
                 Over Fairtrade 
 
 

 

1. Wat is fairtrade ? 
 
Fairtrade betekent eerlijke handel, dat wil zeggen handel die op een gelijkwaardige manier 

plaatsvindt en waarbij producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.   
 
Uitgangspunten hierbij zijn: 

 De producenten en kopers zijn samen verantwoordelijk en maken afspraken die de 
prijszekerheid en stabiliteit in de afname van producten garanderen, 

 de producenten, meestal boeren en handwerklieden in ontwikkelingslanden, kunnen met 

hun fairtrade inkomsten in hun onderhoud voorzien en investeren in hun bedrijfjes, 
 de arbeidsomstandigheden zijn menswaardig, 
 bij de productie wordt rekening gehouden met het milieu, 
 er is een gelijkwaardige behandeling van man en vrouw en kinderarbeid komt niet voor, 
 de fairtrade producten zijn gecertificeerd met een officieel keurmerk. 

 
Wanneer fairtrade succesvol is kan armoede en achterstand worden omgezet in vooruitgang en 

ontwikkeling. 
 

2.  Waarom fairtrade?   
 
De wereldeconomie is weliswaar in beweging , maar de armste landen drijven nog steeds op een 
beperkt aantal producten, die vrijwel onbewerkt worden geëxporteerd. Denk bijvoorbeeld aan 
koffie, katoen en cacao. Op het zuidelijk halfrond, in Afrika, Latijns-Amerika  en Azië wonen nog 

steeds vele miljoenen arme boerenfamilies, met alleen een klein stukje grond om van te bestaan.  
 
Deze families zijn de zwakke schakel in een lange handelsketen. Vanwege hun afhankelijke positie 

lopen ze een groot risico om met weinig geld voor hun producten te worden afgescheept. Omdat er 
veel aanbieders op de markt zijn heeft de boer weinig te willen en bepaalt de tussenhandelaar de 
prijs. Dergelijke handelspraktijken houden de kleine boeren en hun families gevangen in een leven 
op de rand van het sociale  minimum en vaak daaronder.   
 
In deze situatie werd en wordt gewerkt met verouderde productie-  en landbouwtechnieken, is er 
onvoldoende kwaliteitszorg en meestal lage productiviteit. Daarbij komt dat men zich geen 

milieuvriendelijke productie kan permitteren: er wordt gebruik gemaakt van chemische 
bestrijdingsmiddelen, er is sprake van over-irrigatie en ontbossing en er verdwijnt veel vervuild 
afvalwater in de bodem. 
 

Ook het feit dat de wereldprijzen flink kunnen schommelen  en de internationale handels-
overeenkomsten de kleine producenten uit ontwikkelingslanden weinig toegang bieden tot de 

consumentenmarkt, versterkt het beeld van een onveranderbare situatie.  
 
Toch kan de levensstandaard van deze arme boeren veranderen. Dat kan wanneer ze een goede 
verkoopprijs krijgen voor hun product.  Maar dat gaat niet vanzelf. 

 

3.  Hoe werkt fairtrade ? 

   
In een geslaagde fairtrade situatie hebben boeren zich verenigd in boerencoöperaties,  waardoor  
ze meer onderhandelingsmacht hebben en zo meer invloed kunnen uitoefenen op de handels-

voorwaarden en de prijs van  de producten. Maar de samenwerking heeft ook andere voordelen.  
Er kunnen collectief  gereedschap en machines worden ingekocht en gezamenlijk projecten voor 
teeltverbetering, milieuzorg of kwaliteitsverbetering worden bekostigd. Ook kan het leiden tot het 

opzetten van een eigen verwerkingsfabriek. Er zijn zelfs al veel boerenorganisaties die het volledige 
exporttraject in eigen beheer hebben gebracht. 
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De boerencoöperaties hebben niet uitsluitend een economisch oogmerk maar vervullen ook een 

sociale functie in de gemeenschap. Zo organiseren ze onderwijs voor hun kinderen, medische zorg    
en andere ontwikkelingsgerichte activiteiten. 
Het uiteindelijke succes van fairtrade wordt bepaald door de wederkerigheid tussen producent en 
consument. Ze mogen van elkaar iets verwachten. Consumenten gunnen de boeren een eerlijke 
verdienste voor hun werk en zijn bereid die te betalen, in ruil voor een goed product.  
 
