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een wereld
zonder armoede
Een wereld zonder armoede en een duurzame toekomst: dat is het doel voor 2030 van
Stichting Max Havelaar. De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties geven die duurzame toekomst weer. Ook Fairtrade zet zich in om haar
rol hierin te spelen, omdat de SDG’s nauw verbonden zijn met onze missie. Gelukkig zien
we steeds meer bedrijven de SDG’s omarmen. Maar we zijn er nog lang niet: structurele
veranderingen zijn nodig om een wereld zonder armoede realiteit te laten worden.

De SDG’s vormen een ambitieuze
en universele agenda. Maar ze
hebben ook een valkuil: je kunt er,
met alle goede bedoelingen, naar
believen in ‘shoppen’. Om de SDG’s
te halen, moeten ze daarom goed
op elkaar worden afgestemd en
is een geïntegreerde benadering
noodzakelijk. Anders kunnen
belangrijke doelen ondergesneeuwd
raken of, nog erger, elkaar zelfs
tegenwerken.
Want stel dat bedrijf A veel doet
tegen klimaatverandering (SDG 13),
maar niet bereid is prijzen te betalen
die boeren en werknemers in hun
productieketen in staat stellen een
leefbaar inkomen te verdienen (SDG
1, Einde aan armoede, maar ook –

bijvoorbeeld – SDG 8, Fatsoenlijke
banen en economische groei),
dan probeert het bedrijf weliswaar
klimaatverandering te bestrijden,
maar bereikt in de praktijk – onbewust
– het tegenovergestelde.
Dat klinkt misschien vergezocht,
maar is het niet. Zo blijkt uit
diverse onderzoeken dat cacao- en
koffieboeren door extreme armoede
(lees: geen leefbaar inkomen, onder
meer als gevolg van te lage prijzen
voor hun producten) zich gedwongen
zien om op niet-duurzame wijze hun
gewassen te telen. Met als gevolg
dat regenwoud wordt gekapt om
goedkope landbouwgrond vrij te
maken. Met andere woorden: de
klimaatwinst die bedrijf A behaalt
wordt tenietgedaan doordat boeren

uit armoede regenwoud kappen.
En dat terwijl het bedrijf alleen maar
een positieve impact wilde hebben.
Wij vinden daarom dat niet ‘do
good’, maar vooral ‘do no harm’ in
elke duurzaamheidsaanpak centraal
moet staan. Het toepassen van een
zorgvuldig ‘due diligence’-proces
is hierin cruciaal. Bedrijven hebben
de verplichting mensenrechten te
respecteren en hier proactief beleid
op te voeren. De OESO-richtlijnen en
de United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights zijn
hiervoor de internationaal erkende
kaders. Naleving hiervan vereist een
kritische blik in de spiegel.
Due diligence krijgt, terecht, steeds
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meer aandacht. Daarom hebben
wij vorig jaar tijdens onze jaarlijkse
partnerbijeenkomst dit thema centraal
gezet. Wat is due diligence? Wat
betekent het voor bedrijven? En wat
kan Fairtrade hierin betekenen?
Due diligence is een continu proces
en vraagt om beleid, een risicoanalyse
van de keten en een concreet
actieplan ter preventie, vermindering
en waar nodig herstel van risico’s op
mensenrechtenschendingen. Dit alles
op transparante wijze en op basis van
een intensieve stakeholderdialoog.
Dit is voor bedrijven een complexe
uitdaging. Maar wel een van
onmiskenbaar belang. Zonder het
toepassen van due diligence en
de naleving van eerdergenoemde
internationale richtlijnen, gaan we de
SDG’s namelijk simpelweg niet halen.
De overheid heeft een sturende,
normerende en zo nodig corrigerende
rol. Ook de komende jaren staan
de IMVO-convenanten (IMVO staat
voor Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) centraal
in het Nederlandse beleid voor

verduurzaming van handelsketens. Dit
kan een goed uitgangspunt zijn. Maar
we hopen evengoed dat de regering
luistert naar het advies dat we
onlangs op een symposium hoorden:
“Waar een wil is, is een weg. En waar
geen wil is, is de wet.”
Fairtrade speelt als
certificeringssysteem een erkende
belangrijke rol ten aanzien van due
diligence. Onze unieke standaarden
en de onafhankelijke controle op
naleving ervan, dragen zorg voor
duurzame ontwikkeling en dragen
bij aan het voorkomen en tegengaan
van mensenrechtenschendingen.
Onze niet-onderhandelbare prijs- en
handelsvoorwaarden helpen boeren
en arbeiders te werken aan een
duurzame toekomst.
Als multi-stakeholder initiatief (MSI)
zijn we bovendien veel meer dan
alleen een keurmerk: in onze visie
is certificering enkel een instrument
en geen doel op zich. Zo zijn we
vooruitstrevend in onze aanpak en
strategie op leefbaar inkomen en
leefbaar loon, waarin een holistische

aanpak wordt gehanteerd die
verdergaat dan certificatie. We
spreken ons uit voor de belangen
van boeren en arbeiders over de hele
wereld. En ook voor ons geldt: ons
eigen due-diligenceproces vraagt
om een kritische blik in de spiegel en
continue verbetering.
Due diligence vraagt veel van
bedrijven. Het mag dan ook niet tot
de makkelijke uitweg leiden, zoals
uitsluiting van boeren en werknemers.
Geen cut and run, maar samen
met alle ketenpartners werken aan
duurzaamheid. Daarom pleiten wij
altijd voor een bottom-up- in plaats
van een top-downbenadering. En dat
brengen we zelf ook in de praktijk.
De producentenorganisaties zijn
immers 50% eigenaar van het
Fairtrade-keurmerk. En niemand wil
liever duurzaam produceren – met
oog voor milieu én mens – dan
deze boeren en werknemers in
ontwikkelingslanden.
Peter d’Angremond
Algemeen directeur
Stichting Max Havelaar
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Verslag
van de directie
Het verslag van de directie bestaat
uit vier onderdelen: terugblik op de
marktontwikkelingen, vooruitblik, een
toelichting op het financieel beleid en
een toelichting op het risicobeleid.

Terugblik op de
marktontwikkelingen

Stichting Max Havelaar kan over
2017 een volumegroei van 5%
voor food rapporteren. Dit heeft
geresulteerd in een Fairtrade
premie voor boerencoöperaties en
werknemers op plantages van € 7,1
miljoen. Dit is een afname van 8%
ten opzichte van 2016. Ondanks de
volumegroei is de premiumafdracht
gedaald door verschuivingen tussen
productgroepen (de premiumafdracht
per tonnage verschilt per
productgroep; het totale volume
kan dus stijgen terwijl de totale
premiumafdracht daalt). Daarnaast
geeft een nieuwe rekenmethode, die
meer aansluit bij koepelorganisatie
Fairtrade International, een enigszins
vertekend beeld.
De toename in volume geldt over
de gehele breedte van het aanbod
Fairtrade gecertificeerde producten.
Een belangrijke bijdrage aan de

groei komt van cacao. Merken
(zoals Tony’s Chocolonely) maar
ook licentiehouders in retail leveren
een belangrijke bijdrage aan deze
groei. Binnen retail is vooral de
toename van Fairtrade in het segment
seizoenproducten hoog. Een
effectieve marktbewerkingscampagne
rondom eerlijke seizoenchocolade
– die we aankondigden in de
toekomstplannen voor 2017 in het
jaarverslag van 2016 – en meer
flexibiliteit die het Fairtrade Sourcing
Program biedt aan licentiehouders,
hebben in belangrijke mate
bijgedragen aan deze positieve
ontwikkeling.
De groei van Fairtrade cacao in
Nederland verheugt ons, want door
de scherp gedaalde marktprijs
hebben cacaoboeren het momenteel
uitermate moeilijk. De extra steun die
Fairtrade gecertificeerde cacaoboeren
krijgen door meer afname van hun
cacao tegen de betere Fairtrade
prijzen, hebben zij heel hard nodig.
In 2017 is de penetratie van Fairtrade
in de Nederlandse huishoudens licht
gestegen. 77% van de Nederlandse
huishoudens koopt nu Fairtrade
gecertificeerde producten (bron:

GFK). Dit komt neer op zes miljoen
huishoudens. Fairtrade blijft qua
bekendheid boven andere initiatieven
uittorenen, wat ook in 2017 door
externe onderzoeken wordt
onderschreven.
De twee Fairtrade weken hebben
inmiddels een vaste plek gekregen
in de actiekalenders van retailers
en merken. Gedurende deze weken
kunnen ‘nieuwe’ Fairtrade kopers
kennismaken met de verschillende,
prachtige Fairtrade gecertificeerde
producten. Uit onderzoek blijkt dat
na elke Fairtrade week een groter
aantal consumenten Fairtrade
gecertificeerde producten in hun
vaste aankooppatroon opnemen.

Groei voor de boeren

Na een verlaging van de licentiefee
in 2016, is 2017 weer een ‘normaler’
jaar wat betreft de relatie volume licentiefee: deze twee groeicijfers
lopen in 2017 gelijker op. De groei
in volume voor food bedroeg 5%
en in nettofee-inkomsten 3% voor
alle categorieën. De verlaging van
de fee in 2016 heeft het totale
volume Fairtrade doen toenemen.
Dit betekent een gemiddeld
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lagere feeafdracht aan Stichting
Max Havelaar, waardoor het voor
aangesloten bedrijven iets goedkoper
wordt om met Fairtrade te werken.
Het is bewust beleid om – wanneer
de situatie dit toelaat – de gemiddelde
fee te laten dalen. Hierdoor gaat
er verhoudingsgewijs meer geld
naar de boeren, een van de kritieke
prestatie-indicatoren (kpi’s) van
Stichting Max Havelaar. Het zal
niemand verbazen dat de verhouding
tussen lokale promotiekosten en
de extra gelden die naar boeren in
ontwikkelingslanden gaan, steeds
verder verbetert.

Internationaal

In februari 2017 is Dario Soto Abril
aangetreden als CEO van Fairtrade
International, onze koepelorganisatie.
De nieuwe CEO heeft direct laten
zien een uitstekend verbinder te
zijn. Onder zijn leiderschap is er een
veelbelovend changeprogramma
gestart. Met Belgische en Engelse
collega’s hebben wij actief input
gegeven en meegedacht om richting
te geven aan de veranderingen. Het
Global Operations Team (dat een
‘parttime’-bezetting kende) is per april
2017 opgeheven en vervangen door
een fulltime global leadership team.
Fairtrade International heeft in 2017
zeer belangrijke stappen gezet in
de ontwikkeling van strategieën op
leefbaar loon en leefbaar inkomen.
Inmiddels zien wij dat dit heeft
bijgedragen aan de leidende positie
die Fairtrade inneemt in het denken
en handelen op dit gebied.

