een 

aanzienlijk deel, 107 miljoen kilo, wordt in Nederland verwerkt. 
Dit wordt vervolgens geconsumeerd of in producten geëxpor-
teerd.

Een groot deel van de kokosolie belandt in ons 
voedsel2

• 86% van de in Nederland gebruikte kokosolie is eetbare olie, 14% 
is een technische olie

1) Bron: Onderzoek Questionmark en Fairfood (2016) naar kokos als ingrediënt in 
voedingsmiddelen, zoals beschikbaar in Albert Heijn en Jumbo supermarkten

2) Bron: jaarcijfers ‘EU vegetable oil and proteinmealindustry association’, FEDIOL 2015



Kokos als ingrediënt in 
Nederlandse supermarkten a

Snoep
IJs
Koekjes
Melkproducten
Sauzen & mixen
Snacks
Granen
Kant & klare gerechten
Chocolade
Toetje
Ko�ie & theeproducten
Dranken
Gebak
Brood
Beleg
Groente & fruit
Babyvoeding
Vleesproducten
Soepen
Kookingrediënten
Olie & vet
Vleesvervangers
Boter
Visproducten
Gesneden groenten
Medicijnen
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De bolgrootte is indicatief voor het aantal 
producten dat kokos als ingrediënt heeft.

Import kokosolie 2015 
wereldwijd (mln kg) b

2.124

432

Import kokosproducten Nederland gemiddeld 
2011-2015 (excl. kokoswater en -melk) (mln €) c

Import 340
Export 233Gebruik 107

Kokosolie import, export en verwerking 
in Nederland 2015 (mln kg) d

“Stel dat alle eetbare kokosolie 
ook daadwerkelijk door Nederlanders geconsumeerd wordt, 

dan eet elke Nederlander elk jaar 5 kilo kokosolie.”

Nederland  16%

Duitsland  11%

Maleisië  9%

China  7%

USA  26%

Anderen  31%

Residuen 0,5%

Kokosmatten 0,5%

Kokosnoten 2%

Kokosrasp  8%

Kokosolie  89%

a) Bron: Fairfood analyse in samenwerking met Questionmark 
b)	 Bron:	UN	COMTRADE	database	importcijfers,	ruw	en	geraffineerd
c) Bron: UN COMTRADE database. Figuur exclusief kokosmelk en kokoswater door gebrek aan betrouwbare data
d)	 Bron:	UN	COMTRADE	database,	ruw	en	geraffineerd.	Nederland	importeert	voornamelijk	

ruwe	kokosolie	en	exporteert	voornamelijk	geraffineerde	kokosolie



…geproduceerd door bijna 
een kwart miljoen kleine 
boeren in Zuidoost-Azië
De wereldwijde kokosnootproductie is 
61 miljoen ton
• Dat is ongeveer 10 keer zoveel als er aardappelen in Nederland 

geproduceerd worden3

• De totale productie past in zo’n 120 volledig gevulde container-
schepen4

De producenten zijn voornamelijk kleine 
boeren, ongeveer 16 miljoen
• In de meeste landen wordt meer dan 95% geproduceerd door klei-

ne boeren, smallholder farmers. De Filipijnen zijn de uitzondering 
met 71%5

Indonesië, India en de Filipijnen zijn de landen 
met veel kleine kokosboeren
• Er is relatief weinig goed onderzoek beschikbaar over de werkne-

mers op plantages en bij kleine boeren. Fairfood schat hun aantal 
op zo’n 5 miljoen6

3) Bron: Faostat 2014
4) Op basis van 19,224 containers per schip en 26,500 kg per container
5) Bron: Desk research Fairfood 2016, bronnen o.a.: Overheid Australië, Ministerie van Landbouw Indonesië, FAO



Kleine boeren betrokken bij 
kokosnootproductie (mln) f

16

Filipijnen  9%

Indonesië  31%

India  32%

Andere landen  28%

e) Bron: Coconuts in the Mekong Delta, Properity Initiative, 2006
f) Bron: Fairfood kokosnoten werknemers & producenten analyse 2016. Gebruikte 

bronnen oa APCCSEC, overheidsdocumenten & researchpapers.

