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B-93
Green Deal ‘Naar drie kwart duurzame koffie in 
Nederland in 2015’

Partijen:  
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen handelend en 
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid 
van bestuursorgaan, tezamen hierna te noemen: Rijksoverheid;
1. Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee, te dezen vertegenwoordigd door  

mevrouw J. Rutte, vice-voorzitter;
2. De leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee, te dezen vertegenwoordigd 

door KNVKT, te dezen vertegenwoordigd  door mevrouw J. Rutte, hierna te noemen;

Partijen onder 2 en 3 worden hierna samen genoemd: KNVKT
Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1. Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming 

van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.  
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse 
economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is 
in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, 
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties 
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt 
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een 
verdere verduurzaming.

4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen,  
zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven 
kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt 
in beweging zetten.

5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van 
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en 
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere 
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk 
zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat. 

Specifieke overwegingen Green Deal ‘naar drie kwart duurzame koffie in 2015’:
Het drinken van een kopje koffie is diep verankerd in de cultuur en geschiedenis van Nederland.  
De Nederlander drinkt 148 liter koffie op jaarbasis. Dit zijn ruim 3 kopjes koffie per hoofd van de bevolking 
per dag. Hiermee neemt ons land mondiaal een 5de plek in. Nederland is thuisbasis van een aantal 
vooraanstaande (multinationale) (handels)ondernemingen.

De gehele Nederlandse koffiesector streeft naar drie kwart duurzame koffie in 2015 (in 2011: 40%, 
en daarmee al een koploper in de wereld). Om deze ambitie te realiseren zijn de meest prioritaire 
actiegebieden benoemd in de keten: van oorsprong tot koffiekopje. 
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Het streven is het creëren van een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners. Gezond betekent: 
1. verdere vermindering van energieverbruik en de milieudruk van verpakkingen (milieu), 
2. verbetering van de arbeidsomstandigheden van de koffieboeren (mens) 
3. het versterken van de (economische) positie van ieder in de keten (meerwaarde).  

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.

De KNVKT heeft een actieplan duurzame koffie 2011-2015 uitgewerkt. Het actieplan maakt inzichtelijk welke 
activiteiten, projecten en samenwerkingsverbanden de Nederlandse koffiesector initieert of intensiveert om 
de door haar gestelde doelstellingen te kunnen realiseren.
 
Het door de sector opgestelde actieplan duurzame koffie 2011-2015 levert een bijdrage aan het oplossen van 
dit vraagstuk. Nederland is internationaal een ‘gidsland’ in duurzame ontwikkeling binnen de koffiesector. 
De Nederlandse koffiesector wil internationaal voorop blijven lopen in de verduurzaming. Duurzame 
ontwikkeling evolueert binnen de Nederlandse koffiesector van een ‘satisfyer’ naar een ‘qualifyer’ (een 
belangrijke voorwaarde voor economische bedrijvigheid).

Komen het volgende overeen:

1.  Green Deal initiatief
De Nederlandse koffiesector heeft het actieplan duurzame koffie 2011-2015 opgesteld. Het actieplan is 
gebaseerd op concrete doelstellingen en ambities van de sector. 
Samenwerking en coherentie, ook internationaal en in koffieproducerende landen, is een belangrijke 
voorwaarde voor een impactvol beleid. Dit is in het belang van koffieboeren (meer bestaanszekerheid)  
en de industrie (verzekering diversiteit en kwaliteit van koffieaanbod) en de consument (kwalitatief  
goede koffie). 
Deze deal biedt het kader voor een verdergaande integrale aanpak bij het realiseren van de toonaangevende 
ambities die de koffiesector heeft geformuleerd.

Ambities en doelen
De hoofdambitie van de koffiebranche is om tot 75% gecertificeerd duurzame koffie verkoop in Nederland 
te komen. De ambitie is onderverdeeld naar specifieke doelen voor de diverse schakels in de koffieketen 
(oorsprong, transport, productie en consumptie):  
1. Oorsprong

 - opschalen van duurzame teeltomstandigheden. Doel: van 8% naar 25% duurzaam geproduceerde 
koffie in 2015 (mondiaal) en van een kwart naar drie kwart duurzame koffie in Nederland (2015). 

