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In november 2013 viert Stichting Max Havelaar haar 25-jarig bestaan. Dan is het een kwart 
eeuw geleden dat er voor het eerst Fairtrade gecertificeerde koffie te koop was, een wereld-
primeur. Op 15 november 1988 maakte Nederland kennis met het Max Havelaar keurmerk en 
eerlijke koffie. Inmiddels is het assortiment producten met het keurmerk flink uitgebreid en 
zijn er wereldwijd 28 duizend Fairtrade gecertificeerde producten te koop.

Heeft Max Havelaar haar opzet kunnen waarmaken? Met andere woorden, wat heeft de 
stichting, die inmiddels onderdeel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van Fairtrade orga-
nisaties, opgeleverd voor koffieboeren en hun organisaties?

Dit boekje geeft antwoorden op die vragen. Maar eerst gaan we terug in de tijd, voor een 
schets van de handelsomstandigheden waarin een organisatie als Max Havelaar kon ont-
staan. Vervolgens leggen we uit, wat Max Havelaar nu precies anders ging doen voor boeren 
en tussenhandelaren. Ten slotte kijken we vooruit, naar de uitdagingen en kansen. 

De overhandiging van het eerste pak Fairtrade gecertificeerde koffie 
aan prins Claus door Nobelprijswinnaar professor Tinbergen, in 
aanwezigheid van Jos Brink en Arnold Abbema. 
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“Peeze heeft niet  alleen aandacht voor de kwaliteit, 
maar ook voor de mens achter het product. Heel veel 

bedrijven hebben een duurzaamheidsbeleid en een 
keurmerk. Maar wij zijn duurzaam en dat is een 

groot  verschil. Iets wat je hebt, kun je verliezen. Iets 
wat je bent dat blijft altijd.”

Paul van der Hulst, Directeur Peeze



Wie nu in de supermarkt 
de schappen ziet met Max 
Havelaar-gecertificeerde 
producten kan zich bijna 
niet voorstellen dat het 
nog maar een kwart eeuw 
geleden is dat het keur-
merk van start ging met 
de introductie van eerlijke 
koffie. De toenmalige 
statuten van de stichting 
stralen een ambitie uit die 
past in het tijdsbeeld van 
de jaren tachtig. Nederland 
kampte met een jarenlange 
economische crisis. Jonge 
generaties groeiden op 
met een kritische blik op 
de groei van de Westerse 

welvaart. Schaarste aan 
grondstoffen, een toene-
mende kloof tussen arme 
en rijke landen, de macht 
van multinationals en de 
toenemende zorg voor het 
milieu waren vraagstukken 
die, sinds het ontstaan in 
de jaren ‘70, volop in de 
belangstelling stonden. 
Kritische geesten streefden 
naar een ‘Nieuwe Interna-
tionale Economische Orde’ 
met kleinere verschillen 
tussen arm en rijk en meer 
zelfbeschikkingsrecht voor 
ontwikkelingslanden. Ze 
vonden hun wetenschap-
pelijk gelijk in Prof. Jan 

Tinbergen (1913-1994), 
Nobelprijswinnaar in 1969. 
Ook de gangbare vorm van 
ontwikkelingshulp - in de 
vorm van giften - kon reke-
nen op flinke kritiek, om-
dat het de ontvangers hun 
waardigheid zou ontnemen 
en afhankelijk zou maken 
van ‘donorlanden’.
In deze context werd in 1988 
Stichting Max Havelaar op-
gericht. Contacten tussen 
ontwikkelingsorganisatie 
Solidaridad en de Mexi-
caanse koffiecoöperatie 
UCIRI vormden de eerste 
aanzet. Isaías Martínez Mo-
rales, een van de leiders van 

UCIRI, verwoordde het mo-
tief: “We hoeven geen hulp, 
we zijn geen bedelaars. Als 
jullie ons een redelijke prijs 
betalen voor onze koffie 
kunnen we het voortaan 
zonder hulp stellen.” 1 

