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INLEIDING
Wij geloven in een eerlijke vergoeding voor de cacaoboeren.
Chocolade wordt al tientallen jaren gekoesterd en het aantal liefhebbers van de smaak en
het aroma neemt voortdurend toe. Maar ondanks de groeiende populariteit van chocolade
zorgen de ecologische, sociale en economische uitdagingen ervoor dat veel cacaoboeren nog
altijd hun brood niet kunnen verdienen.
Bij Puratos & Belcolade zetten we ons in om deze uitdagingen aan te gaan. We zijn ervan
overtuigd dat duurzaamheid een win-winsituatie is voor elke speler in de toeleveringsketen
van cacao, van de boer tot de consument.
We noemen die duurzame verbintenis Next Generation Cacao. Dit omvat alle duurzame
cacao-aankopen van gecertificeerde derden en van ons eigen duurzame
chocoladeprogramma, Cacao-Trace.
Cacao-Trace is de naam van het programma van Puratos & Belcolade voor de aankoop van
duurzame cacao. Dit programma streeft twee doelstellingen na: boeren in staat stellen om
cacaobonen van betere kwaliteit te produceren en ervoor zorgen dat de cacaoteelt ook in de
toekomst een aantrekkelijke activiteit blijft.
Als boeren een hoger inkomen verdienen, blijft de cacaoteelt voor hen een interessante
activiteit om aan te leren aan hun kinderen en zo bouwen ze aan een veelbelovende
toekomst.
De Next Generation Cacao Foundation is een non-profitorganisatie die deel uitmaakt van het
Cacao-Trace-programma. De Stichting, oorspronkelijk opgericht in 2016, is bedoeld om de
strategie, de ontwikkeling en de implementatie te bepalen van de chocoladebonus en de
projecten die erdoor gefinancierd worden.
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CACAO-TRACE
Cacao-Trace is het programma van Puratos &
Belcolade voor de aankoop van duurzame
cacao. De chocoladesector heeft voornamelijk
oog voor kwantitatieve resultaten, maar ons
programma is vooral geïnteresseerd in
kwaliteit door waarde te creëren voor alle
partners door de smaak te verbeteren.
Door het fermentatieproces volledig te
beheersen in onze eigen naoogstcentra,
gevestigd in cacaoproducerende landen over
de hele wereld, bieden wij, op onze eigen
unieke manier, lekkerdere chocolade aan de
liefhebbers
en een hoger inkomen aan de cacaoboeren.

Door klanten te betrekken die bereid zijn
om meer te betalen voor een beter product,
kunnen we
de extra opbrengsten delen met onze CacaoTrace-boeren. Dit doen we aan de hand van
een kwaliteitspremie en een unieke
chocoladebonus: voor elke verkochte kilo
chocolade geven wij € 0,10 direct terug aan
de boeren met wie we samenwerken zodat
zij meer verdienen.
Wij hanteren een totale transparantie: € 0,10
Ontvangen = € 0,10 terugbetaald.
De kosten om dit te beheren worden
gefinancierd door Puratos & Belcolade.
Enkel door waarde te creëren dankzij een
betere smaak en die toegevoegde waarde te
delen met onze Cacao-Trace-boeren kunnen
we de cacaoboeren een beter inkomen bieden
en een duurzame toekomst creëren voor de
sector.
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Hoe Puratos & Belcolade zich onderscheiden
Cacao-Trace-chocolade wordt vervaardigd met Cacao-Trace-cacaomassa, verkregen uit bonen
die zijn gefermenteerd en gedroogd volgens onze strikte richtlijnen.

Duurzaam en leefbaar inkomen voor Cacao-Trace-boeren wereldwijd

IMPACT OP BOEREN
Grotere oogst

Meer inkomsten

Extra inkomen 100 %
betaald
aan de boeren

Betere prijs
voor een betere smaak

DOELSTELLINGEN
Gegarandeerde
toevoer van
cacaobonen

Diversificatie van de
productie van de boeren

Betere smaak en
consistente kwaliteit

100 % van de premie
betaald aan de boeren

ACTIVITEITEN VAN PURATOS
Opleiding van boeren

Boslandbouw en
diversificatie van
gewassen

Typische sectorpraktijk

Naoogstcentra

Chocoladebonus

(fermenteren en drogen)

Puratos
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We passen ons Cacao-Trace-programma momenteel toe in Vietnam (2013), Ivoorkust
(2015), de Filipijnen (2017), Mexico (2018), Oeganda (2018) en Papoea-Nieuw-Guinea
(2018).