Campagnes in Nederland

Bananen
In onze vooruitblik in het jaarverslag
2016 hebben we aangekondigd
dat we de uitdagingen in
productcategorieën willen koppelen
aan de unieke aanpak van Fairtrade
1

via een campagne rond bananen.
Vóór de parlementsverkiezingen in
mei lanceerde Stichting Max Havelaar
de ‘kromme kieswijzer’. Dit was het
startpunt van een bananencampagne
waarin aandacht is gevraagd voor de
nog steeds slechte omstandigheden
waarin bananenboeren moeten
werken en leven. De campagne
is in belangrijke mate gestoeld op
onderzoek naar de echte kosten van
bananen: de ware kosten, inclusief
sociale en milieukosten waar niet
voor wordt betaald. De organisatie
(True Price) die het onderzoek, in
opdracht van Fairtrade International,
heeft uitgevoerd, concludeerde
dat de externe kosten van bananen
voor niet-Fairtrade bananen
€ 6,10 bedroegen tegen € 3,30
voor Fairtrade bananen.1
Fairtrade was vooral op de sociale
kostencomponent veel inclusiever
(en daarmee beter) dan niet-Fairtrade
producenten. Tijdens een levendig
debat over de werkelijke prijs van
een banaan in De Rode Hoed, zijn
de misstanden in de bananensector
alsmede de uitkomsten van
het onderzoek besproken met
vertegenwoordigers uit de sector,
ngo’s, mensen uit het onderwijs en
geïnteresseerde burgers.
Mede als gevolg van de breed
ingezette campagne, heeft het
team van Stichting Max Havelaar
diepgaande gesprekken gevoerd met
alle retailers in Nederland. Wij zijn
erg verheugd dat Deen, COOP en
Emté het besluit hebben genomen
om over te stappen op Fairtrade
gecertificeerde bananen. Onze
bananencampagne heeft bijgedragen
aan deze belangrijke, positieve
ontwikkeling.
Human Rights Due Diligence
Tijdens het jaarlijkse
licentiehoudersevenement was

het thema Human Rights Due
Diligence. Diverse sprekers hebben
de meer dan honderd gasten
een introductie op dit proces
gegeven. Stichting Max Havelaar
verwacht dat het human rights duediligenceproces steeds belangrijker
wordt voor het bedrijfsleven. Met
de kennis die Fairtrade biedt
van risico’s op het gebied van
mensenrechtenschendingen en
het voorkomen daarvan, willen wij
intensiever samenwerken met klanten
om hen in staat te stellen hun human
rights due diligence goed uit te
kunnen voeren.
Kinderarbeid
Stichting Max Havelaar werkt, mede
door de financiële bijdragen van de
Nationale Postcode Loterij, aan twee
programma’s in Afrika. Met Tony’s
Chocolonely zijn wij in de afrondende
fase van een project om kinderarbeid
te bestrijden. Fairtrade ondersteunt
in dit project drie cacaocoöperaties
in Ivoorkust om hun eigen aanpak
te ontwikkelen om kinderarbeid
structureel te bestrijden en te
voorkomen.
In het project is veel aandacht
voor het vergroten van de
bewustwording van kinderrechten
en kinderarbeid onder cacaoboeren.
De coöperaties onderzoeken ook
waar in hun gemeenschap het risico
op kinderarbeid het grootst is en
ondernemen actie om deze risico’s
weg te nemen. Het gebrek aan
scholen en goed onderwijs vergroot
het risico op kinderarbeid.
Klimaatverandering
Het tweede project dat dankzij
een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij wordt uitgevoerd,
is de Fairtrade Climate Academy.
Dit project richt zich op koffieboeren
in Oost-Afrika. Klimaatverandering

Een gemiddelde per doos van 18 kilo, gemeten over vier bananen producerende landen.
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is een van de grootste uitdagingen
voor koffieboeren. Omdat de
koffieplant extreem gevoelig is
voor temperatuurschommelingen,
loopt de productie ervan gevaar.
Koffieboeren leren in de Climate
Academy weerbaar te worden
tegen klimaatverandering. Dit
gebeurt onder andere door middel
van organisatieversterking, de
omschakeling naar duurzame energie
en natuurlijk het stimuleren van
duurzame productiemethoden. In
2018 starten we, samen met Fairtrade
Africa, zelfs twee nieuwe Climate
Academies: een in Ethiopië en een
in Kenia. Om ook coöperaties elders
in de wereld de vruchten te laten
plukken van de Academies, wordt
in 2018 de zogenoemde Climate
Academy Guide opgesteld, waarin
alle lessen worden gedeeld en
concrete handvatten en instrumenten
worden aangeboden.

Het team

In 2017 heeft een intensieve
teambuilding en -training
plaatsgevonden met een positief
effect op de teamspirit. In 2018
zal een vervolg op de teamtraining
plaatsvinden met als doel het
teamgericht werken verder te
ontwikkelen.
Twee mensen (Fenny Eshuis en
Jochum Veerman) hebben de
organisatie verlaten. Wij danken
beiden voor hun tomeloze inzet voor
Fairtrade en wensen hen heel veel
succes in hun verdere carrière. De
nieuwe werknemers hebben al laten
zien een waardevolle versterking te
zijn van het Max Havelaar-team.
Belanghebbenden
Bij het opstellen van dit jaarverslag
richten we ons op de volgende
doelgroepen: consumenten,
licentiehouders, subsidiegevers,
ngo’s en (de leden) van Fairtrade
International.
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vooruitblik en
plannen voor 2018
Stichting Max Havelaar zal zich
daadkrachtig blijven inzetten voor
de promotie van het Fairtrade
keurmerk. Over het algemeen
hebben keurmerken, en dus ook het
Fairtrade keurmerk, een belangrijke
functie voor consumenten: het is
een baken waarop consumenten
kunnen vertrouwen dankzij de regels
(standaarden) die zorgvuldig worden
opgesteld, een onafhankelijke controle
en corrigerende maatregelen die
getroffen kunnen worden als blijkt
dat de regels overtreden worden.
Het unieke van de Fairtrade aanpak
zit hem in het combineren van de
mogelijkheid tot ontwikkeling (via
minimumprijs en Fairtrade premie) met
de markt.
Ondanks het feit dat Stichting
Max Havelaar ziet dat er meerdere
initiatieven (ook zonder keurmerk)
uitgerold worden om tot duurzamere
waardeketens te komen, zijn wij van
mening dat er geen andere initiatieven
zijn die:
• eerlijke transactie-gerelateerde
prijzen hebben die helpen om te
komen tot sociale, ecologische en
economische duurzaamheid voor

kleine boeren en arbeiders;
en dit met
• empowerment (de vrijheid en
macht om zelf te kunnen beslissen)
combineren zoals Fairtrade dat doet;
en last but not least
• een baken voor herkenning
bieden (het label), dat de keten een
menselijke keten maakt, met andere
woorden: de producenten
herkenbaar met de consumenten
verbindt.
Stichting Max Havelaar zal de
relevantie van de Fairtrade aanpak
promoten, zowel naar burgers en
business partners als naar andere
stakeholders. Dit zal gedaan
worden in specifieke campagnes
waarin de uitdagingen in bepaalde
productcategorieën gekoppeld
worden aan de unieke aanpak van
Fairtrade.

Bananencampagne

Gesprekken met retailorganisaties
zullen worden voortgezet om
de distributie van Fairtrade
gecertificeerde bananen verder te
vergroten. Mede door de besluiten van

een aantal retailorganisaties, zal het
volume Fairtrade bananen significant
stijgen. Dit is belangrijk nieuws voor
de Fairtrade bananenboeren.

Cacaocampagne: presentatie
van Fairtrade’s visie op
leefbaar inkomen

In 2018 zal Fairtrade’s visie op
leefbaar inkomen in cacao worden
uitgerold. Dit zal hand in hand gaan
met de presentatie van een onderzoek
naar de inkomens van huishoudens
van Fairtrade cacaoboeren in WestAfrika (uitgevoerd door True Price).
Fairtrade zal in de (nationale) media
en op diverse fora bijdragen leveren
om het debat over leefbaar inkomen
in cacao te verrijken en om concrete
stappen te bespreken die de markt
kunnen bewegen richting leefbare
inkomens in cacao. In 2018 zal ook
een belangrijke price review van de
Fairtrade minimumprijs in cacao
plaatsvinden.
Het team van Stichting Max Havelaar
gaat door met de seizoencampagnes
over cacao. Via diverse mediapartijen
zal de consument worden verleid
om te kiezen voor ‘eerlijke’
seizoenproducten. Tijdens de
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Fairtrade Week in het najaar van
2018 worden partijen in de spotlight
gezet die gekozen hebben voor Sint &
Kerstartikelen gemaakt van Fairtrade
cacao. De campagne wordt verder
verbreed naar Pasen, Valentijnsdag en
Moederdag.

Bloemen en leefbaar inkomen

In het segment Bloemen en planten
zal Stichting Max Havelaar met
marktpartijen een pilotproject
uitvoeren met als doel samen met
ketenpartners een belangrijke stap te
zetten richting leefbare lonen.
Fairtrade is en blijft een onderdeel
van de oplossing. We blijven met veel
energie werken aan een steeds betere
samenwerking met het bedrijfsleven.
Verdere vergroting van de distributie
van Fairtrade gecertificeerde
producten staat daarbij voorop.
Incidenteel zullen wij met partners
pilots opzetten om nieuwe inzichten te
testen en te toetsen.

Fairtrade Gemeente Campagne

Stichting Max Havelaar ondersteunt
al langere tijd de Fairtrade
Gemeente Campagne. De landelijke
campagneondersteuning is in
2017 bij Stichting Max Havelaar
op kantoor ingetrokken. Een aantal
backofficefaciliteiten wordt gedeeld,
wat de kostenefficiency ten goede
komt. Stichting Max Havelaar zal met
raad en daad de Fairtrade Gemeente
Campagne (blijven) ondersteunen.

Internationaal

Fairtrade International is volop in
beweging en in ontwikkeling. Stichting
Max Havelaar zal daar waar relevant,
processen ondersteunen en bijdragen
leveren aan belangrijke projectteams.
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Financieel beleid
Het financiële beleid is gebaseerd op zes indicatoren.

1) Solvabiliteit
Om de continuïteit van Stichting Max
Havelaar te waarborgen, is het nodig
dat er reserves zijn. Het besteedbaar
vermogen moet ook in mindere tijden
hoog genoeg zijn. Er is geen vaste
regel of norm voor een verantwoorde
hoogte van het vermogen. Voor
de vaststelling van de norm is een
inventarisatie gemaakt bij een aantal
organisaties dan wel voorschrijvende
instellingen, zoals het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). De richtlijn
van het CBF voor de hoogte van het
vermogen is maximaal anderhalf keer
de kosten van de werkorganisatie.
De bovengrens voor het vermogen is
€ 4.665.000. Het vermogen ligt onder
deze norm.
Voor Stichting Max Havelaar gelden
de salaris- en pensioenkosten
van de organisatie als norm voor
de gewenste grootte van het
eigen vermogen. Het besteedbaar
vermogen moet minimaal gelijk zijn
aan deze jaarlijkse kosten. Volgens
deze norm zou het eigen vermogen
over 2017 minimaal € 1.227.000
(2016: € 1.143.000) moeten zijn.