De wereldwijde jaarproductie van kokosnoten 
past in 120 volledig gevulde containerschepen4



55% van de kokosnootproductie is voor 
kokosolie, waarvan 62% voor export
• Van de geproduceerde kokosnoten wordt 36% lokaal vers gecon-

sumeerd is 55% bestemd voor kokosolie
• Van de kokosolie is 62% bestemd voor export

Voor de kokosolie die in Nederland gebruikt 
wordt, zijn ongeveer een kwart miljoen kleine 
kokosboeren nodig
• 5% van de wereldwijde export van kokosolie wordt in Nederland 

gebruikt. Dat komt neer op 107 miljoen kilo. In totaal is 34% van 
de wereldwijde kokosnootproductie voor export bestemd. Grof-
weg wordt de Nederlandse kokosolie door een kwart miljoen 
kleine boeren geproduceerd7

Nederlandse 

kokosolie:

1/4 miljoen

 kleine kokosboeren 

in Zuidoost-Azië

6) Bron: FAO, 2001, ‘Information sheet coconut’; the 2013 FAO report ‘Report of the high 
level on coconut sector development…’ states ‘over 90%’ and 98% for Indonesia

7) Deze aanname lijkt redelijk aangezien er in de Filipijnen meer grotere boeren zijn, maar de gemiddelde opbrengst 
per hectare lager is dan in bijvoorbeeld Indonesië waar veel meer kleine boeren zijn (bron: FAO 2014)

=

“De kokosolie die we in Nederland gebruiken wordt geproduceerd door vier 
keer zoveel kleine boeren als dat er boerenbedrijven in Nederland zijn.”



Bestemming kokosolieg

g) Bron: Coconuts in the Mekong Delta, Properity Initiative, 2006

=

Export  62%

Lokale
consumptie  38%

Kokosnootproductie en 
bestemming (mln ton) e

61

Vers geconsumeerd 36%

Kokosrasp  5%

Kokosolie  55%

Anders 4%



Kleine boeren verdienen 
vaak maar een hongerloon 
aan onze kokos
Veel kokosboeren verdienen onvoldoende om 
hun gezin te onderhouden of leven zelfs onder  
de armoedegrens
• De gemiddelde opbrengst per hectare van kokos is zo’n $50 per 

jaar. Met een gemiddeld areaal van 4 hectare en geen andere in-
komsten, levert de boer dit een inkomen op van $200 per jaar: ver 
onder de armoedegrens van $1,90 per dag8

• In de Filipijnen leeft 41-60 % van de kokosboeren in armoede9 en 
40% van de werknemers10

• De ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO) van de Verenigde 
Naties maakte in 2013 nog melding van de lage inkomens van de 
kokosboeren11

• Van de lonen van de werknemers van kleine kokosboeren en  
plantages is weinig openbaar onderzoek beschikbaar. Maar het  
lijkt onwaarschijnlijk, zeker voor de werknemers die voor kokos-
boeren werken, dat zij een loon krijgen waarmee ze wel hun gezin 
kunnen onderhouden

Oorzaken zijn een zwakke positie van de boer 
en de relatief lage opbrengst van kokosnoten
• Kokosnoten leveren per hectare relatief weinig op ten opzichte 

van andere gewassen. De productie is vaak inefficiënt en moge-
lijkheden tot het tegelijkertijd verbouwen van andere gewassen of 
houden van dieren blijven vaak onbenut

• Illustratief voor de zwakke positie van de boer is dat een fabriek 
vaak veel meer betaalt voor de kokosnoot, dan de boer ervoor 
krijgt. De tussenpersonen maken misbruik van hun positie   

8) Bron: Rapport door Biodiversity International, 2009, ‘Overcoming poverty in coconut growing communities’
9) Bron: Rapport door Philippine Institute for Development studies, 2012, ‘Poverty and 

Agriculture in the Philippines: Trends in Income Poverty and Distribution 2012-09’
10) Bron: Rapport door Philippine Institute for Development studies, 2016, 

