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Betreft: Het daadwerkelijke nut van ethische keurmerken in de thee- en cacao-industrie: 
consumenten in de EU moeten een weloverwogen keuze kunnen maken 

De BBC heeft in 2015 en 2016 bericht1 over uitbuiting, kinderarbeid en het gebruik van gevaarlijke 
chemische stoffen bij de productie van thee die in de EU wordt verkocht met verschillende ethische 
keurmerken, zoals Rainforest. In mei 2018 is uit een studie van professor Genevieve LeBaron van de 
Universiteit van Sheffield2 gebleken dat prominente ethische keurmerken, waaronder Fairtrade, niet 
resulteren in werkomgevingen die vrij zijn van uitbuiting en dwangarbeid. Uit onderzoek ter plaatse is 
gebleken dat de lonen van thee- en cacaoboeren zeer laag zijn, terwijl werkgevers de ethische 
normen stelselmatig met voeten treden. Bovendien stelt professor LeBaron dat sommige van de 
meest ernstigste gevallen van uitbuiting voorkomen op plantages die een ethisch keurmerk hebben en 
dat ethische keurmerken en controles de endemische problemen in de toeleveringsketen juist in de 
hand werken3. 

Gezien het bovenstaande, en met betrekking tot de huidige EU-subsidie voor ethische keurmerken: 

Is de Commissie op de hoogte van het daadwerkelijke aantal gevallen van uitbuiting en dwangarbeid, 
waaronder kinderarbeid, op thee- en cacaoplantages die een ethisch keurmerk hebben gekregen? 

Kan de Commissie opheldering geven over het totale bedrag dat via de verschillende 
EU-instrumenten in de laatste vijf jaar naar ethische keurmerken is gegaan?  

Welke stappen gaat de Commissie zetten om te verzekeren dat thee- en cacaoproducten die op de 
markt komen met een "ethisch keurmerk" niet zijn geproduceerd met dwangarbeid, zodat de EU-
consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken? 

Ondersteuners4 
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