De continuïteitsreserve is € 1.726.491
en ligt boven deze norm.
2) Liquiditeit
Aan het einde van 2017 is Stichting
Max Havelaar liquide genoeg
om aan haar verplichtingen te
voldoen. Stichting Max Havelaar
kiest ervoor haar financiële
middelen niet te beleggen in
risicovolle waardepapieren, zoals
beursgenoteerde aandelen. Aan
de norm op het gebied van veilige
beleggingen is voldaan.
Stichting Max Havelaar maakt
gebruik van spaarrekeningen bij de
Rabobank, Triodos Bank en ASN
Bank.
3) Diversificatie
Stichting Max Havelaar streeft ernaar
niet te afhankelijk te zijn van bepaalde
productgroepen of distributiekanalen.
Het aandeel in de licentie-inkomsten
van een bepaalde productgroep
zal idealiter niet boven de 50%
van het totaal komen. Koffie was
altijd de grootste productgroep. In
2017 is cacao voor het eerst groter
dan koffie, maar cacao blijft onder

de 50%- norm. Door de groei van
andere productgroepen daalt de
afhankelijkheid van één productgroep
verder.
Op het gebied van distributie is
Stichting Max Havelaar afhankelijk
van een beperkt aantal spelers. Het
verdelen van de afzet over meerdere
producten, supermarkten en de
zakelijke markt is essentieel om het
risico te spreiden.
4) Waardeoverdracht
Doel van Stichting Max Havelaar is de
ontwikkeling van boerenorganisaties
in ontwikkelingslanden. Deze
ontwikkeling kan op vele manieren
plaatsvinden, waarbij een scala
aan relevante indicatoren een rol
spelen. Stabiliteit van inkomsten
– ook in moeilijke tijden – is een
belangrijk middel om de ontwikkeling
te ondersteunen. Fairtrade draagt
bij aan die stabilisatie via een
gegarandeerde minimumprijs en de
Fairtrade premie. Als onderdeel van
de financiële strategie acht Stichting
Max Havelaar het van groot belang
om een doelstelling te formuleren

Jaarverslag 2017													-010-

die de financiële voordelen van
boerenorganisaties afzet tegen de
systeemkosten van Stichting Max
Havelaar.
De financiële voordelen (ook wel
waardeoverdracht) zijn (is) als volgt
gedefinieerd*): Fairtrade afzet x
(Fairtrade minimumprijs + Fairtrade
premie).
*In verband met de invloed van de
dollarkoers op marktprijzen is deze
doelstelling niet geheel door Stichting
Max Havelaar te beïnvloeden.
De systeemkosten daarentegen zijn
wel te beïnvloeden. Stichting Max
Havelaar wil tegen zo laag mogelijke
systeemkosten de waardeoverdracht
aan boeren(organisaties)
optimaliseren. Als uitgangspunt
van de systeemkosten nemen wij
de licentiebijdragen. Stichting
Max Havelaar stelt als norm dat de
systeemkosten maximaal 12,5%
van de waardeoverdracht mogen
bedragen.
De licentiebijdrage is in 2017
€ 2.915.692 en de waardeoverdracht
€ 66.000.000. De systeemkosten
bedragen daarmee over 2017 4,4%
van de waardeoverdracht (2016:
4,4%). Dit betekent dat de norm is
gehaald. Stichting Max Havelaar wil
haar efficiëntie verder verhogen en zal
bij blijvende groei haar licentiebijdrage
verder verlagen.
Deze norm heeft beperkingen, maar
is wel een maatstaf die de verhouding
weergeeft tussen de kosten van
Stichting Max Havelaar en de
financiële voordelen van de boeren.
Ook is het een goede indicator om
de effectiviteit weer te geven van
Stichting Max Havelaar. Het CBF
hanteert de norm dat maximaal
25% van de inkomsten besteed mag
worden aan fondsenwerving en dat

dus minimaal 75% naar het goede
doel gaat.
5) Plannen, evalueren en kosten
beheersing
Kostenbewustzijn en een kritische blik
op de uitgaven zijn essentieel voor
Stichting Max Havelaar. In 2017 gaf
Stichting Max Havelaar € 6,4 miljoen
uit. Hiervan was € 2,8 miljoen voor de
inkoop van de NPL Fairtrade box en
€ 3,6 miljoen voor reguliere uitgaven.
De belangrijkste reguliere uitgaven
zijn salarissen/sociale lasten (30%),
kosten voor promotie en publiciteit
(18%) en Fairtrade International
(26%).

De norm is dat de reguliere
activiteiten worden gedekt uit de
gebruiksrechtvergoeding. Aan deze
norm is voldaan.

In 2015 heeft Stichting Max
Havelaar een strategie opgesteld
voor de periode tot en met 2020.
Deze strategie wordt vertaald
naar jaarplannen, doelstellingen,
indicatoren en budgetten. Ieder
kwartaal vindt een evaluatie plaats en
rapportage aan de Raad van Toezicht.
Indien nodig wordt het beleid
bijgesteld.
Stichting Max Havelaar werkt intensief
samen met zusterorganisaties in
onder andere Duitsland, Zwitserland
en Engeland en heeft een deel van
haar activiteiten geïntegreerd met de
zusterorganisatie in België.
6) Funding
De reguliere activiteiten van Stichting
Max Havelaar bestaan uit het
promoten van Fairtrade in Nederland
door het Max Havelaar-keurmerk. De
kosten hiervan moeten worden gedekt
uit de gebruiksrechtvergoeding.
Innovatie en uitbreiding (investeringen
in het ontwikkelen van nieuwe ketens
en nieuwe marktvraag) worden
gefinancierd uit andere geldstromen
(subsidies en bijdragen van
particulieren/bedrijven).
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Risicobeleid
Ondernemen is risico nemen.
Stichting Max Havelaar besteedt
veel aandacht aan het beheersen
van risico’s. De bedrijfsrisico’s
worden periodiek geïnventariseerd en
geactualiseerd. De directie is goed
op de hoogte van de belangrijkste
risico’s en onzekerheden in de
branche en is van mening dat de
interne risicomanagement- en
controlesystemen waarmee de
organisatie-brede risico’s worden
beheerst, in 2017 adequaat hebben
gewerkt.
Wij denken niet dat risico’s te
vermijden zijn, maar wij proberen wel
de kans daarop te verkleinen. Met
behulp van een intensieve planningen-controlecyclus, de uitgebreide
kwartaal-managementrapportages en
de heldere richtlijnen, procedures en
protocollen, zijn wij in 2017 in staat
gebleken risico’s tijdig te beheersen.
Om haar missie te bereiken werkt
Stichting Max Havelaar met een
meerjarenbeleidsplan en bijbehorende
meerjarenbegroting. Hierbij wordt
voortdurend geanticipeerd op
mogelijke risico’s, zoals operationele
risico’s, financiële risico’s en

reputatiesrisico’s. Deze risico’s
kunnen Stichting Max Havelaar
belemmeren in het behalen van haar
missie. Ze kunnen van invloed zijn
op de resultaten, onze positie in
het maatschappelijke veld en onze
continuïteit.
Welke risico’s zien we? Hoe
schatten we die risico’s in? En welke
maatregelen zijn er genomen om de
risico’s te verkleinen?
Omschrijving risico: Negatieve
media-aandacht.
Toelichting: Door negatief in
het nieuws te komen, daalt het
vertrouwen in de organisatie en het
keurmerk. Dit kan een negatief effect
hebben op het volume Fairtrade
gecertificeerde producten dat boeren
kunnen afzetten, en daarmee op het
inkomen van boeren die de extra
Fairtrade gelden hard nodig hebben.
Risico: Gemiddeld.
Impact: Hoog.
Maatregel: Proactief werkt
Fairtrade aan impact en impact
monitoring; reactief hebben wij een
crisiscommunicatieprotocol paraat.

Omschrijving risico: Wegvallen grote
licentiehouder.
Toelichting: Dit risico resulteert in
een substantiële vermindering van de
inkomsten. Als gevolg hiervan zullen
ook de uitgaven moeten worden
aangepast.
Risico: Gemiddeld.
Impact: Gemiddeld.
Maatregel: Spreiding van inkomsten
over meerdere producten en
licentiehouders, waardoor het
wegvallen van een licentiehouder
niet zal leiden tot continuïteitissues.
Daarnaast creëren wij zo veel mogelijk
meerwaarde voor licentiehouders
waardoor er geen aanleiding is om
Fairtrade te verlaten. Tot slot stellen
we een minimumnorm aan onze
continuïteitsreserve om extreme
schommelingen in de baten op te
kunnen vangen.
Omschrijving risico: Impact die
Stichting Max Havelaar bereikt, komt
onvoldoende onder de aandacht bij
het publiek.
Toelichting: Als het effect of de
relevantie van Fairtrade niet duidelijk
overkomt, zullen niet genoeg
mensen Fairtrade ondersteunen
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en/of Fairtrade producten kopen.
Dat heeft een direct effect op de
inkomenspositie van boeren in
ontwikkelingslanden.
Risico: Gemiddeld.
Impact: Hoog.
Maatregel: Strategie waarin wij ons
meer en meer richten op inhoud en
relevantie.
Omschrijving risico: Medewerkers
reizen door gebieden met een hoger
risicoprofiel.
Toelichting: Dit is inherent aan de
locatie van onze doelgroep.
Risico: Gemiddeld.
Impact: Hoog.
Maatregel: Duidelijke reisprotocollen
en training van medewerkers.
Omschrijving risico: Fraude.
Toelichting: Interne of externe
pogingen om op oneigenlijke wijze
middelen te onttrekken van Stichting
Max Havelaar.
Risico: Laag.
Impact: Gemiddeld.
Maatregel: Goede interne
procedures, toepassing van
vierogenprincipe en functiescheiding.
Dit is vastgesteld tijdens de controle
door de accountant. In 2017 zijn geen
indicaties van fraude geweest.
Directie Stichting Max Havelaar
Peter d’Angremond
Nevenfuncties van Peter
d’Angremond:
• Lid advisory board MICM,
the Hague University of Applied
Sciences
• Lid advisory board FairClimateFund
• Lid MR Seyster College
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Verslag van de
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT)
van Stichting Max Havelaar is
verantwoordelijk voor het toezicht
op het beleid van de stichting.
De RvT bestaat uit vijf personen.
Tineke Bahlmann zit de raad voor.
Het dagelijks management van
de stichting wordt gevoerd door
de directeur-bestuurder, Peter
d’Angremond. De operationele
activiteiten zijn gedelegeerd aan de
directeur (eindverantwoordelijk) en het
team. Dit is vastgelegd in de statuten
en reglementen.
Conform de eisen van het CBF is er
een auditcommissie geïnstalleerd.
Deze bestaat uit Tineke Bahlmann
en Eric Drok
Om iedere vorm van
belangenverstrengeling uit te sluiten,
hebben leden van de RvT geen
onderlinge relaties in de familiesfeer
en hebben zij geen zakelijke relatie
met de organisatie.
Tijdens de vergaderingen van de
RvT komt een vast aantal punten
terug, te weten: vaststelling en
ondertekening van de notulen van de
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vorige vergadering, vaststelling van
de agenda, presentatie en bespreking
van de kwartaalresultaten en een
update van lopende zaken. De vaste
punten worden aangevuld met
specifieke onderwerpen.
De RvT is in 2017 vijf keer
bijeengekomen in aanwezigheid van
de directie. Op 28 maart vond de
eerste bijeenkomst plaats, waarbij
de jaarcijfers van 2016 werden
doorgenomen. Het jaar 2016 is
positief afgerond. Hierdoor was het
niet noodzakelijk om extra financiële
maatregelen te nemen.
Op 8 juni was de tweede bijeenkomst.
De cijfers van het eerste kwartaal
werden toegelicht en het jaarverslag
over 2016 werd goedgekeurd. Er is
akkoord gegeven op de volledige
uitbetaling van de teamgratificatie.
Bij de derde bijeenkomst, op
12 oktober, zijn de cijfers van het
tweede kwartaal besproken, die
wederom een gezonde groei lieten
zien (volume-index 106 ten opzichte
van tweede kwartaal 2016). Tijdens
deze vergadering is besloten geen