Een stimulerende en ondersteunende rol in dit totale proces wordt vervuld door ontwikkelings-

organisaties, zoals (in Nederland) bijvoorbeeld  Max Havelaar, Solidaridad, ICCO, Cordaid, Novib 
Oxfam en Hivos. Ze bevorderen niet alleen de verkoop en consumptie van fairtrade producten in 
Nederland, maar zijn ook rechtstreeks betrokken bij het wel en wee van de fairtrade-producenten 
in de ontwikkelingslanden. Dat betekent onder andere dat er trainingen worden verzorgd in nieuwe 
landbouwtechnieken, dat geholpen wordt bij productontwikkeling en het opzetten van 
democratische coöperaties en dat er leningen worden verstrekt om te investeren in machines, 

opslagruimtes, etc.. Ook worden de coöperaties ondersteund bij het verkrijgen van het officiële 

fairtrade certificaat en bij het vaststellen van een eerlijke prijs voor hun producten. 
 
Tot nu toe zijn het vooral de kleine boeren geweest die voor het fairtrade model hebben gekozen. 
Maar inmiddels hebben ook een groot aantal plantages, waar bloemen en fruit en wordt gekweekt, 
en andersoortige bedrijven zich aangesloten bij de groep van gecertificeerde fairtrade bedrijven. 
En ook hier geldt: eerlijke beloning, kwaliteitsproducten, goede arbeidsomstandigheden, geen 

kinderarbeid en een milieuvriendelijk productieproces. 
 

 
4.  Keurmerken, criteria en controle    

 
De geloofwaardigheid van fairtrade staat of valt met het maken van haalbare afspraken, het 
bepalen van strikte criteria en een grondige en permanente controle op de naleving daarvan. Er 
bestaan inmiddels een groot aantal keurmerken voor fairtrade- en soortgelijke producten. Daarbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen de al langer bestaande keurmerken die op initiatief van 
maatschappijbewuste consumenten zijn ingevoerd, en de keurmerken die in het kader van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) door bedrijven zijn geïnitieerd. In beide gevallen 
zijn ontwikkelingsorganisaties betrokken bij het vaststellen van de criteria en het controlesysteem. 
    
Bij de  consumentenkeurmerken  gaat het vooral om producten van kleine boeren. Bij deze 
keurmerken worden de volgende criteria gehanteerd: 

 De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en   
milieuverantwoorde productie dekt. 

 De producenten ontvangen een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de 
wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap.  

 De contracten met de koper worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.  
 De productie en de handel vindt plaats op een transparante manier en de arbeiders 

verrichten hun werk in menswaardige arbeidsomstandigheden.  

 Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de export-producten 
worden geteeld. 

Inmiddels zijn consumentenkeurmerken uit 23 landen, waaronder ook het Nederlandse Max 
Havelaar, aangesloten bij een wereldwijde koepelorganisatie, Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO). Deze in Bonn gevestigde instelling bestaat  uit twee apart opererende 
organisaties: 
 

 De FLO-eV stelt de fairtrade-criteria vast, bepaalt de gegarandeerde minimumprijs en 
regelt assistentie om producenten te helpen bij het halen van de normen.  

 Het controle-orgaan FLO-Cert functioneert  los van FLO-eV en controleert met een team 
van 55 inspecteurs producenten en handelaren die in aanmerking willen komen voor een 

fairtrade-certificatie.  
 

