
 We eten chocolade voor ontspanning, om iets te vieren en om onszelf te verwennen. Maar wat zit
 er echt achter de chocolade die we kopen? We hebben een enquête gehouden onder de grootste
 chocoladebedrijven ter wereld om erachter te komen! Sommigen gaan de uitdaging aan, maar anderen
 negeren nog steeds de vraag van de consument naar chocolade die vrij is van kinderarbeid, armoede
 en ontbossing en die goed is voor mens en planeet. Deze gids geeft informatie over de keuzes van
consumenten zoals u
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Beyond Good, voor een bedrijfsmodel 
van integratie dat ervoor zorgt dat mens 
en planeet worden gerespecteerd 
en beschermd. Hun kleinere grootte 
heeft het mogelijk gemaakt dit model 
te verfijnen en nu zoeken zij naar 
schaalvergroting

ROT EI

Storck (Werther’s, Benicks, Merci) 
omdat het zich niet verbeterd 
heeft, ondanks dat ze vorig jaar zijn 
gewaarschuwd met de Rotten Egg 
Award

Koploper in de 
sector

Goed beleid 
en aanzet tot 

implementatie 
ervan

Er moet meer 
werk worden 
gemaakt van 

beleid en 
implementatie

gebrek aan 
transparantie, die 
de consument nu 

verwacht

SPECIALE VERMELDINGEN

“Goede eieren” op de vorige 
scorekaart Alter Eco, Tony’s 
Chocolonely en Whittaker’s 
blijven in het algemeen de beste 
in hun klasse

Nestlé heeft enorme stappen 
gezet op het gebied van 
innovatie om het inkomen van 
boeren aan te pakken met 
extra betalingen en met hun 
toezegging om 2,8 miljoen 
schaduwbomen te planten 
tegen het einde van 2022

Ferrero voegt zich nu bij andere 
bedrijven waarvan de cacao 
voor het overgrote deel is 
gecertificeerd, zoals Hershey’s,  
Ritter, Fazer en andere. Hoewel 
een certificering niet perfect is, is 
het vaak een krachtige positieve 
eerste stap op weg naar 
duurzaamheid voor een bedrijf, 
vooral als het deel uitmaakt van 
andere programma’

Moet de 
achterstand 
op de sector 

inhalen
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De bedrijven zijn gerangschikt volgens prestaties

Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

CHOCOLATE & VANILLA

Kinder
Nutella

Ferrero Rocher
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De bedrijven zijn gerangschikt volgens prestaties

Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

(processor)

Beyond Beans, 
Export Trading 

Group

(trader)
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De bedrijven zijn gerangschikt volgens prestaties

Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

(trader and  
processor)

Cadbury
Toblerone
Milka

The Hershey 
Company

Lindt & 
Sprüngli  

AG
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De bedrijven zijn gerangschikt volgens prestaties

Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

(trader)

(trader and  
processor)

McVitie’s
Godiva
Ulker

*Japanese companies were scored separately for a Valentines’ Day scorecard release in Japan. Their scoring included additional questions.      
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De bedrijven zijn gerangschikt volgens prestaties

Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

(trader, processor 
and manufacturer)

(manufacturer)

(trader, processor 
and manufacturer)

(manufacturer)
**
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De bedrijven zijn gerangschikt volgens prestaties

Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

Breyer’s, Ben & 
Jerry’s, Klondike

(manufacturer)

(processor and  
manufacturer)

Alpia
Sarotti
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Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Traceerbaarheid & 

transparantie

Basisinkomen

Kinderarbeid
Ontbossing en 

klimaat
Agrobosbouw

Landbouwchemicaliën-

management

 Dars

(manufacturer)

(manufacturer)
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Bedrijf
Populaire 
producten Totaal

Werther’s
Toffifay
Merci

GEBROKEN EIEREN

Slechts een klein aantal 
bedrijven heeft niet 
meegewerkt aan de 
ontwikkeling van de scorecard, 
namelijk Starbucks, General 
Mills en Storck. Als zij 
vooruitgang boeken bij het 
duurzamer maken van hun 
toeleveringsketens voor 
chocolade, zouden wij en hun 
klanten daar graag meer over 
horen.
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Be Slavery Free
Etelle Higonnet 
Carolyn Kitto
Fuzz Kitto

Macquarie University 
Prof. John (Johannes) Dumay The Open University

Dr. Cristiana Bernardi University of Wollongong 
Dr. Stephanie Perkiss

Forest Trends
Philip Rothrock 

International Cocoa Initiative 
Matthias Lange 

Pesticide Action Network 
Rajan Bhopal  

Südwind Institute
Friedel Hütz-Adams

VOICE Network
Antonie Fountain

Promotors

The Chocolate Collective wordt gecoördineerd door Be Slavery Free, 
met universiteiten, consultants en maatschappelijke groeperingen die 
zich inzetten voor de transformatie van de chocolade-industrie. Wij 
danken de bedrijven die hebben deelgenomen en het personeel dat de 
tijd heeft genomen om met ons in gesprek te gaan.

Abolishion

ACRATH

Asset Campaign

Baptist World Aid Australia

Child Labor Coalition

EcoCare Ghana

El Llamado del Bosque

Estwatch

European Freedom Network

Freedom United

Green America

JATAN

Mighty Earth

National Consumer League

National Wildlife Federation

Netzwerk gegen Menschenhandel

RAIN

Roscidet

SIM For Freedom 

Unseen UK

Illustration: Anastasia Lembrik/Shutterstock.com Design: anagramist.com

Consultants over het onderwerp 
wij zijn hen dankbaar voor hun advies, maar uiteindelijk werden de beslissingen genomen door het onderzoeksteam

Onderzoekspartners 
en onderzoekers 
Dit onderzoek is uitgevoerd in 
overeenstemming met de richtlijnen van het 
Human Research Ethics Committee in het 
kader van het project getiteld The Chocolate 
Scorecard, project ID 10917, 2022, van 
Macquarie University, Sydney, Australië

https://beslaveryfree.com/chocolate
https://researchers.mq.edu.au/en/persons/john-dumay
https://www.open.ac.uk/people/cb29575
https://scholars.uow.edu.au/display/stephanie_perkiss  
https://www.forest-trends.org
https://www.cocoainitiative.org
https://www.pan-uk.org 
https://www.suedwind-institut.de
https://voicenetwork.cc
https://www.abolishion.org/
https://acrath.org.au/
https://assetcampaign.org/
https://baptistworldaid.org.au/
https://stopchildlabor.org/
http://www.ecocareghana.org/
https://elllamadodelbosque.com/
https://www.estwatch.ee/
https://www.europeanfreedomnetwork.org/
https://www.freedomunited.org/
https://www.greenamerica.org/
http://en.jatan.org/
https://www.mightyearth.org/
https://nclnet.org/
https://www.nwf.org/
https://netzwerkgm.de/
https://www.rainprogrammes.org/
https://roscidet.org/main/
https://www.sim.org.au/Explore-mission/Opportunities/For-Freedom
https://www.unseenuk.org/