veranderingen aan te brengen in de
norm voor de continuïteitsreserve.
De succesvolle ‘True Price’bananencampagne en de stappen
die Fairtrade zet op het vlak van
human rights due diligence, werden
toegelicht.
De vierde en laatste vergadering van
de RvT vond plaats op 19 december
2017. Tijdens deze vergadering zijn
de jaarplannen voor 2018 alsmede
de begroting 2018 gepresenteerd aan
de RvT. De plannen en de begroting
zijn goedgekeurd. Er is tijdens deze
vergadering ook verslag uitgebracht
van de ‘Eerlijke chocolade’campagne.
De aanwezigheidsgraad van de leden
van de RvT tijdens de bijeenkomsten
was als volgt: op 28 maart 100%,
op 8 juni 100%, op 12 oktober
80% en op 19 december 100%.
Voorzitter Tineke Bahlmann nam in
2017 namens Stichting Max Havelaar
actief deel aan het International
Chairs Platform dat vanuit Fairtrade
International werd geïnitieerd met
als doel de contacten tussen de
toezichthouders onderling, de
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toezichthouders van de nationale
Fairtrade organisaties en de Fairtrade
International Board te verbeteren.
De RvT heeft op 18 april een
zelfevaluatie gedaan.
Belangrijk onderwerp was het
functioneren van de organisatie, de
doelstellingen en de uitkomsten van
Fairtrade. Daarnaast zijn de risico’s
besproken, enerzijds binnen de
organisatie in Nederland, maar vooral
over de internationale organisatie en
de strategie internationaal.
Er bleek behoefte te bestaan in
de RvT aan meer inzicht in de
internationale strategie en organisatie.
In het najaar zijn strategiebijeenkomsten georganiseerd over zowel de
nationale als internationale strategie.
Ook wordt besloten dat niet alleen de
voorzitter, maar steeds ook een lid
van de RvT meegaat naar de jaarlijkse
internationale vergadering.
Jaarlijks vindt een beoordelingsgesprek plaats tussen de voorzitter en
een lid van de RvT met de directeur.
De beoordeling is positief.
In verband met het vertrek van de
voorzitter per 30 juni 2018 is een
zoekactie gestart naar een nieuwe
voorzitter en een nieuw lid van de
RvT. In 2018 is dat afgerond met de
benoeming van een Willem Lageweg
en Natasja van den Berg, lid van de
RvT is benoemd tot voorzitter.
Verder werd vastgesteld dat de
organisatie in Nederland goed en
transparant functioneert.
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Leden van de Raad van Toezicht

Prof. Dr. Tineke Bahlmann,
voorzitter
• Voorzitter RvT Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam
• Voorzitter RvC RET Rotterdam
• Lid RvT Stedin Rotterdam (tot 4
april 2018)
• Voorzitter RvC
Houdstermaatschappij
Zuid-Holland B.V.
• Lid RvA en Auditcommissie
Sociale Verzekeringsbank
• Voorzitter Centrum Beeldende
Kunst Rotterdam
• Lid signaleringsraad NBA
• Lid RvT Just Diggit Amsterdam
• Lid RvB Stichting Preferente
Aandelen Nedap Groenlo

Administratie Kantoor Westblaak
Vastgoedfonds 1 B.V.
• Lid Stichtingsbestuur Administratie
Kantoor LievenseCSO Holding BV
• Voorzitter stichtingsbestuur CoolCat
Foundation
• Voorzitter Kunst aan de Dijk
Kortenhoef
• Lid Stichtingsbestuur Leonum
• Lid Stichtingsbestuur Mercares
Namens de Raad van Toezicht,
Prof. Dr. Tineke Bahlmann

Drs. Natasja van der Berg
• Directeur Tertium
• Voorzitter RvT Hivos Triodos Fonds
• Lid RvT The Hunger Project
Nederland
• Bestuurslid Stichting Leeuwenstein
• Bestuurslid Stichting URGENT
Sjaak de Korte
• Dga SDK Retail Advies
• Voorzitter organisatie Supermarkt
van het Jaar-verkiezing
• Voorzitter RvC Harvest House
(telersorganisatie)
• Bestuurslid Nedvang
Drs. Sietze Montijn
• Noble Environmental Europe
Strategy & Corporate Affairs
• Adviesbureau Montijn Advies
Sustainability & Public Affairs
Mr. drs. Eric D. Drok
• Operating Partner Hg Capital in
London
• Voorzitter RvC Flow Traders N.V.
• Lid RvC The Greenery B.V.
• Lid RvC Euro Pool System
International B.V.
• Lid RvC LievenseCSO Holding BV
• Voorzitter Stichtingsbestuur
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Ontwikkelingen
in de markt
Volumegroei

In 2017 steeg het aantal verkochte
Fairtrade food-producten met 5% ten
opzichte van 2016. De grootste groei
werd gerealiseerd in de categorieën
(seizoen)chocolade, broodbeleg, rijst
en culinair. Steeds meer Nederlandse
huishoudens kiezen voor Fairtrade
gecertificeerde producten. Het aantal
huishoudens dat Fairtrade producten
koopt, doorbreekt in 2017 voor het
eerst de grens van 6 miljoen (77%
van het totaal), zo blijkt uit onderzoek
van GfK.

Koffie

Koffie is qua volume een belangrijk
product voor Fairtrade. In 2017
stond de verkoop van koffie echter
onder druk en is het volume voor het
eerst in recente jaren licht gedaald.
Bij het uitzetten van tenders en het
sluiten van jaarcontracten kijken
inkopers vaker naar meerkosten
van gecertificeerde koffie en minder
naar de mate van duurzaamheid.
Dit pakt soms nadelig uit voor
Fairtrade, want dit is het enige
keurmerk dat keiharde financiële
eisen stelt aan de uitbetaling van de
koffieboerencoöperaties. Een nieuw
contract van een grote retailer heeft
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helaas geleid tot het wegvallen van
volume Fairtrade koffie. Daarentegen
presteren enkele koffiemerken erg
goed. Starbucks blijft bijvoorbeeld
jaar op jaar groeien en Nespresso
heeft in 2017 een limited edition
Fairtrade in de markt gezet.

Bananen

In veel Nederlandse supermarkten is
de prijs van bananen de afgelopen
jaren sterk gedaald als gevolg
van supermarktoorlogen. De
productiekosten zijn juist enorm
gestegen, waardoor kwetsbare
boeren en arbeiders aan het begin
van de keten de dupe worden van
prijsgevechten in Nederland. Door de
lage prijzen is het namelijk zo goed
als onmogelijk om bananen op een
duurzame manier te produceren, met
respect voor mensenrechten, milieu
en het inkomen van boeren en loon
voor arbeiders.
Gelukkig groeide in 2017 de verkoop
van Fairtrade gecertificeerde bananen
in Nederland naar ruim 22 miljoen kilo
(overigens mede dankzij de autonome
verkoopgroei van bananen in
Nederland). Een mooie ontwikkeling is
dat een aantal supermarkten dat deel

uitmaakt van de inkooporganisatie
Superunie in 2017 is begonnen met
de verkoop van biologische Fairtrade
bananen.
De zogeheten kinderbananen zijn
een aparte vermelding waard.
Deze worden door ouders zeer
gewaardeerd om hun kleinere
formaat. Hoewel het verkochte
volume kinderbananen nog klein is in
verhouding tot het volume reguliere
bananen, was er in 2017 een grote
stijging in verkoop waarneembaar.

Cacao

De categorie cacao is de grootste
groeier van het totale volume
Fairtrade gecertificeerde producten
op de Nederlandse markt. We sloten
2017 af met een toename van 25%
en de groei zal naar verwachting
doorzetten in 2018.
In 2017 zijn grote stappen gezet bij
onder andere Lidl, die haar volledige
Favorina Sint & Kerst chocolade,
gemaakt met Fairtrade cacao, in de
schappen legde. PLUS Supermarkten
sprak een 100% Fairtrade cacao
commitment uit: in 2020 is in alle
PLUS-huismerkartikelen die cacao
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bevatten, louter Fairtrade cacao
verwerkt. De eerste resultaten hiervan
zijn terug te vinden in de schappen;
het gaat hierbij om producten als
PLUS chocolademelk, broodbeleg
(zoals hagelslag, vlokken en
chocoladepasta) en diverse koekjes.
Het grootste chocolademerk Tony’s
Chocolonely (dat gebruikmaakt
van Fairtrade cacao) blijft stevig
doorgroeien en is inmiddels
onmisbaar in het chocoladeschap.