Mexico
414 boeren

Vietnam
1,640 boeren

Ivoorkust
1,605 boeren
Oeganda
400 boeren

Filipijnen
1.26 boeren
Papoea-Nieuw-Guinea
2,800 boeren

07

5540 BRO COR Cacao-Trace 2019_EN_v4.indd 7

3/04/20 09:37

JAARVERSLAG 2019

NEXT GENERATION
CACAO
FOUNDATION
Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dat is wat telt
voor Puratos. Dat is ons engagement voor de volgende
generatie.
De Next Generation Cacao Foundation (die deel
uitmaakt van het ruimere Cacao-Trace-concept) staat
centraal bij het bepalen van de strategie, ontwikkeling
en implementatie van de Chocoladebonus en
toekomstige projecten. De werkingskosten van de
stichting worden gedekt door een schenking van Puratos
evenals de financiering van de certificeringskosten en lasten.
Dit garandeert dat 100% van de schenkingen en
chocoladebonussen terugvloeit naar de Cacao-Trace-boeren.
De stichting wordt gefinancierd door diverse bronnen:
• verkoop van gecertificeerde duurzame Cacao-Trace-chocolade waarbij een
chocoladebonus is inbegrepen in de prijs die de klanten betalen;
• speciale geldinzamelingsacties die georganiseerd worden;
• individuele schenkingen;
• speciale projecten die gefinancierd worden door klanten van Puratos;
• overheidssubsidies.

