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Green Deal Driekwart Duurzame Koffie in Nederland  
in 2015

Betrokken partijen
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
 - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee, (KNVKT)
 - Leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee

Beschrijving initiatief
De koffiesector wil in 2015 het aandeel in Nederland verkochte duurzame koffie naar 75% brengen. Concreet 
gaat het hierbij om: 
 - vermindering van energieverbruik en de milieudruk van verpakkingen (milieu)
 - verbetering van de arbeidsomstandigheden van de koffieboeren (mens) 
 - het versterken van de (economische) positie van ieder in de keten (meerwaarde) 

Nederland is thuisbasis van een aantal vooraanstaande (multinationale) (handels)ondernemingen. Als 
gevolg van een groeiende koffieconsumptie in producerende landen en opkomende markten en het effect 
van klimaatverandering op koffieproductie staat het aanbod (en daarmee de toevoer) van duurzaam 
gecertificeerde koffie onder druk.

Vrijwel alle grote Nederlandse koffiebranders zijn bij de branchevereniging aangesloten. Samen werken ze 
eraan om het gestelde doel te behalen. 
Thema: Energiebesparing en grondstoffen efficiency
Topsector: AgroFood

Mogelijke knelpunten:
 - kennisgebrek over energiebesparingsmogelijkheden
 - duurzaamheid in de teelt van de koffiebonen

Resultaten
In het Actieplan Duurzame koffie 2011-2015 zijn projecten en activiteiten opgenomen. Deze zijn ingedeeld 
volgens de diverse schakels in de koffieketen: oorsprong, transport, productie en consumptie.

Oorsprong:
 - opschalen van duurzame teeltomstandigheden
 - van 8% naar 25% duurzaam geproduceerde koffie in 2015 (mondiaal) en van een kwart naar driekwart 

duurzame koffie in Nederland (2015)
Transport:
 - reductie sectoruitstoot van CO2 met 20% via ‘Slim transport’ (Lean and Green)

Productie:
 - energie-efficiënt koffie branden
 - in de rest van de keten maatregelen nemen (bijvoorbeeld rond de benutting van organische 

reststromen, transport, en reductie verpakkingsafval) 
 - 30% energie-efficiencyverbetering in 2020 ten opzichte van 2005
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Consumptie:
 - reductie energieverbruik bij zetten en warmhouden van koffie (dit maakt nu 40% energieverbruik in de 

keten uit)
 - vergroten van de verkoop van duurzaam geproduceerde koffie in Nederland in 2015 tot 75% van de 

verkochte koffie (van circa 40% in 2011)
Einddatum: 2015

Inzet en acties partijen
Oorsprong:
 - KNVKT blijft founding partner van het IDH-koffieprogramma en is als lid van de stuurgroep betrokken bij 

de ontwikkeling en implementatie van het programma.
 - KNVKT onderzoekt de mogelijkheid om koffieproducenten in oorsprongslanden te trainen.
 - KNVKT identificeert waar nuttige inzet van Landbouwraden voor de verduurzaming van de koffieketen 

gewenst is.
 - KNVKT agendeert de verduurzamingswensen van de koffieketen in Europees en internationaal verband 

binnen ECF en de ICO PSCB.
Transport:
 - KNVKT ondersteunt lidbedrijven bij het behalen van haar transportambities richting ‘Lean and Green’.
 - KNVKT agendeert duurzaam (zee)transport in Europees verband door deelname aan het ECF Logistics 

Committee. 
Productie:
 - KNVKT ondersteunt lidbedrijven bij het behalen van haar energie-efficiencydoelstellingen door 

overleg, kennisdeling en de uitvoering van specifieke brancheprojecten over het proces en de keten.
Consumptie:
 - KNVKT voelt zich mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de energie-efficiency in de hele 

keten, tot aan het koffiezetten toe en onderzoekt de mogelijkheden om ook met 
koffiezetapparatenbouwers afspraken te maken voor dit thema. 

Monitoring en Evaluatie:
 - KNVKT rapporteert jaarlijks over de voortgang ten aanzien van de doelstellingen die zijn opgenomen in 

het actieplan.

Inzet en acties Rijksoverheid
EL&I voert 2 beleidsprogramma’s uit die voor de koffiesector relevant zijn: de meerjarenafspraken energie 
en het initiatief duurzame handel. EL&I zal in nauw overleg met KNVKT en de koffiesector onderzoeken 
waar het verbinden van deze 2 programma’s tot meerwaarde kan leiden bij het realiseren van de ambities 
van de sector.

Oorsprong:
 - EL&I verzorgt (deel)ondersteuning bij IDH voor het koffieprogramma (samen met andere partners).
 - EL&I onderzoekt de mogelijkheden van gespecialiseerde onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld bij PTC+) 

om binnen hun bestaande middelenstroom een voorstel te maken om koffieproducenten in 
oorsprongslanden te trainen.

 - EL&I ondersteunt de verduurzamingswensen van de koffieketen in multilateraal verband, bijvoorbeeld 
middels haar landbouwraad bij de International Coffee Organization (ICO).

 - EL&I zorgt ervoor dat Landbouwraden in relevante koffieproducerende landen, indien gewenst, inzet 
plegen ten behoeve van de verduurzaming van de koffieketen middels specifieke bedrijfsondersteuning 
of kennisbevordering.
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Productie:
 - EL&I ondersteunt KNVKT bij de uitvoering van het actieplan via (lopende) (keten)projecten in het kader 

van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency 2001-2020 (MJA3). Relevant zijn: 
 - een focus op proces (efficiënt koffiebranden)
 - organische reststromen;
 - een vermindering van de milieudruk van verpakkingen 
 - faciliteert bij keteninnovatie ‘energiezuinig koffiezetten’

 - EL&I zet zich in om kennis te ontsluiten (waaronder ook ervaring en best practices) vanuit andere 
sectoren, zoals de Voedings- en Genotsmiddelen Industrie, om de energie-efficiency van het branden 
van koffie te verbeteren.

 - De sector analyseert, in samenwerking met de Rijksoverheid, welke onnodige knelpunten in relevante 
wet- en regelgeving (bijvoorbeeld duurzaamheid, afvalaspecten) er bestaan of kunnen ontstaan bij 
schaalvergroting in het verwerken van de reststroom koffiedik.

 
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