Thee

Na jarenlange groei bleef het volume
Fairtrade thee in 2017 nagenoeg
gelijk. In het out-of-homekanaal blijft
de in 2017 geïntroduceerde Pickwick
Professional Fairtrade-lijn groeien.
Ook Axxent Masters in Tea, bekend
van onder andere de merken Tea of
Life en Bradley’s en een belangrijke
speler in thee, blijft groeien.
Er viel echter ook volume weg.
Dit komt met name door een
verpakkingswijziging op thee bij
een grote retailer; de instroom van
de nieuwe verpakkingen verliep
niet vlekkeloos, waardoor volume
tijdelijk wegviel. De veel gedronken
rooibosthee is daarnaast door de
aanhoudende droogte in Zuid-Afrika
slechts beperkt verkrijgbaar, met
name voor de combinatie Fairtrade en
Biologisch.

Vruchtensap en fris

Stichting Max Havelaar werkt nauw
samen met haar partners in Nederland
om meer Fairtrade vruchtensap en
fris te kunnen aanbieden. In een sterk
geconcentreerde sinaasappelmarkt
is het voor kleine sinaasappelboeren
moeilijk concurreren met grote
ondernemingen die lagere
productiekosten hebben en zich
zo veel mogelijk beperken tot het
gebruik van sinaasappels van eigen
plantages.
Uit onderzoek, waarin drie Fairtrade
coöperaties Coagrosol, Coopealnor
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en Coopersanta zijn onderzocht,
blijkt dat kleine sinaasappelboeren
die aangesloten zijn bij Fairtrade
coöperaties, wel overeind kunnen
blijven. Samen hebben ze een
betere onderhandelingspositie en
een stabiele afzetmarkt met een
gegarandeerde minimumprijs en
premie.
Helaas staat de markt voor
vruchtensappen in Nederland
onder druk en dat zien we ook
terug in de verkoop van Fairtrade
producten. Bovendien is een grote
retailer gestopt met de verkoop van
sinaasappelsap met het Fairtrade
keurmerk.
Gelukkig zien we binnen de
subcategorie koude dranken wel
een mooie stijging. Hier valt onder
andere het product Fairtrade
chocolademelk onder, waarvan
bijvoorbeeld PLUS in 2017 drie
varianten heeft geïntroduceerd.
Ook de chocolademelk van Tony’s
Chocolonely laat een mooie stijging
zien. Verder nemen de volumes van
Fairtrade gecertificeerde ice teas en
soft drinks toe.

Bloemen

Steeds meer in Nederland
verkochte snijbloemen worden
gekweekt in ontwikkelingslanden
als Ethiopië, Kenia, Tanzania,
Zimbabwe en Ecuador. Dit biedt
veel vrouwen de mogelijkheid
om betaald werk te doen. Maar
er is ook een keerzijde: ongeveer
75% van de arbeidskrachten op
bloemenplantages werkt op tijdelijke
basis en dit heeft negatieve gevolgen
voor hun rechtspositie. Zo krijgen ze
geen verzekering, geen vakantie en
geen zwangerschapsverlof. Er valt
dus nog veel te verbeteren, en het
Fairtrade keurmerk levert daaraan
een bijdrage door arbeiders op de
bloemenkwekerijen te steunen op

het gebied van arbeidsrechten en
-omstandigheden.
In het Nederlandse retailkanaal
staan de consumentenprijzen voor
rozen stevig onder druk. Een aantal
retailers zegt dat de meerprijs voor
Fairtrade gecertificeerde rozen niet
geabsorbeerd kan worden. Helaas
worden hierdoor minder Fairtrade
rozen in Nederland aangeboden.
Het goede nieuws is dat Plantion
(sinds zij in 2015 is begonnen met
het veilen van Fairtrade rozen via
de klok) jaar op jaar meer Fairtrade
stelen verkoopt. Met het veilen van
Fairtrade bloemen haakt Plantion
in op de stijgende marktvraag naar
mens- en milieuvriendelijk geteelde
producten. Plantion helpt bloemisten
om structureel op deze vraag in te
spelen.

Rijst

Fairtrade gecertificeerde rijst is steeds
beter verkrijgbaar in Nederlandse
supermarkten. In 2017 groeide deze
categorie met maar liefst 42%.
Het merk Fairtrade Original biedt
inmiddels een breed scala aan
rijstproducten en is in steeds meer
supermarkten verkrijgbaar. Sinds
eind 2016 verkoopt PLUS Fairtrade
rijst als huismerk, wat eveneens
de volumegroei verklaart. Ook de
verkoop van Fairtrade rijst bij Aldi laat
een mooie stijging zien.
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Communicatie,
campagnes & projecten
Fairtrade Week

In 2017 stond de voorjaarseditie
van de Fairtrade Week in het
teken van de internationale World
Fairtrade Challenge. Onder de
noemer ‘Celebrate Fairtrade’
werden consumenten, bedrijven en
Fairtrade Gemeenten uitgedaagd
om een event te organiseren waarin
Fairtrade producten centraal
stonden. Uiteindelijk waren er
twee miljoen deelnemers in twintig
landen. In Nederland participeerden
supermarkten en Wereldwinkels met
diverse acties op de winkelvloer. Het
persbericht over de verdrievoudiging
van het aantal Fairtrade kopende
huishoudens in tien jaar tijd werd
in de media breed opgepikt, onder
andere door NU.nl, RTL Nieuws en
De Telegraaf.
Tijdens de najaarseditie van de
Fairtrade Week viel er bij twee miljoen
huishoudens traditiegetrouw een
folder op de deurmat met mooie
Fairtrade aanbiedingen. Ruim 5.000
winkels, waaronder supermarkten
en Wereldwinkels, deden mee aan
de landelijke Fairtrade Week. Een
record! Marktonderzoek van GfK
laat zien dat in de perioden van de
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Fairtrade Week en Sinterklaas het
aantal huishoudens dat een of meer
Fairtrade producten koopt, piekt
naar drie miljoen. Ook dat is een
record. Samen met ASC, Bionext,
Dierenbescherming en MSC werd
online campagne gevoerd rondom de
diverse duurzaamheidsweken, met als
afsluiter de Fairtrade Week.

Max Havelaar lecture

In samenwerking met The
Partnerships Resource Centre en
Young&Fair, vond op 25 oktober
2017 op de Erasmus Universiteit in
Rotterdam de tiende Max Havelaar
Lecture plaats. Het thema dit jaar
was Building Businesses with
Impact and Scale. Key note-spreker
was de bekende Amerikaanse
geleerde Ted London, een van de
grootste specialisten op het gebied
van Base of the Pyramid Issues.
Samen met hem doken we in de
belangrijkste boodschap van de
Sustainable Development Goals:
Leave no one behind. Hoe zorgen
we ervoor dat we de basis van de
economische piramide – de vier
miljard wereldburgers met een laag
inkomen – betrekken en meenemen
in het behalen van deze ambitieuze

doelstellingen? Max Lawson van
Oxfam UK presenteerde verbluffende
cijfers over de economische
ongelijkheid en vertelde over het
campagnewerk van Oxfam om die
kloof tussen arm en rijk te dichten.
Even interessant was de bijdrage
van Buks Akinseye, senior manager
Global Partnerships & Advocacy,
Livelihoods bij Unilever, die zijn
ervaringen deelde met ‘het bouwen
van bedrijven met impact en
schaalgrootte’.

Coffee to Stay

Om aandacht te vragen voor
klimaatverandering en de effecten
daarvan voor koffieboeren, opende
Stichting Max Havelaar in november
2017 een tijdelijke Coffee to Stay
pop-up koffiebar op Amsterdam
Centraal Station. In samenwerking
met weerman Reinier van den Berg
werd hier een speciale climateproof koffie gelanceerd: Coffee to
Stay. Deze koffie is geproduceerd
door boeren van de Climate
Academy (zie hieronder), gebrand
door koffiebranderij Peeze en is
uiteraard Fairtrade gecertificeerd.
Via een speciale film en een manifest
werd het verhaal achter ons
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dagelijkse kopje koffie verteld. De
koffieplant is extreem gevoelig voor
temperatuurschommelingen. Het
veranderende klimaat is een serieuze
bedreiging voor de wereldwijde
koffieproductie. Dat is slecht nieuws
voor koffieliefhebbers, maar voor 25
miljoen koffieboeren, die leven van
de opbrengst van hun land, een heel
harde realiteit. Zij zien hun inkomen
langzaam verdampen. De speciale
climate-proof koffie is een middel
om het verhaal van de koffieboeren
te vertellen. Naast de opening van
deze pop-up koffiebar werd er ook
een uitgebreide onlinecampagne
ontwikkeld om aandacht te
vragen voor de uitdagingen waar
koffieboeren mee kampen. Coffee
to Stay wordt net als de Climate
Academy, mogelijk gemaakt door de
Nationale Postcode Loterij.

Fairtrade Climate Academy

Klimaatverandering is de harde
realiteit voor koffieboeren. Daarom
is Stichting Max Havelaar vorig jaar,
dankzij een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij, samen met
Fairtrade Africa de Fairtrade Climate
Academy gestart in Machakos,
Kenia. Boeren leren in de Climate
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Academy weerbaar te worden tegen
de gevolgen van klimaatverandering.
Dit gebeurt onder andere door
middel van organisatieversterking,
de omschakeling naar duurzame
energie en natuurlijk het stimuleren
van duurzame productiemethoden.
Ondanks de politieke onrust in Kenia
is het eerste jaar van de Climate
Academy succesvol verlopen. Vooral
de distributie van biogasinstallaties
was van groot belang. Door deze
vergisters zijn de boeren minder
afhankelijk van brandhout als
primaire energiebron. Dit is goed
voor het bosbehoud, omdat er
veel minder hout wordt gekapt.
Daarnaast verbeteren de sociale
omstandigheden van de boeren en
hun familieleden aanzienlijk. Ook dit
jaar wordt er weer hard doorgewerkt
in Machakos. En er is meer goed
nieuws: Fairtrade lanceert dit jaar nog
twee nieuwe academies, in Kenia en
Ethiopië.

Kromme Kieswijzer

In de aanloop naar de
parlementsverkiezingen in maart
2017, lanceerde Stichting Max
Havelaar de ‘Kromme Kieswijzer’.
Hiermee liet Stichting Max

Havelaar zien dat er ook na de
verkiezingen nog heel wat te kiezen
is. Bijvoorbeeld welke banaan
je koopt en dat jouw keuze een
aanzienlijk verschil kan maken
voor bananenboeren. Ruim 30.000
mensen vulden de Kromme Kieswijzer
in. Dit was het startpunt van een
brede campagne waarin aandacht
is gevraagd voor de nog steeds
slechte omstandigheden waarin
bananenboeren moeten werken en
leven. Zoals ook besproken in het
Verslag van de directie (pagina XXX),
was de campagne in belangrijke mate
gestoeld op onderzoek naar de echte
kosten van bananen: alle kosten,
inclusief sociale en milieukosten waar
niet voor wordt betaald. True Price,
de organisatie die het onderzoek
heeft uitgevoerd in opdracht van
Fairtrade International, concludeerde
dat de externe kosten van bananen
voor niet-Fairtrade bananen € 6,10
bedroeg tegen € 3,30 voor Fairtrade
bananen. Fairtrade was vooral op
de sociale kostencomponent veel
inclusiever (en daarmee beter) dan
niet-Fairtrade producenten. Tijdens
een levendig debat in De Rode
Hoed over de werkelijke prijs van
een banaan, zijn de misstanden
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in de bananensector alsmede de
uitkomsten van het onderzoek
besproken met vertegenwoordigers
uit de sector, ngo’s, mensen uit
het onderwijs en geïnteresseerde
burgers. De breed ingezette
bananencampagne heeft bijgedragen
aan deze belangrijke, positieve
ontwikkeling. Mede als gevolg van
de breed ingezette campagne, heeft
het team van Stichting Max Havelaar
diepgaande gesprekken gevoerd met
alle retailers in Nederland. Wij zijn
erg verheugd dat Deen, COOP en
Emté het besluit hebben genomen
om over te stappen op Fairtrade
gecertificeerde bananen. Onze
bananencampagne heeft bijgedragen
aan deze belangrijke, positieve
ontwikkeling.

vrijwilligers zich ingezet voor de
Fairtrade Gemeente Campagne!