Cacao-Trace-standaard en auditproces:
Alle Cacao-Trace-programma's worden op jaarlijkse basis en gedurende een cyclus van 3 jaar
geauditeerd door een derde partij.
In 2019 is de Cacao-Trace-verificatiestandaard versie 5 uitgebracht en is er een wereldwijd
partnerschap ondertekend met de auditfirma van de Nederlandse Control Union.
Het doel van dit partnerschap voor Puratos & Belcolade is om een hoog en consistent
auditniveau te waarborgen in al onze programma's.
https://certifications.controlunion.com/nl
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CACAO-TRACE
IN IVOORKUST
In 2015 hebben Puratos & Belcolade een
langetermijnpartnerschap voor de
implementatie van het Cacao-Traceduurzaamheidsprogramma gesloten met
een organisatie van boeren uit de regio San
Pedro via de Entreprise Coopérative de
Saint Paul (ECSP). Het doel van dit
programma is om waarde te creëren voor
iedereen door de kwaliteit, met name van
de smaak, voortdurend te verbeteren. Door
waarde te creëren en deze toegevoegde
waarde te delen, kunnen we het inkomen
van de cacaoboeren en hun
levensomstandigheden aanzienlijk
verbeteren en in het verlengde daarvan een
duurzame cacaoketen creëren. De boeren
die deelnemen aan het Cacao-Traceprogramma krijgen eerst steun voor
capaciteitsopbouw voor betere
landbouwpraktijken, daarna een
kwaliteitspremie en tot slot een
Chocoladebonus. Terwijl dergelijke
opleiding kan bijdragen tot het verhogen
van de opbrengst, en bijgevolg van het
inkomen van de producent, waaraan de
kwaliteitspremie wordt toegevoegd, is de
Chocoladebonus een ander middel om de
producenten in staat te stellen een extra
inkomen te verwerven. De Chocoladebonus
is ook een brug tussen de producenten en
de chocolademakers die in het programma
stappen.
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Hoogtepunten in 2019:
• Volgens onze meest recente kaart van de toeleveringsketen nemen 1.605 boeren deel
aan het programma. Een ambitieus boslandbouw- en herbebossingsprogramma zal in
2020 worden uitgerold. Het maakt deel uit van de verbintenis van Puratos om te
voldoen aan het Cocoa Forest-initiatief terwijl we onze koolstofneutrale doelstelling
voor 2025 nastreven.
• Met de Chocoladebonus van 2018 heeft de Cacao-Trace Community de basisschool
van Abdoulayekro verbouwd en gerenoveerd. De officiële inhuldiging vond plaats op 20
september 2019.
• Een Chocoladebonus voor een bedrag van FCFA 33.453.807 werd aan de producenten
betaald. Met dit bedrag zal in het eerste kwartaal van 2020 een gemeenschapsproject
worden gedefinieerd en opgericht.
• 750 van de 1.605 producenten werden individueel gecoacht om optimale
landbouwpraktijken aan te nemen en toe te passen, met name om de kwaliteit te
verbeteren, met de nadruk op de fermentatie.
• 64 van de 750 producenten die gecoacht werden, hebben een opleiding aan de ''Farm
Business School'' gekregen in een poging om hun levensonderhoud te verbeteren.
• 1.321 jonge zaailingen van schaduwbomen werden verdeeld aan cacaoproducenten voor het
boslandbouwprogramma.
• In 2019 was het Cacao-Trace-verificatieproces voor het eerst gebaseerd op de CacaoTrace-standaard V5. Voor het eerste jaar was de coöperatie ECSP de belangrijkste
gecontroleerde entiteit. De Cacao-Trace-audit slaagde met een algemene score van
76,44%. Het belangrijkste aandachtspunt is het huidige gebrek aan actie op het gebied
van het beginsel van milieuverantwoordelijkheid. Dit zal in 2020 sterk worden
aangepakt met de uitrol van het Puratos-boslandbouwproject in Ivoorkust.
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CACAOTRACE IN
VIETNAM
Puratos Grand-Place Vietnam is betrokken bij
het Cacao-Trace-programma sinds 2014. In
de Mekong Delta is er een volledige verticale
integratie van de toeleveringsketen, van de
opleiding van de boeren, de aankoop van de
bonen, het proces na de oogst tot het
vermalen van de bonen tot cacaomassa. Ons
team is toegewijd aan het creëren van waarde
voor alle belanghebbenden door middel van
hoge kwaliteit en smaakdifferentiatie.
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Hoogtepunten in 2019:
• Puratos Grand-Place Vietnam kocht cacao aan bij zo’n 1.640 boeren via een netwerk
van meer dan 100 “inzamelingsgroepen”, een economische groep samengesteld uit
meerdere boeren en hun consolidator (fermenteerder of inzamelaar). Dit nieuwe aantal
boeren in het programma is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Het kan worden
verklaard door een vermindering van het aantal boeren dat aan het programma
deelneemt, wat over het algemeen wordt verklaard door een aanzienlijke overgang naar
andere gewassen in sommige gebieden.
• 1.640 individuele boeren hebben een opleiding op het terrein gevolgd die gericht is op
goede praktijken en productiviteit. In 2019 lag de nadruk op individuele coaching en
training bij de zeven Cacao-Trace-demonstratiebedrijven.
• Alle boeren namen deel aan sessies waarin de prijzen werden herzien met het oog
op capaciteitsopbouw en het verbeteren van de transparantie in de
toeleveringsketen.
• Zes boeren namen deel aan een landbouwproject in een gesloten lus. Het project richt
zich op het introduceren van veeteelt in de cacaoproductiecyclus. Het groenafval van
de plantage wordt omgezet in voeder voor de dieren die later mest voor de cacaobomen
produceren.
• Puratos Grand-Place Vietnam lanceerde een boslandbouw- en koolstofneutralisatieprogramma.
Sinds 2019 zijn er 4.070 schaduwbomen en 1.000 cacaobomen geplant.
De algemene omstandigheden zijn gunstig en zullen in 2020 worden opgeschaald.
• In 2019 was het Cacao-Trace-verificatieproces gebaseerd op de Cacao-Trace-standaard
V5. De Cacao-Trace-audit slaagde met een over het algemeen hoge naleving voor de 7
beginselen met een score van 95%. Aandachtspunten zijn milieu en voorlichting inzake
gezondheid en veiligheid, met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen op de
boerderij. Vietnam heeft nog steeds te maken met verzilting in de Mekongdelta. Er is
behoefte aan een verdere planning voor behoud en herstel.
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CACAO-TRACE IN
DE FILIPIJNEN
Na een opstartfase van anderhalf jaar in de
zuidelijke provincie Mindanao ging Puratos
in november 2017 een strategisch
partnerschap aan met Kennemer Foods,
een in de Filipijnen gevestigd
agrovoedingsbedrijf dat zich inzet om
de cacaoproductie op het eiland Davao