Solidaridad werkte deze 
wens uit tot een nieuw mo-
del om handel te drijven, in 
samenwerking met andere 
Nederlandse organisaties. 
Ze doopten het initiatief 
Max Havelaar, naar de 

beroemde kritische koffie-
handelaar uit de roman van 
Eduard Douwes Dekker, 
beter bekend als Multatuli. 
Jan Tinbergen werd van-
zelfsprekend erevoorzitter 
van de nieuwe stichting. 
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“De stichting heeft tot doel om samen te werken met de armen en onderdrukten in de 
‘Derde Wereld’, (…). De stichting tracht dit doel te bereiken door (…) steun te verlenen 

aan initiatieven welke gericht zijn op het vormen en in stand houden van nieuwe 
sociaal-economische structuren, die leiden tot een verbetering van de levensstandaard 
van de daarbij betrokken bevolkingsgroepen. Het werkterrein van de stichting concen-
treert zich hoofdzakelijk op samenwerkingsvormen ten aanzien van het produkt koffie, 

waarbij een eerlijke betaling van de koffieproducenten voorop staat.

Uit: Statuten Stichting Max Havelaar, 20 mei 1988

nieuw denken over ontwikkeling
Een bevlogen start

Isaías Martínez Morales: “We hoeven geen 
hulp, we zijn geen bedelaars. Als jullie ons een 
redelijke prijs betalen voor onze koffie kunnen 

we het voortaan zonder hulp stellen.”

1 Fair trade, Frans van der Hoff en Nico Roozen (2001), pag. 11. 
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De filosofie van Max 
Havelaar was eenvoudig - 
en is dat nog steeds. Geef 
producenten in ontwik-
kelingslanden toegang tot 
de markt en betaal hen een 
eerlijke prijs voor hun pro-
ducten. Zo krijgen lokale 
producenten financiële 
zekerheid, die hen in staat 
stelt om te investeren en 
ontwikkeling in gang te 
zetten. Een sterkere econo-
mische positie schept ver-
volgens ruimte voor sociale 
en ecologische ontwikke-
ling. Dat brengt de hele 
gemeenschap verder. Es-
sentieel is dat producenten 
zelf kunnen beslissen welke 
koers ze willen volgen. Max 

Havelaar bouwde voort  
op de werkwijze van han-
delsorganisaties als Fair 
Trade Original, dat in die 
jaren SOS Wereldhandel 
heette. SOS Wereldhandel 
bood al sinds 1973 ‘zuivere 
koffie’ aan. De afzet bleef 
echter beperkt, omdat 
verkoop alleen via ‘ideële 
kanalen’ plaatsvond. Het 
keurmerk moest de weg 
effenen naar de super-
markt, waar consumenten 
dagelijks hun boodschap-
pen doen. 
Stichting Max Havelaar 
stelde daarvoor handels-
criteria op. Elke handelaar 
en koffiebrander die bereid 
was volgens die criteria in 

te kopen, werd uitgenodigd 
om zich aan te sluiten. Zo 
kon het speelveld worden 
verbreed. Ook boerenorga-
nisaties kregen te maken 
met nieuwe spelregels. Pas 
als na controle was vastge-
steld dat elke partij in de 
keten de regels naleefde, 
zou het eindproduct het 
Max Havelaar keurmerk 
mogen voeren waaraan 
consumenten de koffiepak-
ken in het schap zouden 
herkennen. Het keurmerk 
gaf bewuste consumenten 
een keuze en de garantie 
dat de koffie tegen eerlijke 
handelsvoorwaarden was 
ingekocht bij organisaties 
van kleine boeren. 

Max Havelaar   een simpel idee

Een simpel ontwikkelingsmodel

Zekerheid

Investeren

Ontwikkeling

• Economisch
• Sociaal
• Milieu

Het keurmerk geeft bewuste consumenten een 
keuze - en de garantie dat de koffie tegen 
eerlijke handelsvoorwaarden is ingekocht bij 

organisaties van kleine boeren.
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De start van het Max 
Havelaar keurmerk was 
hectisch. Inkoop van koffie 
bij de Mexicaanse boeren 
van UCIRI vormden een te 
smalle basis. Voor arabica-
koffiebonen konden 
nieuwe bronnen worden 
gevonden in de regio. Maar 
de robusta-boon, die in 
melanges wordt gebruikt, 
moest uit Afrika komen. 
Daar stonden overheden 
directe inkoop bij coöpe-
raties meestal niet toe. Het 
duurde tot 1992 voordat de 
aanvoer vanuit het insta-
biele Zaïre, het tegenwoor-
dige Congo, naar Tanzania 
en Oeganda kon worden 
uitgebreid. 
In het eerste jaar werd een 
tiental boerencoöperaties 
gecertificeerd.2 Dat aantal 
groeide in de daarop vol-
gende jaren pijlsnel. Inmid-

dels werkt Max Havelaar/
Fairtrade samen met 412 
boerenorganisaties, meer 
dan 600.000 koffieboeren  
en hun gezinnen.3 