Fairtrade Gemeente Campagne

Samen met de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en ICCO/Kerk
in Actie blijven we met succes
werken aan de groei van het aantal
Fairtrade Gemeenten. Eind 2017
stond de teller op 81 gemeenten met
deze titel, en woonden 6.753.821
Nederlanders in een Fairtrade
Gemeente. In totaal gebruiken
5.492 bedrijven en organisaties
dagelijks Fairtrade producten, zoals
kerkgenootschappen, scholen,
restaurants. Maar ook kapsalons,
sportverenigingen, bakkers en
ziekenhuizen kiezen voor Fairtrade.
In 2017 mochten we het eerste
Fairtrade Waterschap, Voetbalclub
en Scoutingclub met een eigen titel
verwelkomen.
De Fairtrade Gemeente Campagne
is het werk van vele vrijwilligers;
zij organiseren een waaier van
activiteiten, van themabijeenkomsten,
debatten en proeverijen tot het geven
van voorlichting op scholen om
bij burgers, bedrijven en openbaar
bestuur te pleiten voor Fairtrade.
In 2017 hebben meer dan 700
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Grondslagen van de
financiële verslaglegging
Algemeen

Stichting Max Havelaar, statutair
gevestigd aan de Arthur van
Schendelstraat 550 te Utrecht,
heeft als doel het verbeteren van de
levensomstandigheden van boeren
in ontwikkelingslanden. Activiteiten
bestaan uit het promoten van
Fairtrade in Nederland door het Max
Havelaar-keurmerk.
De waardering van activa en passiva
vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale
waarde. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben.

Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen

De jaarrekening 2017 is
opgesteld conform Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen van de
Raad voor de Jaarverslaglegging.

Omrekening vreemde valuta

Vorderingen, schulden en
verplichtingen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de
koers per balansdatum. Transacties

Jaarverslag 2017				

in vreemde valuta gedurende de
verslagperiode zijn in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers van
afwikkeling.

Grondslagen van waardering
activa en passiva

Activa
Activa worden in principe
aangehouden voor de bedrijfsvoering,
tenzij bij de betreffende post expliciet
anders is aangegeven.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en eventuele
bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend
met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden
gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of
lagere marktwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs,
die gelijk is aan de nominale waarde,
onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de
vorderingen.
Reserves en fondsen
Binnen reserves en fondsen
wordt onderscheid gemaakt in vrij
besteedbaar vermogen en vastgelegd
vermogen.
Vrij besteedbaar vermogen
De continuïteitsreserve is een
onderdeel van het vrij besteedbaar
vermogen, waarvan de
bestedingsmogelijkheid door de Raad
van Toezicht wordt bepaald.
Vastgelegd vermogen
Het bestemmingsfonds is een
afgezonderd deel van het vastgelegd
vermogen, waarvan de beperkte
bestedingsmogelijkheid door derden
is bepaald. De bestemmingsreserve
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betreft het deel van het eigen
vermogen dat is bestemd door de
Raad van Toezicht.
Kortlopende schulden
De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.
De kortlopende schulden hebben
een verwachte looptijd van maximaal
één jaar.
Pensioen
Stichting Max Havelaar heeft
voor haar werknemers een
pensioenregeling getroffen
waarbij de pensioenuitkeringen
gebaseerd zijn op middelloon. Deze
pensioenregeling is ondergebracht bij
pensioenverzekeraar Zwitserleven.
De over het boekjaar verschuldigde
premies worden als kosten
verantwoord. Voor per balansdatum
nog niet betaalde premies
wordt een schuld opgenomen.
Aangezien deze verplichtingen
een kortlopend karakter hebben,
worden deze gewaardeerd tegen
de nominale waarde. De risico’s
van loonontwikkeling, prijsindexatie
en beleggingsrendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk
leiden tot toekomstige aanpassingen
in de jaarlijkse bijdragen aan de
pensioenverzekeraar. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in
de balans opgenomen voorziening.
In geval van een tekort bij de
pensioenverzekeraar, heeft Stichting
Max Havelaar geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies.

Nalatenschappen worden opgenomen
in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld
en zeker is dat deze door Stichting
Max Havelaar zullen worden
ontvangen. Voor zover van toepassing
worden de opbrengsten verminderd
met over de giften en donaties
geheven belastingen.
Baten Acties van Derden
Deze worden verantwoord in het jaar
waarin zij worden ontvangen, tenzij
expliciet anders vermeld.
Gebruiksrechtvergoeding
Deze wordt jaarlijks door Stichting
Max Havelaar vastgesteld. De
vergoeding wordt toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking heeft.
Toerekening kosten aan
doelstelling
Directe kosten worden direct
toegerekend aan de betreffende
doelstelling. Indirecte kosten
worden toegerekend op basis van
tijdsbesteding. Doorberekening
vindt plaats aan de hand van
salaris vermeerderd met een opslag
voor pensioen (10%), overige
personeelskosten (10%), huisvesting
(10%) en kantoorkosten (15%).
Grondslagen voor het opstellen van
het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt
opgesteld volgens de indirecte
methode, waarbij het resultaat als
uitgangspunt wordt genomen voor
het bepalen van de kasstroom uit
operationele activiteiten.

Grondslagen voor de
resultaatbepaling

Baten uit eigen fondsenwerving
Opbrengsten uit donaties, giften en
schenkingen worden verantwoord
in het jaar van ontvangst.
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Investeringen in automatisering
worden in drie jaar afgeschreven, de
overige investeringen in vijf jaar. In
2014 is Stichting Max Havelaar naar
een nieuw pand verhuisd. Hierbij is
geïnvesteerd in nieuwe inventaris en
is oude, niet-aanwezige inventaris uit
het overzicht verwijderd.

Financiële vaste activa

Aandelen Oikocredit
Sinds 1996 participeert Stichting
Max Havelaar in het aandelenkapitaal
van Oikocredit, een vereniging die
microkredieten verstrekt. In 2017
zijn uit stockdividend aandelen

toegevoegd. De doelstellingen
van beide partijen vertonen veel
overeenkomsten. Bovendien worden
partners van Stichting Max Havelaar
ondersteund door Oikocredit.

voorziening getroffen voor dubieuze
debiteuren van € 5.198 (2016: € 29.153).
Om het risico op wanbetaling te
verkleinen is het debiteurenbeheer
deels uitbesteed aan Credifixx.

Vlottende activa

Nog te factureren bedragen
Dit is inclusief € 96.523 aan
creditbedragen als gevolg van
correcties en kortingen. Dit betreft
het door de licentiehouders aan
Stichting Max Havelaar verschuldigde
gebruiksrechtvergoeding over het
vierde kwartaal 2017. Dit bedrag is
in april 2018 gefactureerd aan de
licentiehouders.

Debiteuren
Het debiteurensaldo is hoger dan
in 2016. Eind 2017 zijn er Fairtrade
Ontbijtboxen beschikbaar gesteld
aan de Nationale Postcode Loterij
(NPL). In het eerste kwartaal van
2018 is het openstaande saldo
grotendeels ontvangen. Op basis van
een individuele beoordeling is een

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije
beschikking van Stichting Max
Havelaar.
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Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
(in euro’s)

Stichting Max Havelaar kiest als
norm voor het eigen vermogen dat
de continuïteitsreserve minimaal
gelijk is aan de posten Salaris/sociale
lasten en Pensioenlasten. Zie ook de
paragraaf Financieel beleid. Volgens
deze norm zou het eigen vermogen
€ 1.227.000 moeten zijn. Hieraan is
voldaan.
Het CBF heeft een bovengrens voor
de continuïteitsreserve vastgesteld:

anderhalf maal de kosten van de
werkorganisatie. De bovengrens voor
het vermogen is € 4.584.000. Aan
deze norm is voldaan.

geheel besteed. Het restant is in 2016
uitgegeven.

Bestemmingsreserve
Fairtrade Goud

In 2015 zijn voor een bedrag van
€ 5.000 donaties ontvangen specifiek
voor de ondersteuning van Fairtrade
Goud. Dit bedrag is in 2015 niet

Bestemmingsreserve
Fairtrade Goud
(in euro’s)

Reserve activa bedrijfsvoering
(in euro’s)

Dit deel van het eigen vermogen kan
niet zonder meer worden besteed,
omdat hiermee de activa voor de
bedrijfsvoering zijn gefinancierd.
De stand van de reserve is gelijk aan
de boekwaarde van de immateriële
en materiële vaste activa per
31 december 2017.
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Bestemmingsfondsen

De Nationale Postcode Loterij heeft
het ‘It takes a village’-project in
2015 toegekend. Niet-uitgegeven
gelden werden toegevoegd aan het
bestemmingsfonds, de uitgaven in
2016 en 2017 zijn eruit onttrokken.
Het project zal doorlopen tot 2018.
De Nationale Postcode Loterij
heeft in 2015 eenmalig Fairtrade
Foodboxen als prijs uitgekeerd. De

positieve marge is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve en moet uiterlijk
in 2017 aan de promotie van Fairtrade
worden besteed.
In 2017 is tweemaal een Fairtrade
Ontbijtbox als prijs uitgekeerd. De
positieve marge is toegevoegd aan
het bestemmingsfonds.

Academy’ toegekend van in totaal
€ 1.500.000. De niet-uitgegeven
gelden zijn toegevoegd aan het
bestemmingsfonds.

In 2016 heeft de Nationale Postcode
Loterij het project ‘Climate

(in euro’s)

Kortlopende schulden

Crediteuren
Het saldo crediteuren is hoger dan
in 2016 als gevolg van de toelevering
van de Fairtrade Ontbijtboxen voor
de NPL. Het crediteurensaldo per

ultimo 2017 bestaat voor € 952.460
uit crediteuren met betrekking tot
verbonden partijen.

