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Dutch Good Growth Fund 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Cacaonoten uit Ghana en Ivoorkust – DGGF115/GH/1 

 

Bedrijf 

Tony’s Chocolonely Nederland B.V. 

 

Land 

Ghana en Ivoorkust 

 

Sector 

Agricultuur 
 

Bedrag 

DGGF garantie € 1.020.000  

 

Periode  

2015-2022 

 

Betrokken partijen 

Rabobank Amstel en Vecht  

 

 

Ontwikkelingsimpact 

Tony’s Chocolonely levert enerzijds chocolade waar mensen in het Westen van 

kunnen genieten en anderzijds onderscheid het bedrijf zich door te streven naar 

slaafvrije chocolade in de gehele industrie. Als Social Enterprise pur sang met 

een behoorlijke naamsbekendheid is de OS impact relatief groot. 

De Chocolonely foundation voert actief onderzoek uit naar de misstanden in de 

cacao industrie. De Chocolonely Foundation is zelfstandig maar is wel gelieerd 

aan Tony’s Factory BV. Tony’s Factory BV schenkt jaarlijks 1% van haar netto 

omzet aan de Chocolonely Foundation. Het specifieke doel van de Chocolonely 

Foundation is het doen van onderzoek naar en het starten van initiatieven tot 

verduurzaming van de cacao keten en uitbanning van slavernij.  

 
Werkgelegenheid 

De groeiende afzetmarkten zorgen voor meer vraag naar 

cacaobonen. Gevolg is dat meer cacaoboeren middels de coöperaties voor 

Tony’s Chocolonely kunnen werken. Ook zal gekeken worden naar nieuwe 

coöperaties voor de levering van cacaobonen. 
 

Kennisoverdracht 

Een intensieve samenwerking met de boeren coöperaties 

zorgt ervoor dat de cacaoboeren zich kunnen professionaliseren dat leidt tot 

structurele verbetering van de positie van zowel boeren als coöperaties. 
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Productiekracht 

De groeiende afzetmarkten dragen ertoe bij dat er meer cacaobonen dienen te 

worden ingekocht. Daarvoor zal de lokale productiecapaciteit moeten worden 

verhoogd. 

 

IMVO 

Het project heeft IFC risicocategorie B. De risico’s zitten voornamelijk in de die 

toeleveringsketen, met name bij de cacaoboeren. Dit zijn risico’s die locatie 

specifiek zijn en ook te mitigeren.  

 

Korte omschrijving 

Met een DGGF garantie van max. € 1.020.000 wordt Tony’s Chocolonely in 

staat gesteld om cacaonoten in Ghana en Ivoorkust aan te kopen, ook met 

behulp van andere partijen in de keten, om te kunnen voldoen aan de stijgende 

vraag naar chocoladerepen van Tony’s Chocolonely. Verder wordt er 

geïnvesteerd in de uitbreiding van het bestaande verkoopnetwerk en gestart 

met nieuwe verkoopkanalen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

De ontwikkelingsimpact is gelegen in de groeiende groep lokale cacao boeren in 

Ghana en Ivoorkust, die leveren aan dit bedrijf en krijgen hiervoor een goede 

prijs, mits zij zichzelf niet schuldig maken aan kinder- en/of slavenarbeid. 