De nationaal opererende keurmerkorganisaties die bij de FLO zijn aangesloten, zoals Max Havelaar, 
spannen zich in om in eigen land het keurmerk te promoten. Daarnaast faciliteren en contracteren 
ze bedrijven die artikelen met het fairtrade-keurmerk in hun assortiment willen opnemen, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderscheidingscriterium


 3 

controleren ze de verkoop onder keurmerk en bereiden ze – samen met FLO – de uitbreiding van 

het assortiment voor. 
 
Een fairtrade bedrijf wordt beoordeeld op een groot aantal evaluatiecriteria, die betrekking hebben 
op de arbeidsvoorwaarden en op de investeringen in de sociale- milieuvriendelijke-  en 
economische ontwikkeling van het bedrijf.  
 
De controle op de criteria wordt uitgevoerd door 55 inspecteurs van FLO-Cert.   Zij controleren de 

ruim 600 producentengroepen en plantages in Afrika, Latijns-Amerika en Azië in principe jaarlijks. 
Zo’n inspectie kan 3 tot 10 dagen in beslag nemen. 
 
De  mvo-keurmerken  zijn in het leven geroepen door bedrijven die zich verantwoordelijk voelen 
voor de herkomst van hun producten en duurzaamheid als een randvoorwaarde zien voor de 
continuïteit van hun bedrijfsvoering. Ook hier vervullen ontwikkelingsorganisaties een stimulerende 

en ondersteunende rol. Deze internationale keurmerken, zoals Utz Certified (voor koffie, cacao, 

thee en palmolie) en Rainforest Alliance (voor koffie, thee, cacao, fruit en bloemen) hanteren 
gelijksoortige criteria als die van FLO, maar kennen geen gegarandeerde minimumprijs.                    
Wel wordt, op basis van de kwaliteit van het product en de hoge productiviteit, een meerwaarde in 
de markt gerealiseerd, die zich vertaalt in een premie van 3 tot 5 % boven de wereldmarktprijs. 
Met deze keurmerken kunnen niet alleen kleine boeren worden gecertificeerd maar ook plantages 
en grote bedrijven in de betreffende branche.  

Op deze  wijze wil men stapsgewijs het aandeel van fairtrade-producten op de wereldmarkt, al 
jaren gemiddeld 4 %, sneller doen stijgen. In Nederland is zo’n 40 % van alle ingekochte koffie 

‘UTZ Certified’,  waaronder Albert Heijn’s Perla, het C1000 huismerk en een groeiend deel van de  
Douwe Egberts koffiemerken.  

Het overzicht van de verschillende  keurmerken en de daarbij behorende producten, is te vinden in 
hoofdstuk 7.   

 

5.  De Landelijke Campagne Fairtrade Gemeenten 

De landelijke Campagne Fairtrade Gemeenten hanteert uitsluitend de criteria van de Fairtrade 

Labelling Organisations (FLO) omdat deze organisatie, volgens de campagneleiding, de hoogste 
standaard van duurzame ontwikkeling garandeert voor de arme boeren. Internationale keurmerken 
en producten, zoals die van Utz Certified  en Rainforest Alliance kunnen alleen een rol spelen bij 
het realiseren van het MVO-criterium (criterium 7) van de campagne.  

Het Platform Bunnik Fairtrade is van mening dat beide certificatie-systemen ondersteuning 
verdienen. Beiden leiden er immers toe dat producenten van basisproducten een menswaardiger 
bestaan kunnen opbouwen en dat de productie op een verantwoorde manier voor mens en milieu 

plaatsvindt. Bovendien kunnen beide systemen complementair werken. Voor een arme boer die 
nog met verouderde productie- en landbouwtechnieken werkt en nog niet samenwerkt met andere 

boeren, is de FLO-certificering, met de gegarandeerde minimumprijs, een eerste en haalbare stap 
om het bedrijf en de levensomstandigheden te verbeteren.  In de praktijk blijkt veelal dat na een 
jaar of vijf de productie en de kwaliteit  niet op eigen kracht verder zijn te verbeteren en dat daar 
meer technische, bedrijfskundige en landbouwkundige expertise voor nodig is. Die kan wel 
geboden worden door de grote bedrijven met hun jarenlange ervaring op deze gebieden. Het ligt 
dan voor de hand dat ondernemende boeren de overstap proberen te maken naar een mvo-
keurmerk.  Voor een substantiële uitbreiding van het marktaandeel van gecertificeerde producten is 
de complementaire toepassing van beide keurmerksystemen van groot belang.     