duurzaam te ontwikkelen
Kennemer Foods blies de toeleveringsketen
nieuw leven in door innovatieve
financieringswijzen aan te bieden en
duidelijke resultaten vast te stellen voor
kokosnoottelers in Davao. Cacao is nu een
tussenteelt die zich snel verspreidt over het
eiland.
Puratos investeert momenteel in drie
fermentatiecentra, waarvan de bouw is
begonnen in 2019 en zal eindigen in 2020.
Cacao-Trace zet zich in voor het verbeteren
van het levensonderhoud van de lokale
gemeenschappen
en zal de activiteiten verder opschalen om
de impact te vergroten. Deze wereldwijde
ontwikkeling omvat ook de implementatie
van de Chocoladebonus.
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Hoogtepunten in 2019:
• Puratos kocht cacao aan bij ongeveer 1.026 boeren in de streek van Calinan en San
Isidro, waarbij alle boeren de verse cacaobonen verkochten aan de Cacao-Tracenaoogstcentra. In 2019 werd het aantal
boeren verlaagd om de transparantie te vergroten en het begrip en de impact van het
Cacao-Trace-programma te versterken.
• 400 individuele boeren namen deel aan praktische opleidingen gericht op optimale
praktijken en productiviteit, het herstel van cacao- en bedrijfsbeheerplannen. Het
programma is gebaseerd op de expertise van Kennemer en het in de Filipijnen
gevolgde systeem.
• Twee Cacao-Trace-naoogstcentra in samenwerking met Kennemer kregen
steun voor continue verbetering en opvolging om een superieure kwaliteit te
behalen.
• Puratos & Belcolade lanceerden een boslandbouw- en koolstofprogramma in Mindiano,
gericht op herbebossing en capaciteitsopbouw in achtergestelde gebieden. 4.200
schaduwbomen en 10.800 cacaobomen zijn aangeplant in 2019. Het eerste
implementatiejaar was een uitdaging om verschillende redenen, waaronder de logistiek
en veiligheid.
• In 2019 was het Cacao-Trace-verificatieproces gebaseerd op de Cacao-Trace-standaard
V5. De Cacao-Trace-audit slaagde met een algemene score van 76,85%. Er moeten
verbeteringen worden aangebracht in de traceerbaarheid en de gegevens van de
boeren, alsook in de communicatie over de prijsstelling en de Chocoladebonus. Er
werd opgemerkt dat er meer inspanningen kunnen
worden gedaan om het bewustzijn rond de aanbevolen chemische input en een
goede registratie van de activiteiten van de boerderij te vergroten.
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CACAO-TRACE
IN PAPOEA-NIEUW-GUINEA
Aan het einde van de ontwikkelingsfase
van het programma gingen Puratos &
Belcolade eind 2017 een strategisch
partnerschap aan met Olam Cacao om de
bestaansmiddelen van de cacaoboeren en
hun gemeenschappen te verbeteren door
zich te concentreren op het verbeteren van
de kwaliteit.
Een lid van de OLAM-groep, Outspan, is
sinds 2000 actief in Papoea-NieuwGuinea en heeft een aanzienlijke expertise
verworven in het beheer van de
cacaotoeleveringsketen.
Outspan werd geselecteerd als lokale partner
voor de implementatie van Cacao-Trace. De
ontwikkelingsideeën
die
Cacao-Trace
verdedigt, komen in grote mate overeen met
het Olam Livelihood Charter en het Cacao
Compass.
De geschiedenis van cacao in
Papoea-Nieuw-Guinea begon in de
20e eeuw tijdens de koloniale
periode.
De productie steeg in de jaren 1990 en
bereikte een piek van zo'n 50.000 ton. Sinds
2010 is de oogst aanzienlijk gedaald,
voornamelijk door de ravage die is aangericht
door de cacaomot. In 2018 steeg de oogst tot
40.000 ton.
Het programma startte in 2018 in de regio
Oost-Sepik met een gecontroleerd CacaoTrace-volume dat ook als biologisch
gecertificeerd is. In 2019 werd een select
volume van de bestaande Cacao-Trace-groep
als Fairtrade gecertificeerd.
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Hoogtepunten in 2019:
• Puratos & Belcolade kochten cacao aan bij ongeveer 2.800 boeren in de regio Oost-Sepik.
• Puratos & Belcolade investeerden in ongeveer 130 kleine naoogstcentra door samen
met mensen uit de gemeenschap drogers in de zon te installeren.
• Er zijn programma's voor de distributie van jonge planten (ongeveer 150.000
eenheden) opgestart die gepaard gaan met opleiding en opvolging.
• Ongeveer 2.800 individuele boeren namen deel aan praktische opleidingen gericht
op optimale praktijken en productiviteit, het herstel van cacao- en
bedrijfsbeheerplannen.
• Puratos & Belcolade bleven samenwerken met Olam bij de planning van de
succesvolle lancering van het boslandbouw- en koolstofprogramma in Oost-Sepik.
Verwacht wordt dat het project in 2020 van start zal gaan.
• Er werd een collectieve beslissing genomen om het geld van de Chocoladebonus te
gebruiken voor een gemeenschapsproject bij gebrek aan volledige transparantie in de
aankoop en nationale identiteitskaarten. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om
levensvatbare projecten te identificeren en de beste besteding van de middelen te
beoordelen. De implementatie van het project is gepland voor 2020.
• In 2019 was het Cacao-Trace-verificatieproces gebaseerd op de Cacao-Tracestandaard V5. De Cacao-Trace-audit slaagde met een algemene score van 80,1%.
Aandachtspunten zijn onder meer transparantie en registratie van de gegevens van
de boeren naast de verkoopgegevens. Bovendien konden de boeren extra opleiding
krijgen in snoeien en het herstel van verouderde bomen.
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CACAO-TRACE IN OEGANDA
In 2018 ging Puratos een partnerschap aan met Olam en groepen cacaoboeren
in het district Bundibugyo, dat gelegen is aan de voet van het Rwenzorigebergte in het westen van Oeganda en dat grenst aan de Democratische
Republiek Congo. Deze boeren hadden al handelsbetrekkingen met de lokale
Olam. De in deze regio geproduceerde cacaobonen zijn hoofdzakelijk
biologisch maar ongefermenteerd en worden over het algemeen gebruikt voor
de productie van cacaoboter en -poeder vanwege hun hoge vetgehalte. Door
een goed fermentatieproces onthullen deze Trinitario-bonen unieke en
krachtige smaken in chocoladerecepten.
Het partnerschap met Olam in Oeganda begon met het opzetten van een
adequaat fermentatiecentrum om natte cacaobonen te verzamelen en het
naoogstproces (fermentatie en droging) onder de knie te krijgen. Daarnaast
werd het Cacao-Trace-duurzaamheidsprogramma uitgerold bij de
telersgemeenschap door middel van verschillende opleidingen inzake optimale
landbouwpraktijken en maatschappelijke verantwoordelijkheid en
milieuverantwoordelijkheid.