Overige nog te betalen bedragen
Dit betreft verplichtingen die in 2017
zijn aangegaan en die als volgt
gespecificeerd kunnen worden:
(in euro’s)

De post Fairtrade International leden
licentiebijdrage 4e kwartaal heeft
betrekking op de licentiebijdrage van
Nederlandse licentiehouders die in
het buitenland verkopen. Stichting
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Max Havelaar int deze bijdrage,
maar betaalt deze door aan de
zusterorganisaties in het betreffende
land.
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Niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
Stichting Max Havelaar huurt een
kantoor aan de Arthur van Schendelstraat te Utrecht. Het huurcontract
eindigt van rechtswege op 1 oktober 2024, maar op 1 oktober 2019
kan het contract tussentijds worden
beëindigd. De huurlast bedroeg in
2017 op jaarbasis
€ 53.842.

Bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie
van € 42.133 afgegeven.

Toelichting op de staat van
baten en lasten over 2017

Onze boodschap is dat het kopen
van producten met het Max Havelaarkeurmerk een duurzame manier is
om kleine boeren en plantagewerkers
in ontwikkelingslanden te helpen.
Mensen die meer willen doen, kunnen
een donatie overmaken aan Stichting
Max Havelaar. Hoewel het om een
relatief klein bedrag gaat, garanderen
we onze donateurs dat wij op een
verantwoorde manier met deze giften
omgaan.

Subsidies van overheden
Het Fairtrade Carbon Partnershipproject is tijdens het 25-jarig
jubileum in 2013 gelanceerd en
wordt internationaal uitgerold. Voor
dit project heeft het ministerie van
Buitenlandse zaken in 2015 een
subsidie verstrekt van € 100.000
voor het programma Fairtrade
in Koffie en Schone lucht (FIKS),
waarvan € 50.000 is ontvangen in
2015. In 2016 is het project afgerond
en zijn voor € 9.453 kosten gemaakt.

Bestemmingsfondsen
Stichting Max Havelaar heeft de
verplichting de positieve marge die
behaald is aan de NPL ontbijtboxen
te besteden aan haar doelstellingen.
Hiervoor is in de jaarrekening een bestemmingsfonds aangemaakt. Vanaf
2018 zullen aan dit bestemmingsfonds gelden onttrokken worden.

Doelbestedingspercentage
van de baten
Bestedingen aan doelstellingen/baten
aan doelstellingen: 88%.
Doelbestedingspercentage
van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale
lasten: 99%.
Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving/baten
eigen fondsenwerving: 48%.

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften
Incidenteel worden er giften en
donaties ontvangen van particulieren.
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Acties van derden
Van Oxfam Novib is een bijdrage van
€ 5.600 ontvangen voor deelname
aan het goudconvenant.
In 2016 is € 1.500.000 van NPL
ontvangen voor de Fairtrade Climate
Academy en € 23.160 van IUCN voor
het FIKS-project.

Baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de
Rabobank, ASN Bank en Triodos
Bank is in totaal € 3.888 rente
ontvangen.
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Gebruiksrechtvergoeding

De gebruiksrechtvergoeding kan
als volgt per product worden
gespecificeerd:
(in euro’s)

De kosten voor het gebruik van het
keurmerk zijn in 2016 gewijzigd. Er is
een splitsing gemaakt in kosten van
controle (certificatie) en kosten voor
het gebruik van het keurmerk. De
tarieven voor koffie, groente en fruit,
chocolade en andere samengestelde
producten zijn met 10 tot 25%
verlaagd.

Vergoedingen en
verkoop materialen
Het gaat hier om doorberekening
van kosten aan licentiehouders,
zusterorganisaties en derden. In 2016
was deze post hoger door kosten die
in rekening zijn gebracht bij Fairtrade
International. Het ging hierbij om
kosten voor het opstellen van een
internationale commerciële strategie
en voor sap.

NPL Fairtrade box
De NPL heeft in 2017 tweemaal
een Fairtrade box als prijs
uitgekeerd. De positieve marge
moet aan de kernactiviteiten van
Stichting Max Havelaar worden
besteed en is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.

Lasten

Salarissen/sociale lasten
(in euro’s)
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Doordat een vacature niet direct is
opgevuld, vallen de loonkosten iets
lager uit dan begroot. De stijging ten
opzichte van 2016 wordt veroorzaakt
door inflatiecorrectie en jaarlijkse
periodieken. In 2017 zag de bezetting
er als volgt uit:

De arbeidsvoorwaarden voor
werknemers zijn vastgelegd in
de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling
Stichting Max Havelaar’, de
salarisschalen (FIS) zijn hier
onderdeel van. In 2012 is door
een extern bureau een beloningsen functieonderzoek uitgevoerd.
Hierin zijn alle functies beschreven
en gewogen en vergeleken
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met een aantal vergelijkbare
goededoelenorganisaties. Aangezien
degelijk onderzoek kostbaar is, staat
een herziening hiervan niet voor de
korte termijn op de agenda.
Incidenteel maakt Stichting Max
Havelaar gebruik van vrijwilligers en
stagiairs.

Bij de bepaling van het
bezoldigingsbeleid en de vaststelling
van de beloning volgt Stichting Max
Havelaar de Adviesregeling Beloning
Directeuren van Goede Doelen
Nederland en de Code Wijffels (zie
www.goededoelennederland.nl). De
directie bestaat uit de heer Peter
d’Angremond.
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Pensioenen

Stichting Max Havelaar heeft
voor haar werknemers een
pensioenregeling getroffen
waarbij de pensioenuitkeringen
gebaseerd zijn op middelloon. Deze
pensioenregeling is ondergebracht bij
pensioenverzekeraar Zwitserleven. Op
de premie wordt een eigen bijdrage
van medewerkers in mindering
gebracht. Per 2018 wordt de
pensioenrichtleeftijd verhoogd naar
68 jaar.

Overige personeelskosten

In de begroting was een bedrag
opgenomen voor extern advies. Dit
is niet gerealiseerd. De kosten zijn
gestegen ten opzichte van 2016 door
hogere kosten voor opleiding en
werving.

Bezoldiging bestuurders

De Raad van Toezicht is onbezoldigd
en ontvangt alleen op verzoek een
reiskostenvergoeding. Dit jaar zijn de
kosten gemaakt voor een werkbezoek
van Natasja van den Berg aan
boerencoöperaties in Ethiopië.

Huisvestingskosten

Het kantoorpand wordt gehuurd
van Bouwinvest Dutch Institutional
Office Fund N.V. en wordt gezamenlijk
gebruikt met Oikocredit. De
afrekening van de servicekosten
van 2016 zijn € 5.113 hoger dan het
voorschot. Hoewel hiertegen bezwaar
is gemaakt, is dit bedrag samen met
een reservering van € 5.000 voor
2017 opgenomen in de cijfers. Van dit
totaalbedrag is € 8.850 doorberekend
aan medehuurder Oikocredit
via ‘Vergoedingen en verkopen
materialen’.

Kantoorkosten

Hieronder vallen onder andere
reiskosten, telefoonkosten,
kopieerkosten, administratiekosten
en kosten voor dubieuze debiteuren.
Voor deze laatste post zijn in 2016
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eenmalig hoge kosten gemaakt, maar
deze zijn in 2017 weer vrijgevallen.

Kosten Fairtrade International

Het ontwikkelen van
keurmerkvoorwaarden, nieuwe
producten en het monitoren van
producenten gebeurt centraal
vanuit Fairtrade International, de
internationale koepelorganisatie. De
bijdrage aan Fairtrade International
en FLOcert is 31,5% (2016: 29%) van
de gebruiksrechtvergoeding. Door
een afrekening over 2016 is deze post
hoger uitgevallen dan begroot.
In 2015 is het besluit genomen om
vanuit de NFO’s in vijf jaar tijd de
bijdrage aan de financiering van de
producentennetwerken verder te
verhogen met 2% per jaar. Hierdoor
zullen de producentennetwerken
nog beter uitgerust zijn om de
boerenorganisaties bij te staan in hun
ontwikkelingen.

Controle keurmerk

Hieronder vallen de kosten van de
controlebezoeken bij licentiehouders,
die door Control Union worden
uitgevoerd, en de registratiekosten
van het keurmerk. In 2018 wordt de
certificatie overgedragen aan FLOcert.
Hierdoor zijn in 2017 eenmalig kosten
gemaakt in verband met de afronding
van deze werkzaamheden binnen
Stichting Max Havelaar.

Promotie en publiciteit

De meeste kosten hangen samen met
campagnes zoals de World Fairtrade
Day, Fairtrade Week, Fairbezig, FIKS,
NPL It takes a village en NPL Climate
Academy. Deze worden elders in het
jaarverslag toegelicht.

Internationale activiteiten en
productontwikkeling

Climate Academy. De kosten van de
laatste twee projecten vallen lager uit
dan begroot.

Kosten beheer en administratie

Voor het beheren en administreren
van projecten die worden gefinancierd
uit de posten Baten uit eigen
fondswerving en Baten uit acties
van derden, wordt 0,2 fte van de
Financiële afdeling doorberekend.
Dit wordt vermeerderd met een
opslag voor huisvesting (10%) en
kantoorkosten (15%). Als norm
hanteert Stichting Max Havelaar 5%
van de baten uit acties van derden.
Hieraan is ruim voldaan.
Utrecht, 29 juni 2018
De Raad van Toezicht van Stichting
Max Havelaar,
Prof. dr. Tineke Bahlmann (voorzitter)
Drs. Natasja van den Berg
Sjaak de Korte
Drs. Sietze Montijn
Mr. drs. Eric Drok

Overige gegevens

Controleverklaring
De door Accon avm Controlepraktijk
bv afgegeven controleverklaring is
hierna opgenomen in dit verslag.
Verwerking resultaat
De resultaatbestemming staat
gespecificeerd in de staat van baten
en lasten op pagina 23.
Het resultaat over 2017 is een
overschot van € 419.203. Na
toevoegingen en onttrekkingen
aan de bestemmingsfondsen
en reserves, wordt uiteindelijk
€ 31.712 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.