                           

6.  Landelijke organisaties die zich bezighouden met fairtrade  

Op het fairtrade terrein opereren tenminste vijf soorten bedrijven of organisaties: de producenten, 
de tussenhandel, de importeurs, de winkels die fairtrade producten verkopen en de organisaties die 
fairtrade projecten opzetten en actief zijn in de fairtrade-keten van producent tot consument. 
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De laatste groep bestaat vooral uit landelijke ontwikkelingsorganisaties, zoals ICCO, Oxfam Novib,    
HIVOS, Solidaridad en COS Nederland, maar ook de stichting Max Havelaar, de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels en Fairtrade Original kunnen tot deze groep worden gerekend. 
 
Fairtrade Original is één van de oudste fairtrade organisaties en importeur van fairtrade 
producten. Daarbij is sprake van intensief contact met de producenten en wordt concreet hulp, 
begeleiding en scholing geboden, waarmee de leef- en werkomstandigheden duurzaam kunnen 

worden verbeterd. 
 
De Vereniging van Wereldwinkels is niet alleen het landelijk coördinatie- en beleidscentrum van   
de 400 Wereldwinkels en een groot aantal Fair Trade Shops, maar certificeert en controleert ook  
de 30 importeurs van een groot aantal producten die in de Wereldwinkels worden verkocht. Een 
andere centrale taak is de ondersteuning en begeleiding van producentennetwerken in Afrika, 

Latijns-Amerika en Azië, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de invoering van  

kwaliteitssystemen voor de bedrijfsvoering. 
 
Solidaridad richt zich enerzijds op het versterken van producenten in ontwikkelingslanden die 
door middel van fairtrade en maatschappelijk verantwoord ondernemen willen werken aan de 

duurzame ontwikkeling van hun economie, en anderzijds aan de bewustwording en gedrags-
verandering van burgers en consumenten op het gebied van eerlijke handel en eerlijke producten. 
Solidaridad is nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van mvo-keurmerken. 
 
De Stichting Max Havelaar concentreert zich op eerlijke en duurzame handel en is vooral actief 
en als certificatie-instelling die het keurmerk Max Havelaar toekent aan producten en producenten 

die voldoen aan de fairtrade-criteria van FLO. Daarnaast werkt  Max Havelaar aan de 
maatschappelijke bewustwording  van de noodzaak om eerlijk handel te drijven en fairtrade 
producten te kopen 
 
COS Nederland is een landelijke vereniging van onafhankelijke advies- en projectorganisaties 

voor internationale samenwerking. Ze denken mondiaal maar werken lokaal aan een rechtvaardige 
en duurzame wereld, onder andere door: advies en begeleiding bij het opzetten van ontwikkelings- 

projecten,  trainingen voor interculturele communicatie en fondsenwerving en door onderwijs- en 
voorlichtingsmateriaal over mondiale vorming. 
 
ICCO, Oxfam Novib, Cordaid en HIVOS zijn relatief grote non-gouvernementele organisaties, 
die met name in Afrika, Latijns-Amerika en Azië  opereren en ontwikkelingsprojecten ondersteunen, die 
gericht zijn op het realiseren van basisvoorzieningen, maatschappijopbouw en duurzame economische 
ontwikkeling. 
 

De landelijke campagne Fairtrade Gemeente  is een initiatief van de stichting Max Havelaar, De 
Vereniging van Wereldwinkels, ICCO en COS Nederland. 