Hoogtepunten in 2019:
• Opbouw en ingebruikname van het Bundibugyo-fermentatiecentrum met een eerste
capaciteit van 300 MT en opzetten van enkele fermentatie-infrastructuren voor 3 lokale
coöperaties.
• 400 producenten zijn in het programma opgenomen en opgeleid.
• 2.700 jonge cacaozaailingen werden uitgedeeld aan de cacaoproducenten.
• In 2019 was het Cacao-Trace-verificatieproces gebaseerd op de Cacao-Trace-standaard
V5. De eerste audit werd uitgevoerd in december 2019. Het programma slaagde met
succes voor deze eerste audit met de hoge nalevingsscore van 92,17%.
Aandachtspunten zijn onder meer de registratie van de gegevens van de boeren met
betrekking tot optimale landbouwpraktijken. Daarnaast zullen bij pictogrammen over
aanvaardbare of onaanvaardbare kwaliteit van de grondstoffen, zoals bonenclusters,
zwarte bonen, overrijpe bonen, stenen, cacaoplacenta's enz. worden aangebracht bij de
PHU en worden uitgedeeld aan de boeren om de kwaliteit te verbeteren
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CACAO-TRACE IN

MEXICO

Nog steeds met het idee om de Mexicaanse cacaobiodiversiteit te behouden,
investeerde Puratos de laatste 10 jaar ook in een Criollo-plantage in Yucatan.
Daar bestuderen en onderhouden we actief verschillende gevoelige
cacaovariëteiten die met uitsterven bedreigd zijn.
Het Puratos Cacao-Trace-programma startte in 2019 in Mexico met de
oprichting van ons eerste naoogstcentrum in de stad Comalcalco in de
staat Tabasco. In dit voorvaderlijk cacaoproductiegebied waar we één van
de grootste diversiteit aan cacaovariëteiten ter wereld kunnen vinden,
zetten Puratos & Belcolade zich in om de traditie te bestendigen en de
lokale gemeenschappen aan te moedigen om deze uitdagende gewassen te
blijven telen.
Puratos & Belcolade kopen natte cacaobonen aan bij kleine producenten en
organiseren - zoals in alle andere Cacao-Trace-programma's opleidingsactiviteiten die afgestemd zijn op de lokale behoeften.