2.  Transport
 - reductie sectoruitstoot van CO2 met 20% via ‘Slim transport’ (Lean and Green)

3.  Productie
 - Doel: 30% energie-efficiency verbetering in 2020 t.o.v. 2005 door

 - energie efficiënt koffie te branden; en
 - in de rest van de keten maatregelen te nemen (bijvoorbeeld rond de benutting van 

organische reststromen, transport, en reductie verpakkingsafval). 
4.  Consumptie

 - Reductie energieverbruik bij zetten en warmhouden van koffie (dit maakt nu 60% energieverbruik 
in de keten uit)

 - Vergroten van de verkoop van duurzaam geproduceerde koffie in Nederland in 2015 tot drie kwart 
van de verkochte koffie (van ca 25% in 2008). 
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Artikel 1 Inzet en acties vanuit KNVKT
De KNVKT zal zich inspannen om, samen met betrokken ketenpartners, uitvoering te geven aan 
onderstaande acties die zijn gericht op de specifieke doelen voor de diverse schakels in de koffieketen:
1. Oorsprong

 - KNVKT blijft founding partner van het IDH koffieprogramma en blijft als lid van de stuurgroep 
betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het programma.

 - KNVKT onderzoekt de mogelijkheden om koffieproducenten in oorsprongslanden te trainen.
 - KNVKT identificeert waar en welke specifieke inzet van Landbouwraden ten behoeve van de 

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

verband binnen European Coffee Federation (ECF) en de Private Sector Consultative Board van de 
International Coffee Organisation (PSCB).

2.  Transport
 - KNVKT ondersteunt haar leden bij het behalen van haar transportambities richting  

‘Lean and Green’.
 - KNVKT agendeert in dat kader o.a. duurzaam (zee)transport in Europees verband middels 

deelname aan het ECF Logistics Committee. 
3.  Productie

 - KNVKT ondersteunt haar leden bij het behalen van haar energie- efficiency doelstellingen d.m.v. 
overleg, kennisdeling en de uitvoering van specifieke brancheprojecten met betrekking op het 
proces en de keten.

4.  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 

5.  Monitoring en Evaluatie
 - KNVKT rapporteert jaarlijks over de voortgang ten aanzien van de doelstellingen die zijn 

opgenomen in het actieplan en de meerjarenafspraken. 

Artikel 2 Inzet en acties EL&I
1. Verbinding beleidsprogramma’s
 EL&I voert twee beleidsprogramma’s uit, de meerjarenafspraken energie en het initiatief duurzame 

handel, die voor de koffiesector relevant zijn. EL&I zal in nauw overleg met KNVKT en de koffiesector 
onderzoeken waar het (meer, anders) verbinden van deze twee programma’s tot meerwaarde kan 
leiden, zowel voor de koffiesector als EL&I, bij het realiseren van de ambities van de sector, 

2.  Oorsprong
 - (Deel)ondersteuning van het EL&I 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 zoals 
bijvoorbeeld in de 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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3.  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 is: 
 - 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 ontsluitening (waaronder ook ervaring en best practices) vanuit 
andere (Voedings- en Genotsmiddelen Industrie) sectoren om de energy efficiency van het 
branden van koffie te verbeteren.

 - De sector analyseert, in samenwerking met het Rijk, waar 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.

2.  Slotbepalingen
Artikel 3
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in 
het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 
aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.

Artikel 4
1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de 

schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere Partijen 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal 

gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb.

Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015.  
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 

Artikel 7
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor 
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden 
bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op

Minister van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Koffie en Thee

......................................................................
Mevrouw J. Rutte
vice-voorzitter

De lidbedrijven van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee 
(KNVKT),
vertegenwoordigd door de de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee

......................................................................
Mevrouw J. Rutte
vice-voorzitter


