Jaarcijfers 2015

Fairtrade in het Zuiden
arbeiders en
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organisaties

1.226
producentenorganisaties in
47
landen

40%

heeft meer dan 50% van hun
productie verkocht onder
Fairtrade voorwaarden
Opvallend:
18% van kleinschalige producentenorganisaties
verkoopt meer dan 90% onder Fairtrade,
31% van de plantages verkoopt minder dan
10% onder Fairtrade (voornamelijk theeplantages)

De omzet van de verkoop onder
Fairtrade voorwaarden voor alle
producentenorganisaties bedroeg in totaal

€ 951 miljoen

53%

van alle
producentenorganisaties
is gevestigd in
Latijns-Amerika

64%

is minstens 3 jaar actief
binnen Fairtrade

Besteding van de premie op plantages
= 26% aan onderwijs

Premie is

€ 106,2 miljoen
Gemiddeld meer dan
€ 100.000 per organisatie

Binnen kleinschalige
producentenorganisaties
wordt 31% geinvesteerd in productiviteit
en kwaliteit

Fairtrade in nederland
Verkoop Fairtradeproducten 2015

€ 226 miljoen
= totale Fairtrade omzet in retailwaarde.

63%

+6%
ten opzichte van 2014
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2015

20,4 mln. kilo

GROEI 1%

5,3 mln. kilo

5,4 mln. kilo

GROEI 2%

+ 3%

Van alle Nederlandse
huishoudens koopt
Fairtrade producten (GfK).

2014

20,3 mln. kilo

Besteding
consumenten

aan Fairtrade producten
ten opzichte van 2014 (GfK).
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2014

2015

€ 213
mln.

€ 226
mln.

€ 5,3
mln.

€ 6,9
mln.

141

149

4,5 mln. kilo

4,6 mln. kilo

GROEI 2%

Retailwaarde
verkoop
gecertificeerde
producten +6%

BOERENCOÖPERATIES
EN PLANTAGES ontvingen

+ 29%

aan Fairtrade premie

Aantal Max
Havelaar

licentiehouders +6%

Verkoop producten met fairtrade keurmerk
in volume

Hoofdcategorie
producten

Producten

Alcoholische dranken

wijn en bier

1.155.050

1.299.693

291.420

220.078

4.552.885

4.477.504

2.682.957

2.011.404

2.813.690

3.137.917

20.420.376

20.293.143

overig

449.734

711.097

chocolade melk

447.400

450.061

5.375.073

5.287.667

745.375

683.719

Noten en gedroogd fruit
Chocolade en koekjes
Koude dranken

sappen en frisdrank

IJs, desserts en cake
Vers fruit en groenten

Warme dranken

Volume in Volume in
kilo’s 2015 kilo’s 2014

bananen

koffie
thee
Broodbeleg

jam, honing en chocoladepasta

655.450

357.648

Rijst, pasta en kant en klaar maaltijden

rijst

440.839

406.160

570.647

6.960

1.594.999

1.129.845

48.428

46.680

42.244.323

40.519.576

1.373.820

1.334.424

821.714

437.933

Kruiden, specerijen
Suiker
Industriele chocolade

Totaal

(exclusief katoen/ballen)

Bloemen (bos van 10 stelen)
Textiel (aantal artikelen)
Sportballen

Het afgelopen jaar groeide het volume
van Fairtrade producten in Nederland met

4%

In Nederland zijn ruim

2200
producten
met het Fairtrade
keurmerk verkrijgbaar

Fairtrade in nederland

Bekendheid en geloofwaardigheid van het keurmerk bij de nederlandse bevolking

94%

Q&A Research & Consultancy, 2015

van de Nederlanders weet dat
Max Havelaar zich inzet voor
eerlijke handel (Fairtrade)

®

81%

van de Nederlanders herkent
het Fairtrade keurmerk

84%

van de mensen die het keurmerk
herkent, vindt het ook een
betrouwbaar keurmerk.

63%

van de Nederlanders vindt het
initiatief van Max Havelaar (zeer)
aansprekend.

De belangrijkste redenen waarom
mensen Fairtrade producten kopen:
een betere toekomst voor boeren
en hun gezinnen, smaakvolle en
kwaliteitsproducten, respect voor de
planeet.

65%

associeert Max Havelaar
met eerlijke prijs en eerlijke
handel(svoorwaarden)

65%

is bereid om een prijsverschil te
betalen voor Fairtrade producten.

De belangrijkste redenen waarom
mensen nog geen Fairtrade producten
kopen: hogere prijsperceptie, omdat
ze er nog niet vertrouwd mee zijn of
omdat ze niet de gewoonte hebben ze
te kopen.