Hoogtepunten in 2019:
• 414 kleine boeren met gemiddeld 1,7 ha per boerderij namen deel aan het Cacao-Traceprogramma.
• 3 masteropleidingen werden georganiseerd in naoogstcentra in Comalcalco om kennis
te delen met de boeren en de landbouwpraktijken te verbeteren.
• Puratos Mexico start met de bouw van een nieuw naoogstcentrum in Chiapas.
• Puratos Mexico zet een boslandbouwprogramma op met de Cacao-Trace-boeren.
• Het Criollo-project in Yucatan gaat een stap verder met de exploitatie van 100 ha nieuw
aangekochte grond.
• In 2019 was het Cacao-Trace-verificatieproces gebaseerd op de Cacao-Trace-standaard
V5. De eerste audit werd uitgevoerd in december 2019. Het programma slaagde met
succes voor deze eerste audit met de hoge nalevingsscore van 84,3%.
• Aandachtspunten zijn de noodzaak om meer te communiceren over het programma,
zodat de boeren de voordelen van Cacao-Trace en de langetermijnverbintenis volledig
begrijpen. Aanvullende basistrainingen inzake goede landbouwpraktijken zijn zeker
nodig op bedrijfsniveau.
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING
De Next Generation Foundation zal in de komende jaren naar verwachting steeds meer
bonussen verkrijgen uit de verkoop van Cacao-Trace-gecertificeerde producten. We hopen zo het
leven van de boeren nog verder te verbeteren.
In 2019 werd het Cacao-Trace-initiatief voor de eerste keer gecertificeerd in Mexico en Oeganda.
Bovendien zetten we onze expansie in Afrika voort met 1 nieuw project in Kameroen.
Bijkomende initiatieven omvatten een portfolio van gemeenschapsprojecten die we kunnen
aanbieden aan klanten van Puratos & Belcolade die meer zouden willen doen dan enkel de
Chocoladebonus betalen Deze klanten zouden dan de kans krijgen om zinvolle projecten te
steunen in de gemeenschappen waar de cacao geteeld wordt die Puratos en Belcolade in hun
chocolade gebruiken, zoals sociale initiatieven (alfabetisme, onderwijs, gezondheid ...) of
ecologische initiatieven (bosbescherming, herbebossing ...).
Puratos & Belcolade van hun kant breiden hun belangrijk duurzaam boslandbouwproject uit in
hun cacaosectoren om het inkomen van de planters te verhogen en hen te helpen de
milieurisico's waarmee ze geconfronteerd worden te verminderen (bodemverarming,
klimaatverandering ...). We streven ernaar om een duurzame positieve bijdrage te leveren in de
landen waarin we actief zijn.
Puratos Grand-Place Vietnam houdt zich bezig met veldonderzoek naar innovatieve
landbouwmodellen waarin het vee betrokken wordt bij de cacaoteelt. Het doel is om echt
duurzame biologische productiemodellen te onderzoeken.
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COMMUNICATIE
Met "Cacao-Trace", het unieke cacao-inkoopprogramma, gaat Puratos verder dan elk ander
duurzaam programma in de chocolade-industrie om een echt verschil te maken in de
smaak en de waarde van chocolade. Door deze toegevoegde waarde te delen met "CacaoTrace"-boeren, verbetert het programma hun levensomstandigheden en creëert het een
duurzame toekomst voor de sector.
In een poging om klanten te overtuigen om zich aan te sluiten bij de "Cacao-Trace"gemeenschap, worden ze uitgenodigd om de "Cacao-Trace"-plantages en -naoogstcentra te
bezoeken. De ervaring van de afgelopen 2 jaar heeft aangetoond dat de deelnemers erg
gebaat zijn bij deze bezoeken en echte ambassadeurs van "Cacao-Trace" worden.
Om deze unieke ervaring naar zoveel mogelijk klanten te kunnen brengen, hebben we in 2019
ook een Virtual Reality-bezoek gecreëerd. Een innovatieve manier om klanten en prospecten
kennis te laten maken met het unieke karakter van het programma en hen dichter bij de
realiteit van de boeren (VR-video in Ivoorkust) en onze fermentatie-expertise (VR-video in
Vietnam) te brengen. In 2020 zal Mexico als extra locatie worden toegevoegd aan de Virtual
Reality-reeks, met de nadruk op de manier waarop Puratos investeert in het behoud van het
erfgoed van cacao.
In 2019 werd een nieuw communicatiegamma gelanceerd om meer zichtbaarheid te geven
aan onze unieke aanpak (met onder meer een nieuwe elevatorpitch en een reeks van 12
nieuwe video's, waaronder overtuigende getuigenissen van klanten en boeren).
Getuigenis van een boer Adjoumani

Getuigenis van een klant

Om klanten in staat te stellen de Cacao-Trace-boodschap in hun eigen communicatie op te
nemen, creëerden we een toolkit met sjablonen en inspiratie. In 2019 zien we heel wat mooie
voorbeelden van hoe Cacao-Trace geïntegreerd is op verpakkingen, in de winkels, op de websites
van klanten, ...
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BESTUUR
De Next Generation Cacao Foundation private stichting/fondation privée is een initiatief van de
Puratos Group, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Groot-Bijgaarden, België.
De Next Generation Cacao Foundation werd op 26 december 2017 opgericht door drie leden
die alle verbonden zijn met de Puratos Group:
• Puratos Group NV
• Puratos NV
• Choco-Story NV
De Next Generation Cacao Foundation is de opvolger van de voormalige Cacao Foundation
VZW/ ASBL. De vorige stichting (VZW/ASBL) werd opgericht op 18 mei 2016 en de nieuwe
stichting heeft op 27 december 2017 alle activiteiten, activa en passiva van de vorige stichting
overgenomen. De vorige stichting (VZW/ASBL) werd geliquideerd op 28 december 2017.

