
Diverse Nederlandse supermarkten* aangesloten bij CBL hebben 
binnen het IMVO-convenant Voedingsmiddelen in 2019 het 'Leef-
baar loon bananen-commitment’ ondertekend, samen met IDH. 
Het doel van dit commitment is om voornamelijk bananen te 
verkopen in Nederlandse supermarkten waarvan arbeiders op de 
bananenplantages een leefbaar loon krijgen. In het eerste jaar 
werd het doel gezet om voor minimaal 33% van het assortiment 
het leefbaar loon-gat inzichtelijk te krijgen. Dit doel is ruim behaald 
en de eerste fase is inmiddels achter de rug. De analyses van het 
eerste jaar tonen aan dat het sprake is van een gemiddeld leef-
baar loon-gat van 9%. Wij laten graag de verdere resultaten zien. 
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•  De informatie aangeleverd door 
117 bananenplantages is meege-
nomen in dit onderzoek. Deze 117 
plantages zijn goed voor zo'n 42% 
van de totale inkoop aan bananen 
door Nederlandse supermarkten. 

•  De Nederlandse supermarkten 
kopen 7,6% van de totale bananen-
productie van de betre�ende 117 
plantages. 

•  Het gemiddelde verschil tussen het 
huidige en het leefbaar loon in de 
bananensector is 9% (het leefbaar 
loon-gat).

•  Om het leefbaar loon-gat in kaart 
te brengen is de Salary Matrix tool 
van IDH gebruikt. 
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Meer weten over het Leefbaar 
Loon Bananenproject? Neem dan 
een kijkje op de website van 
The Sustainable Trade Initiative en 
houd ook de website van het CBL 
in de gaten.
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Het eerste jaar van het Leefbaar Loon Bananenproject laat zien hoe ontzettend
belangrijk het is de gehele keten in beeld te hebben. De Nederlandse supermarkten
zijn blij dat deze eerste inzichten er zijn, maar zijn ook vastberaden op deze voet
door te zetten. Zo is het belangrijk dat het leefbaar loon-gat voor het totale 
assortiment in beeld wordt gebracht én moet er samen met ketenpartijen 
gewerkt worden aan oplossingen om het gat te dichten. Werk aan de winkel dus! 
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Welke volgende stappen worden er gezet in het Leefbaar Loon Bananenproject,
nu een belangrijk deel van de bananenketen in zicht is?

• Er zal worden gewerkt aan het inzichtelijk maken van het leefbaar loon-gat 
in de totale bananenketen, voorbij de al in kaart gebrachte 42%. 

• De samenwerking tussen de supermarkten en ketenpartijen wordt verder 
geïntensiveerd om onderliggende oorzaken van het leefbaar loon-gat te 
identi�ceren én tot gezamenlijke oplossingen te komen.

• Plannen om op individuele projectbasis de lonen te verbeteren zullen 
worden uitgerold.

*  Bij dit project zijn de volgende retailorganisaties betrokken: Albert Heijn, Boni, Boon,   
 Coop, Deen, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Plus, Poiesz, Sligro, Spar, Superunie en Vomar. 

https://www.idhsustainabletrade.com/banana-retail-commitment/
https://www.cbl.nl/

