Q&A Mass Balance
Hoe gaat Fairtrade om met de traceerbaarheid van producten onder keurmerk?
Fairtrade hanteert als algemene regel dat producten volledig traceerbaar zijn, van
boerenorganisatie tot consument. Een aantal producten zijn echter van die regel
uitgezonderd. In die gevallen is het fabrikanten toegestaan om het zogenaamde massbalance systeem te gebruiken.
Waarom staat Fairtrade voor sommige producten mass balance toe?
Fairtrade maakt deze uitzondering als volledige traceerbaarheid van het product de belangen
van de boeren zou schaden. Bij complexe verwerkingsprocessen die gebaseerd zijn op
machinale verwerking van grote volumes kan het scheiden van volumestromen zo inefficiënt
worden dat de fabrikant hieraan niet wil meewerken. De boeren vallen dan buiten de boot, de
Fairtrade markt blijft voor hen gesloten. Wordt er toch gescheiden, dan kunnen de kosten
zodanig oplopen dat het product extreem duur wordt voor de consument, zonder dat de
boeren daar beter van worden. In beide gevallen gaat de eis van volledige traceerbaarheid
ten koste van de boeren, die afzet verliezen. Het verlies voor hen kan in de miljoenen euro’s
lopen. In overleg met alle betrokkenen, inclusief de boeren zelf, heeft Fairtrade daarom voor
enkele producten besloten een mass balance systeem toe te staan.
Hoe werkt het mass balance systeem?
In het mass balance systeem koopt de Fairtrade handelaar zijn grondstoffen in op precies
dezelfde manier als altijd. Bij Fairtrade gecertificeerde producenten, boeren die werken
volgens de Fairtrade normen, en onder eerlijke handelsvoorwaarden. De handelaar betaalt
de boerenorganisatie dus een eerlijke prijs, met daar bovenop een vaste
ontwikkelingspremie.
Het verschil komt in de schakels daarna. De fabrikant later in de keten is niet verplicht de
Fairtrade grondstoffen volledig gescheiden te houden van de andere grondstoffen die hij
verwerkt. Hij mag daarvan afwijken, zolang het productvolume dat hij als Fairtrade
doorverkoopt maar precies overeenstemt met het volume aan Fairtrade grondstoffen dat hij
heeft verwerkt. De auditors van FLO-Cert controleren nauwkeurig of de fabrikant zich aan die
regel houdt.

Bij welke producten is mass balance toegestaan?
Mass balance is toegestaan bij cacao, fruitsappen, thee en suiker.

Wat betekent dit voor de consument?
Ook als de consument een Fairtrade product koopt waarbij de fysieke link met de boer later
in de keten is losgelaten, kan hij er gerust op zijn dat zijn aankoop Fairtrade boeren
ondersteunt als altijd. In volumes is de Fairtrade link volledig in tact. Ook als de grondstof
van die boeren niet 1 op 1 in het eindproduct voor de Fairtrade consument is
terechtgekomen. Hoe meer producten met keurmerk de consument koopt, des te meer
boeren eerlijk worden betaald en des te meer boeren duurzaam kunnen telen.