Doel
De Next Generation Cacao Foundation heeft als doel:
• bijdragen aan de sociale, economische en ecologische duurzame ontplooiing van
kansarme producenten en werknemers in ontwikkelingslanden, meer bepaald
cacaoproducenten, hun familie en de toekomstige generaties;
• het concept en de praktijk van eerlijke handel in ontwikkelingslanden bevorderen;
• ondersteuning bieden aan alle andere positieve projecten en welzijnswerk, zonder
onderscheid, en met name bijdragen aan en aanzetten tot duurzame cacaoteelt en de
bijbehorende lokale ontwikkelingshulp in ontwikkelingslanden;
• de specifieke activiteiten waarmee de stichting haar doel bereikt, zijn onder meer: in
ontwikkelingslanden soortgelijke non-profitverenigingen oprichten en eraan deelnemen,
financiële ondersteuning bieden aan cacaoproducenten, hun levensomstandigheden
verbeteren en onderwijs aanbieden aan hun kinderen.
Het doel van de stichting kan enkel aangepast worden bij een volstrekte meerderheid van de oprichters.
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Raad van bestuur
De bestuurders van de raad worden unaniem benoemd door de oprichters voor een periode
van maximaal drie jaar. De bestuurders kunnen herbenoemd worden.
De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van de wet, het doel en de statuten van de
stichting, alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de doelstellingen van de stichting
te realiseren.
De raad van bestuur heeft ook beslissingsbevoegdheid uit hoofde van de stichting voor het
oprichten van, deelnemen aan, toetreden tot of samenwerken met soortgelijke stichtingen,
organisaties, instellingen of non-profitorganisaties in ontwikkelingslanden.
De raad van bestuur kan bijgestaan worden door adviseurs, personen of juridische entiteiten
die het doel en de activiteiten van de stichting steunen. De raad van bestuur beslist op
discretionaire basis en zonder te stellen wie aanvaard wordt als adviseur of niet langer
aanvaard wordt.
De raad van bestuur komt gemiddeld elk kwartaal bijeen om de activiteiten en de toekomstige
strategie van de Next Generation Cacao Foundation te bespreken.
Sinds de oprichting is de raad van bestuur bijeengekomen op 4 november 2016, 10 april 2017,
19 oktober 2017 en 13 maart 2018.
Sinds de oprichting bestaat de raad van de stichting uit de volgende personen:
• Voorzitter:
• Secretaris:
• Penningmeester:

Cédric Van Belle, directeur van Choco-Story NV
Youri Dumont, directeur van de chocolade-activiteit bij Puratos
J-P. Michaux, CFO bij Puratos

De leden van de raad van bestuur kunnen de stichting rechtsgeldig verbinden, met
minstens twee raadsleden, in overeenstemming met de statuten.
De bestuurders worden bijgestaan bij hun taak door de volgende vrijwilligers:
• Communicatie:
Raphael Audoin Rouzeau, manager chocolade bij Puratos
• Juridische en fiscale ondersteuning:
M. Smet, fiscaal adviseur bij Puratos
R. Straetmans, juridisch en fiscaal directeur bij Puratos
• Financiële ondersteuning: L. Thomé, controller bij Puratos
De bestuurders en deze vrijwilligers werden gekozen vanwege hun uiteenlopende ervaringen en knowhow.
De vertegenwoordigers van de Puratos Group moeten ervoor zorgen dat de filosofie van
de oprichters nageleefd wordt. Noch de leden van de raad, noch de vrijwilligers krijgen
een bezoldiging.
De boekhouding van de Next Generation Cacao Foundation wordt uitbesteed aan de boekhoudafdeling van
Puratos.
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FINANCIEEL VERSLAG
in k EUR
Activa

Passiva

Te ontvangen bonus van klanten

280.818,12

Cash

252.885,09

Te verdelen bonus

533.703,21

533.703,21

533.703,21

in k EUR
Resultatenrekening
Ontvangen of te ontvangen bonus

382.496,38

Verdeelde of te verdelen bonus

(382.496,38)

Bedrijfsresultaat

(10.946,17)

