


> Ketenaanpak en -verantwoordelijkheid

> Inzet: CO2 reductie en ‘eerlijke’ carbonhandel

> Doel: boeren ondersteunen bij de impact van 

klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan.



Ons klimaat verandert

Bedreiging biodiversiteit Extreme weersituaties

Snelle zeespiegelstijging door smeltend ijs 

Extreme droogte, voedselonzekerheid 

en ontheemding van volken 



CO2 emissies in de wereld
• CO2 emissies stijgen jaarlijks nog steeds

• Groot verschil in CO2 emissies tussen Noorden en Zuiden

Bron: World Resources Institute (WRI)



CO2 emissies in de keten
• Consumptie-gerelateerd CO2 emissies ca. 20% hoger in EU-27 dan 

emissies van productie

• Import van CO2 emissies in EU door import van producten: 25% van 

China, 16% van Rusland, 7% van US, 4% van India 

Bron: Ecofys/PBL (2012)
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Bron: Ecofys/PBL (2012)
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Klimaatneutrale koffie



CO2-tool; emissies in de keten
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Stap 1: De koffiebrander berekent de CO2-uitstoot in de gehele keten 

met een speciaal  ontwikkelde tool.
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Het begint bij de bron

TeeltTeelt VerwerkingVerwerking



Ontwikkelingslanden meeste last van 
klimaatverandering

> Extremen

> Vervagen van seizoensovergangen

> Veranderingen in regenval, droogte, en temperatuur

> Boskap voor brandstof en landbouwgronden



Kleine boeren zwakste schakel

> De koffieketen

• 80% van wereldvolume van kleine boeren (cacao 90%)

• Gemiddeld 3,5 hectare land

> Fairtrade gecertificeerde boeren (1,3 miljoen wereldwijd)

• 76% last van klimaatverandering - volume en kwaliteit lopen terug

• 83% heeft geen middelen voor adaptatie/mitigatie

> Uitdagingen

• Kennis en financiering

• Ontbossing



CO2 reducerende projecten bij de bron

> Houtbesparende kooktoestellen

> Climate Smart Agriculture / participatief bos management

> Conservatie regenwoud



Financieren met CO2-rechten

Emissierechten tegen faire prijs 

verkocht in de Westerse markt 

(vb. koffiebranderij Peeze) 

Met inkomsten uit 

emissierechten wordt lening 

voor 3 projecten afbetaald. 

Boeren ontvangen vervolgens 
extra inkomsten.

Door de 3 projecten wordt 

CO2 in de lucht gereduceerd.
Dit levert emissierechten op.

FairClimateFund financiert

Koffie-Bos programma



CO2 reductie in de keten
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Stap 2: De koffiebrander reduceert  zijn eigen uitstoot waar mogelijk
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CO2 compensatie in de keten
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Stap 3: De koffiebrander compenseert de overgebleven CO2 uitstoot bij de bron
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Klimaatneutrale koffieketen

Stap 4: De koffie is klimaatneutraal geproduceerd



Voordelen

> Boeren
• Duurzame verbeteringen in leef- en werkomgeving

• Veiligstellen van productie en kwaliteit

• Inkomsten uit product en CO2-rechten

> Koffiebrander
• Energiebesparing en CO2-reductie

• Continuïteit levering product

• Innovatie en duurzaamheidspropositie stuwen verkoop

> Gebruiker
• Fairtrade en klimaatneutraal product

• CO2 compensatie met naam, gezicht en gps

• Promotie in Partnership



Uniek

> Het project wordt uitgevoerd i.s.m. koffieboeren, 

zij zijn eigenaar van de emissierechten 

en genereren hierdoor extra inkomsten

> Er wordt een faire prijs betaald voor de emissierechten 

(Fairtrade carbon credit  €12,50)

> Alle schakels in de keten werken aan CO2-reductie

> De overgebleven uitstoot wordt direct gecompenseerd 
in de eigen (koffie)keten – dit maakt de cirkel rond



Animatie



Doe mee!



Vragen?



Stelling 1

> De vraag naar duurzame producten moet vanuit de markt komen 

en mag niet geforceerd worden



Stelling 2

> De veroorzaker van CO2 uitstoot en andere vormen van milieu belasting 

moet bijdragen aan de kosten of oplossingen hiervoor



Stelling 3

> Klimaataspecten moeten een integraal onderdeel van eerlijke handel 

worden