 

 

7.   Fairtrade producten  
 
Er zijn veel fairtrade producten op de markt. Hier volgt een korte impressie van het aanbod: 
 
Eten en drinken: koffie, thee, wijn, broodbeleg, suiker, bier, chocolade, koek, 

babbelaars, noten, ijs, snacks, mueslirepen, rijst, kruiden, 
vruchtensappen, tappenades, olie en azijn, quinua, noedels          
en papads. 

Speelgoed:    o.a. puzzels, spellen, knuffels, poppenhuizen en krukjes. 
Woonassortiment:             o.a. fotolijstjes, beeldjes, schalen, servies, glazen, tafelkleden,   
                                             vazen en manden.  
Sieraden:    o.a. kettingen, ringen en armbanden. 
Kleding en katoen:             o.a. spijkerbroeken, T-shirts en jassen voor volwassenen en   
                                             kinderen, maar ook handdoeken en theedoeken. 
Spiritueel:    wierook, boeddha’s en kaarsen. 
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Fairtrade producten en keurmerken  (landelijke campagne) 

 

 
Producten 

 

 
Herkenbaar door: 

 
Meer informatie: 

 
Koffie, thee,  
chocolade, 
fruit, groenten, 
katoen, 
kruiden, rijst, 
suiker, wijn, 

etc.  
 

 
Het Max Havelaar keurmerk 
voor Fairtrade 

 
www.maxhavelaar.nl 
www.fairtrade.net  
www.ikbenoke.nl  

 

Diverse  
producten 
 

 

 

Fairtrade Original koopt  
producten onder faire  
handelsvoorwaarden in bij   

producenten, zoveel mogelijk  
via het Max Havelaar keurmerk  
voor Fairtrade. 
 
 

 

www.fairtrade.nl  

 
Kleding 

 
 Katoen met Max Havelaar Keurmerk voor 

Fairtrade 
 Kleding van deelnemers  

     Fairwear Foundation 
 Kleding van organisaties  

     aangesloten bij Made-By  

 
 
 

 
www.fairwear.nl 
www.made-by.nl 
www.kledingchecker.nl 
 

 
Eten, drinken 
en 

handnijverheid 
(kado’s, 
sieraden e.d.) 
 
 

 
 Producten die te koop zijn in de Wereldwinkels 

en die afgenomen zijn via 30 importeurs, 

erkend door de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels  

 
              
 
 

 

 
www.maxhavelaar.nl  
www.fairtrade.net  

www.centrummondiaal.
nl 
www.ifat.org  
www.wereldwinkels.nl  

 

Bloemen en 
planten 

 

FFP-label  (Fair Flowers Fair Plants)                 

                                                      
 

 

www. 
fairflowersfairplants.com  

 
Tropisch fruit: 
bananen, 

mango’s,  
 
ananassen en 
citrus 

 
Logo van tropisch fairtrade fruit (Max Havelaar) 

Logo van de importeur van                 

tropisch  fairtrade fruit                                         

                                    
   
                                                              

 
www.agrofair.nl 
www.maxhavelaar.nl 

 

 

http://www.maxhavelaar.nl/
http://www.fairtrade.net/
http://www.ikbenoke.nl/
http://www.fairtrade.nl/
http://www.fairwear.nl/
http://www.made-by.nl/
http://www.kledingchecker.nl/
http://www.maxhavelaar.nl/
http://www.fairtrade.net/
http://www.centrummondiaal.nl/
http://www.centrummondiaal.nl/
http://www.ifat.org/
http://www.wereldwinkels.nl/
http://www.fairflowersfairplants.com/
http://www.fairflowersfairplants.com/
http://www.agrofair.nl/
http://www.maxhavelaar.nl/
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Koffie 

 

Fairtrade koffie (Max Havelaar) 

                                                     

 

www.cafe-oke.nl 
 

 

Uiteenlopende 
producten van 
leden van de 
World Fairtrade 
Organisation  
 
(WFTO /IFAT) 

 

 