‘Growing Inclusive Businesses in the Philippines’
11) Bron: Rapport FAO, 2013, ‘Report on the FAO high level expert consultation on 

coconut	sector	development	in	Asia	and	the	pacific,	Bangkok,	Thailand’



h) Bron: Fairfood analyse gebaseerd op verschillende bronnen, oa Isaas, 2009, ‘key actors, 
prices and value shares in the Philippine coconut market chains’ en Oxfam, 2013, ‘OpenDoor 
Review Integrated Coconut Industry and Poverty Reduction Road Map 2013’

i) Bron: FAO 2014, Filipijnen obv yield en producentenprijzen

Indicatieve prijzen in de
kokosketen (€, Filipijnen)h
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Relatieve opbrengst per commodity
Filipijnen 2014 ($/ha)i
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per jaar

Minder dan$1,90per dag: ver onder 
de armoedegrens



Fairfood wil de omvang van 
het probleem laten zien en 
bijdragen aan een oplossing
Fairfood maakt zich hard voor iedereen die 
werkt in onze voedselketens; zij verdienen een 
eerlijk inkomen, maar krijgen het vaak niet
• Fairfood is er voor die mensen die ons eten maken. Dit zijn miljoe-

nen mensen die vaak zelf nauwelijks hun gezin kunnen onderhou-
den. Zij verdienen een eerlijk inkomen, maar krijgen het niet

• Een eerlijk inkomen en waardig leven voor iedereen in de keten, 
hoort onderdeel te zijn van een gezonde voedselketen

In de voor Nederland belangrijke keten voor 
kokosolie werken relatief veel mensen en velen  
van hen krijgen geen eerlijk inkomen
• Er zijn in de wereld ongeveer 3 keer zoveel kokosboeren als cacao-

boeren12

• Veel kokosboeren verdienen onvoldoende om hun gezin te onder-
houden

Kokosboeren zijn vaak niet in staat hun eigen 
positie te verbeteren
• De kokosolie-markt is een wereldmarkt in concurrentie met ande-

re oliën13, waarin prijsdruk productie-efficiëntie afdwingt. 
Andere ketenpartijen zijn vaak beter georganiseerd, en hebben 
macht doordat ze boeren financieren of door kennis. Dit belem-
mert een eerlijke margeverdeling in de keten. Het is pas eerlijk als 
de verdiensten in de keten representatief zijn voor de waarde die 
de verschillende schakels toevoegen

12) Bron: Rapport ‘State of Sustainability Initiatives’ (2011); 5-6 miljoen cacaoboeren. Vergeleken met 
16 miljoen kleine boeren uit Fairfood kokosnotenboeren & -werknemersanalyse (2016)

13) Met name palmpit olie is een substituut voor kokosolie



14) Dit betreft twee projecten met producenten in de Filipijnen en in Indonesië. Ook hier verplicht 
de	certificerende	instantie	verplicht	het	betalen	van	een	‘leefbaar	loon’	niet

• Aan de andere kant is de productiviteit laag en blijven combi-
naties met andere gewassen of met dieren onbenut. Een boer 
zonder goede toegang tot kennis, geld of organisatie heeft weinig 
mogelijkheden zijn eerlijke marge af te dwingen, zijn productivi-
teit te verbeteren of andere inkomstenbronnen toe te voegen

Helaas zijn er weinig initiatieven vanuit 
Nederlandse bedrijven om te zorgen voor 
eerlijke inkomens in de kokosolieketen
• Keurmerken kunnen helpen, maar zijn niet bij voorbaat dé oplos-

sing. Eén gecertificeerde producent van kokosolie is bij Fairfood 
bekend, maar het zorgen voor een ‘leefbaar inkomen’ is aanbe-
volen en niet verplicht. Twee andere certificeringsprojecten14 zijn 
bekend met eenzelfde beperking

• In de duurzaamheidsverslagen van Nederlandse bedrijven is wei-
nig te vinden over kokosboeren

Een oplossing is niet eenvoudig, 
maar dat ontslaat geen enkel bedrijf 
van de verantwoordelijkheid voor 
eerlijke inkomens in hun ketens

“Daarom geeft Fairfood het goede voorbeeld: we brengen een echt eerlijke 
kokosnoot op de Nederlandse markt. En alles wat we daarbij leren, delen we.”

Fairfood
Keizersgracht 452
1016 GD AMSTERDAM

www.fairfood.nl
info@fairfood.nl



Je boodschappen zitten vol kokos 
van boeren die daar geen eerlijk loon voor krijgen.

Kom in actie op fairfood.nl