Deze post bestaat uit kosten voor
internationale reizen, impactstudies,
lobby en NPL It takes a village en NPL
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Max Havelaar
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Max Havelaar
ONS OORDEEL VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2016
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening
2017 van Stichting Max Havelaar te Utrecht gecontroleerd.
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Max Havelaar te Utrecht gecontroleerd.
oordeel
geeft opgenomen
de in dit rapport
opgenomen
eenvan
getrouw
beeld en
vande
de grootte
Naar ons oordeelNaar
geeftons
de in
dit rapport
jaarrekening
eenjaarrekening
getrouw beeld
de grootte
en
de
samenstelling
van
het
vermogen
van
Stichting
Max
Havelaar
per
31
december
2016
en vanen
samenstelling van het vermogen van Stichting Max Havelaar per 31 december 2017 en van het saldo van baten
saldo van baten en
lasten
over 2016 voor
in overeenstemming
met de(RJ)
Richtlijnen
voor de
lasten over 2017 het
in overeenstemming
met
de Richtlijnen
de Jaarverslaggeving
650 ‘Fondsenwervende
organisaties’.
Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
De jaarrekening
bestaat uit:
De jaarrekening bestaat
uit:
1. december
de balans per
31 december 2016;
1. de balans per 31
2017;
2. deenstaat
vanover
baten
en lasten
over 2016; en
2. de staat van baten
lasten
2017;
en
3.
de
toelichting
met
een
overzicht
van grondslagen
de gehanteerde
voor financiëleenverslaggeving
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
voorgrondslagen
financiële verslaggeving
andere
en andere toelichtingen.
toelichtingen.
E BASIS
VOOR ONS OORDEEL
DE BASIS VOOR DONS
OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
controlestandaarden
vallen.
verantwoordelijkheden
grond hiervan
beschreven in de sectie ‘Onze
sectie
'OnzeOnze
verantwoordelijkheden
voor op
de controle
van dezijn
jaarrekening'.
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Max Havelaar zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid
bij assurance-opdrachten
(ViO)
en andere voor de opdracht
Wij zijn onafhankelijk
van Stichting van
Maxaccountants
Havelaar zoals
vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties
(Wta),
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants
Wij vinden (VGBA).
dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
oordeel.
Wij vinden dat deons
door
ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
VERKLARING OVER
DEde
INjaarrekening
HET JAARVERSLAG
OPGENOMEN ANDERE
Naast
en onze controleverklaring
daarbij, INFORMATIE
omvat de jaarstukken andere informatie,
Naast de jaarrekening
en
onze
controleverklaring
daarbij,
omvat
het
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
die bestaat uit:
• Het bestuursverslag,
bevattende
de hoofdstukken
wereld zonder‘prijs,
armoede’
tot entaboe
met ‘Communicatie,
 Het
bestuursverslag,
bevattende‘Een
de hoofdstukken
het laatste
in duurzaamheid’ tot
en meten‘Communicatie, campagnes & projecten’; en
campagnes & projecten’;
 de overige gegevens.
• De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
Ref.: J.MI.17297
Wij hebben de andere
informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
avm controlepraktijk
B.V.,
64, 3905 KZ Veenendaal,
Postbus 888, 3900
AW Veenendaal
jaarrekeningcontrole ofAccon
anderszins,
overwogen
ofPlesmanstraat
de andere informatie
materiële afwijkingen
bevat.
T: 0318 559 559, F: 0318 559 56, www.acconavm.nl

De accon avm controlepraktijk B.V. maakt deel uit van de Stichting accon■avm controlepraktijk.
Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm van toepassing, waarin een beperking van
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09173535 en zullen op eerste verzoek
kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www.acconavm.nl raadplegen.
Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in overeenstemming met de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
CONTROLEVERKLARING
VANvan
DE het
ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
De directie is verantwoordelijk
voor het opstellen
bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Max Havelaar
VERKLARING
OVER DE IN HET RAPPORTMET
OPGENOMEN
JAARREKENING
BESCHRIJVING VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
BETREKKING
TOT DE2016
JAARREKENING
ONS OORDEEL VAN DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Wij hebben devoor
jaarrekening
2016envan
Stichting
Max Havelaar
tejaarrekening
Utrecht gecontroleerd.
De directie is verantwoordelijk
het opmaken
getrouw
weergeven
van de
in overeenstemming
geeft de in (RJ)
dit rapport
opgenomen jaarrekening
een getrouw
beeld is
van
debestuur
grootte
met de RichtlijnenNaar
voorons
de oordeel
Jaarverslaggeving
650 ‘Fondsenwervende
organisaties’.
In dit kader
het
en
de
samenstelling
van
het
vermogen
van
Stichting
Max
Havelaar
per
31
december
2016
en
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken vanvan
de
het saldo
van baten
enafwijkingen
lasten over van
2016
in overeenstemming
met de
Richtlijnen
de
jaarrekening mogelijk
te maken
zonder
materieel
belang als gevolg
van
fouten ofvoor
fraude.
Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
jaarrekening
bestaat
continuïteit voort De
te zetten.
Op grond
van uit:
genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren
de balans per
31 december
2016;
of de activiteiten 1.
te beëindigen
of als
beëindiging
het enige realistische alternatief is.
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
de toelichting met
een overzicht vanwaardoor
de gehanteerde
voor financiële
verslaggeving
Het bestuur moet3.gebeurtenissen
en omstandigheden
gerede grondslagen
twijfel zou kunnen
bestaan of
de onderneming
en andere
toelichtingen.
haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
DE BASIS
VOOR ONS OORDEEL
De Raad van Toezicht
is verantwoordelijk
voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
van de stichting.
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Wij zijn onafhankelijk
vanplannen
Stichtingen
Max
Havelaar
in de Verordening
inzake devoldoende
Onze verantwoordelijkheid
is het zodanig
uitvoeren
vanzoals
een vereist
controleopdracht
dat wij daarmee
onafhankelijkheid
van
accountants
bij
assurance-opdrachten
(ViO)
en
andere
voor
opdracht met
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle isde
uitgevoerd
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
materiële fouten en fraude ontdekken.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onsontstaan
oordeel. als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
Afwijkingen kunnen
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis
VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
van deze jaarrekening
De materialiteit
de aard, daarbij,
timing en
omvang
van onze controlewerkzaamheden
Naastnemen.
de jaarrekening
en onzebeïnvloedt
controleverklaring
omvat
de jaarstukken
andere informatie,
en de evaluatie van
het
effect
van
onderkende
afwijkingen
op
ons
oordeel.
die bestaat uit:
 Het bestuursverslag, bevattende de hoofdstukken ‘prijs, het laatste taboe in duurzaamheid’ tot
en met
‘Communicatie,
campagnes
& projecten’; en
Een meer gedetailleerde
beschrijving
van onze
verantwoordelijkheden
is opgenomen in de bijlage bij onze
 de overige gegevens.
controleverklaring.

Zaltbommel, 29 juni 2018
accon avm controlepraktijk B.V.
Ref.: J.MI.17297
Origineel is getekend
door W.J. Warmerdam MSc RA
Accon avm controlepraktijk B.V., Plesmanstraat 64, 3905 KZ Veenendaal, Postbus 888, 3900 AW Veenendaal
T: 0318 559 559, F: 0318 559 56, www.acconavm.nl
De accon avm controlepraktijk B.V. maakt deel uit van de Stichting accon■avm controlepraktijk.
Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm van toepassing, waarin een beperking van
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09173535 en zullen op eerste verzoek
kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www.acconavm.nl raadplegen.
Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities.
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BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2017
VAN STICHTING MAX HAVELAAR
CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
In aanvulling op wat
is vermeld in onze controleverklaring
hebben wij in deze
bijlage onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Max Havelaar
VERKLARING OVER VAN
DE INDE
HETACCOUNTANT
RAPPORT OPGENOMEN
2016
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN
VOOR JAARREKENING
DE CONTROLE
VAN DE JAARREKENING
NS OORDEEL
Wij hebben deze O
accountantscontrole
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
hebbenindeovereenstemming
jaarrekening 2016
vandeStichting
Max Havelaar
te Utrecht gecontroleerd.
oordeelsvorming Wij
toegepast
met
Nederlandse
controlestandaarden,
ethische voorschriften en
Naar ons oordeel
geeft de bestond
in dit rapport
opgenomen
de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle
onder
andere uit:jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
samenstelling
van
het vermogen
van Stichting
Max Havelaar
per 31 december 2016 en van
• het identificerenen
ende
inschatten
van de
risico’s
dat de jaarrekening
afwijkingen
van materieel
saldovan
vanfouten
baten of
enfraude,
lasten over
in overeenstemming
met de Richtlijnen
voor de
belang bevat alshet
gevolg
het in2016
reactie
op deze risico’s bepalen
en
uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het
verkrijgen van controle-informatie
die
Jaarverslaggeving (RJ) 650
‘Fondsenwervende
instellingen’.
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
De jaarrekening
bestaat
van materieel belang
niet ontdekt
wordt uit:
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
1. de
balans pervan
31 zaken
december
2016;
opzettelijk verkeerd
voorstellen
of het
doorbreken van de interne beheersing;
2. inzicht
de staat
baten en
lasten over
en is voor de controle met als doel
• het verkrijgen van
in van
de interne
beheersing
die2016;
relevant
3.
de
toelichting
met
een
overzicht
van
de
gehanteerde
grondslagen
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Dezevoor financiële verslaggeving
en andere
toelichtingen.
werkzaamheden hebben
niet als
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting;
DEde
BASIS
VOOR ONS van
OORDEEL
• het evalueren van
geschiktheid
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
daarover in de jaarrekening
sectie 'Onzestaan;
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
zijn onafhankelijk
Max Havelaar
zoals vereist
in de Verordening
inzake de
aanvaardbaar is.Wij
Tevens
het op basisvan
vanStichting
de verkregen
controle-informatie
vaststellen
of er
onafhankelijkheid
van
accountants
bij
assurance-opdrachten
(ViO)
en
andere
voor
de opdracht
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring
vestigen
relevante
gerelateerde
toelichtingenvoldoende
in de jaarrekening.
Wijtevinden
dat op
de de
door
ons verkregen
controle-informatie
en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
controleverklaring.
Toekomstige
gebeurtenissen
of omstandigheden
kunnen
er echter
toe
Naast
de jaarrekening
en onze controleverklaring
daarbij,
omvat
de jaarstukken
andere informatie,
leiden dat een onderneming
haar
continuïteit
niet
langer
kan
handhaven;
die bestaat uit:
• het evalueren van
presentatie,
structuur
en inhoud
de jaarrekening
daarintaboe in duurzaamheid’ tot
 deHet
bestuursverslag,
bevattende
devan
hoofdstukken
‘prijs,en
hetde
laatste
en met en
‘Communicatie, campagnes & projecten’; en
opgenomen toelichtingen;
overige gegevens.
• het evalueren ofde de
jaarrekening
een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties

en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Ref.: J.MI.17297

Accon avm controlepraktijk B.V., Plesmanstraat 64, 3905 KZ Veenendaal, Postbus 888, 3900 AW Veenendaal
T: 0318 559 559, F: 0318 559 56, www.acconavm.nl
De accon avm controlepraktijk B.V. maakt deel uit van de Stichting accon■avm controlepraktijk.
Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm van toepassing, waarin een beperking van
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09173535 en zullen op eerste verzoek
kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www.acconavm.nl raadplegen.
Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities.
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