De leveranciers mogen het logo van 
WFTO en IFAT in hun communicatie  
gebruiken.                                                       

                                 

 

www.wfto.com 
www.ifat.org 
 

 
 
 
Duurzame producten en keurmerken 
 

 
Koffie, thee, 
cacao en 
palmolie 
 
 

 
Keurmerk voor fairtrade producten 

                                                     
 

 
www.utzcertified.org 
www.solidaridad.nl 
 

 
Koffie, thee, 

cacao, fruit 
en bloemen 
 
 

 
Keurmerk voor fairtrade producten                                                                             

                                                                                                                                                                       
 

 
www.rainforest-alliance.org 

www.solidaridad.nl 
 

 
Vis 

 
MSC-keurmerk voor wilde vis 
(Marine Stewardship Council) 

 
 
 

 
www.msc.org  

 
Hout en 
Papier 

 
FSC-keurmerk 
(Forest Stewardship Council) 

 
 

 
www.fscnl.org  

 

 

8.  Feiten en cijfers  
 

 Meer dan 630 boerenorganisaties en plantages, met in totaal 1,5 miljoen producenten  

      in 58 ontwikkelingslanden, verkopen inmiddels producten onder Fairtrade voorwaarden.   
     Samen leveren die organisaties hun producten aan 7.5 miljoen mensen.   
     De wereldwijde keurmerkmarkt groeide in 2007 met maar liefst 47%, terwijl de  
     consumentenwaarde opliep tot meer dan 2,3 miljard euro. In Europa bedraagt de omzet  
     van fairtrade producten 1.5 miljard euro en zijn er momenteel 70 keer zoveel fairtrade  
     producten verkrijgbaar als tien jaar geleden. 

 

 In Nederlandse werd in 2008 ongeveer 113.000 ton koffie geconsumeerd. Ongeveer 25 % 
daarvan was van een keurmerk voorzien. Max Havelaar  bracht 3.089 ton op de markt en 
Douwe Egberts kocht 20.000 ton Utz Certified koffie, waarvan ongeveer 8000 ton in 
Nederland werd geconsumeerd. 

 

http://www.cafe-oke.nl/
http://www.wfto.com/
http://www.ifat.org/
http://www.utzcertified.org/
http://www.solidaridad.nl/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.solidaridad.nl/
http://www.msc.org/
http://www.fscnl.org/
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 De 400 Nederlandse Wereldwinkels staan niet op zichzelf.  Alleen al in Europa zijn er 2.500 

Wereldwinkels met in totaal 100.000 vrijwilligers. Internationaal maken ze deel uit van een 
groot internationaal fairtrade-netwerk IFAT.  Deze organisatie bestaat uit meer dan 300 
aangesloten producenten, importeurs en Wereldwinkel-organisaties uit 60 landen. 
De 400 Wereldwinkels  in Nederland zijn goed voor een omzet van ruim 30 miljoen euro  
per jaar. Dat is ongeveer 40 % van de totale fairtrade omzet in Nederland. 

 
 In 2009 kocht bijna 40% van de Nederlandse huishoudens één of meerdere fairtrade 

levensmiddelen. Dat zijn 1.184.000 huishoudens meer dan in 2007. Koffie (5,7%), fruit 
(11,5 %) en chocoladeproducten bereiken de meeste kopers. Chocolade vertoont de 
sterkste stijging: terwijl in 2007 nog 4,1% van de huishoudens fairtrade chocolade kocht is 
dit aantal in 2009 gestegen naar 23,3%. 

 
 Binnen Europa hebben ruim 750 gemeenten de titel Fairtrade Gemeente bemachtigd.  

            In Nederland hebben 17 gemeenten deze titel, waaronder Houten en Nieuwegein en zijn  

            77 gemeenten bezig om de titel te halen, waaronder Bunnik en Zeist. 
 

                            
 

                                                                                             Bunnik fairtrade / oktober 2011                                                                                                                                                                                          