Schenkingen ontvangen van de Puratos Group

10.946,17

Totaal

0

in k EUR
Verdeelde of te verdelen bonus voor 2018

2019

Aantal boeren dat
deelneemt aan het
programma*

Vietnam

78.390

Filipijnen

30.704

1.026

Papoea-Nieuw-Guinea

125.644

2.800

Ivoorkust

140.916

Oeganda
Totaal

1.640

1.605

6.842
382.496

7.886

Definitie:
*Het aantal boeren dat deel uitmaakt van het Cacao-Trace-programma wordt bepaald tijdens de jaarlijkse audit in een bepaald land.
Dit aantal kan verschillen in de loop van de tijd.
Het aantal boeren dat een bonus ontvangt is afhankelijk van waar/wanneer de verdeling wordt georganiseerd (in Vietnam zijn de boeren typisch
verspreid over verschillende regio's waar we niet tegelijkertijd een verdeling organiseren).
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In 2019 heeft de Next Generation Cacao Foundation zijn programma uitgebreid naar Oeganda
en zijn sterke aanwezigheid in Papoea-Nieuw-Guinea, de Filipijnen en Vietnam bevestigd. In
Mexico werden ook de eerste Cacao-Trace-gecertificeerde bonen verzameld die in 2020
gevaloriseerd zullen worden in Cacao-Trace-gecertificeerde chocolade.
De tweede officiële ceremonie voor de verdeling van de Chocoladebonus vond plaats in
Ivoorkust, waar het eerste project is afgerond en het tweede binnenkort zal worden
opgestart.
In principe wordt de Chocoladebonus uitgekeerd aan de boeren zodra een klant eraan heeft
bijgedragen. Omdat de cacaowaardeketen relatief lang is, wordt de Next Generation Cacao
Foundation geconfronteerd met een tijdsverschil tussen de oogst en de verdeling van de bonus
die vaak later plaatsvindt.
In Vietnam, het historische land van het Cacao-Trace-programma, bedraagt de toezegging van
de chocoladebonus aan de boeren € 78 k voor de periode januari - december 2019. In 2019
bedroeg de uitkering van de zomerchocoladebonus € 84 k (€ 56 k vanaf 2018 en € 28 k vanaf
de eerste maanden van 2019). De volgende uitkering is gepland in het eerste kwartaal van
2020 voor het overblijvende bedrag van 2019. Ook blijft er een saldo van € 14 k over van de
vorige uitkering waarvoor de Next Generation Cacao Foundation een veldproject identificeert
dat de lokale boeren ten goede zal komen. Dit project zal in 2020 worden uitgevoerd.
Bonen afkomstig uit de Filipijnen, dat in het derde jaar van de implementatie van het
programma zit, worden omgezet in een verbintenis van € 31 k tegenover de boeren (een grotere
gemeenschap met kleinere boerderijen dan in andere landen).
De resterende bonus van 2018 is volledig uitgekeerd (€ 46 k).
De bonen uit Ivoorkust worden hoofdzakelijk in België gebruikt voor de productie van Echte
Belgische Chocolade. In 2019 vond de tweede officiële ceremonie voor de uitkering van de
Chocoladebonus plaats in oktober, voor € 51 k. De middelen zullen
worden toegewezen aan een tweede project dat door de lokale coöperatie wordt gekozen en
dat is afgestemd op de waarden en beginselen van de Next Generation Cacao Foundation.
In Papoea-Nieuw-Guinea, ten slotte, waar het Cacao-Trace-programma eind 2017 van start ging,
heeft de Next Generation Cacao Foundation nog geen uitkering van de Chocoladebonus kunnen
organiseren. De totale uit te keren bonus bedraagt eind 2019 € 188 k. De Next Generation Cacao
Foundation werkt actief aan het definiëren van een project met de lokale gemeenschap.
In Mexico en in Oeganda bevindt het programma zich in de beginfase en zijn de
gecertificeerde bonen nog niet verwerkt en verkocht in Cacao Trace Chocolate; daarom
worden deze twee landen vanaf 2020 opgenomen in de jaarrekening.
De administratieve kosten van de Next Generation Cacao Foundation zijn vrij beperkt en
bestaan uit auditkosten (€ 1 k) voor de jaarrekening, auditkosten (€ 6 k) voor de audit van de
uitkering van de Chocoladebonus en de financiële kosten.
Op 31/12/2019 bedragen de openstaande schulden tegenover de boeren € 534 k (€ 59 k
in Vietnam, € 31 k in de Filipijnen, € 248 k in Ivoorkust en € 188 k in Vietnam). De
geïnde en beschikbare bonus op de bankrekening bedraagt
€ 253 k. Het te ontvangen bedrag van de dochterondernemingen van de Puratos Group
bedraagt € 158 k (VS, Spanje en Puratos NV). Nog een bedrag van € 148 k is erkend als een
"vordering op voorraad" (waarbij de voorraad hetzij uit bonen, cacao-ingrediënten of
chocolade bestaat).
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www.cacaotrace.com
Next Generation Cacao Foundation
Guldenhoofdstraat 9-11 - B-1000 Brussel, België

5540 BRO COR Cacao-Trace 2019_EN_v4.indd 1

3/04/20 09:37