De meeste koffiebranders 
stonden sceptisch tegen-
over de slaagkans van het 
initiatief. Ze betwijfelden of 
consumenten een duurder 
pak koffie in hun winkel-
wagen zouden stoppen, in 
plaats van de vele goedko-
pere alternatieven die er pal 
naast stonden. Aanvanke-
lijk sloten zich, naast ideële 
importeurs als Fair Trade 
Original, alleen een paar 
kleinere koffiebranders bij 
Max Havelaar aan. Deze 
werden aangevoerd door 
H. Neuteboom en Simon 
Lévelt - zij durfden het 
prijsrisico wel te nemen. 
Ook supermarkten hadden 

voorafgaand aan de start 
hun twijfels, maar de 
stroom aan publiciteit en 
de aanhoudende vraag van 
consumenten lieten hen 
uiteindelijk geen keus: Max 
Havelaar keurmerkkoffie 
werd breed opgenomen in 
het Nederlandse winkelka-
naal.

Twijfelden de branders, in 
de wereld van ontwikke-
lingssamenwerking was 
het enthousiasme voor het 
nieuwe initiatief van meet 
af aan groot. Zowel in bin-
nen- als buitenland werd 
Max Havelaar gezien als 
een nieuwe, veelbelovende 
vorm van ontwikkelingssa-
menwerking. Dit leidde al 
snel tot navolging in andere 
Europese landen. Geza-
menlijk richtten de nieuwe 
keurmerkorganisaties 4 in 

1997 een internationale koe-
pelorganisatie op: Fairtrade 
Labelling Organizations 
(FLO), tegenwoordig onder 
de kortere naam Fairtrade 
International (FI). Door sa-
menwerking over de gren-
zen konden alle organisa-
ties al snel efficiënter hun 
werk doen. Fairtrade werd 
de nieuwe term, inmiddels 
is dat woord ook in het 
Nederlandse Max Havelaar 
keurmerk verwerkt. 

De entree 

Zowel in binnen- als buitenland werd Max 
Havelaar gezien als een nieuwe, veelbelovende 

vorm van ontwikkelingssamenwerking.

13

2 Uit: Jaarverslag Stichting Max Havelaar 1989.
3 Gegevens maart 2013 van FLO-Cert.

4  In 2013 zijn  in 30 landen keurmerkorganisaties actief : waaronder veel 
Europese landen  maar ook in Japan, Canada en de VS, Australië en Nieuw-

Zeeland. Een aantal producentenlanden als bijvoorbeeld Brazilië, Mexico 
en Zuid-Afrika kent inmiddels eveneens een Fairtrade organisatie, die 

verantwoordelijk is voor de marketing van het label.  
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Fairtrade International 
ging functioneren als sa-
menwerkingsverband van 
nationale keurmerkorgani-
saties (NFO’s), producenten 
en handelaren. Behalve op 
koffie, bleek het Fairtrade 
model voor producenten 
ook toegepast te kunnen 
worden op andere produc-
ten. Het aantal producten 
met het Fairtrade keur-
merk steeg gestaag.5  Tot 
2000 bleef Stichting Max 
Havelaar internationaal 
coördinator van alle activi-
teiten rond de productie en 
handel van koffie. Daarna 
hevelde zij haar taken over 
naar Fairtrade Internati-
onal. Die organisatie, ge-
vestigd in het Duitse Bonn, 

werd verantwoordelijk voor 
het algemene beleid rond 
toekenning van het keur-
merk en stelt wereldwijd 
de Fairtrade standaarden 
vast. Voor de ondersteu-
ning van producenten kent 
Fairtrade International 
zogeheten ‘liaison officers’, 
die verspreid zijn over de 
producentenlanden. Voor 
NFO’s is de opdracht om 
in hun land bekendheid te 
geven aan het keurmerk en 
bedrijven voor Fairtrade 
te motiveren, met zoveel 
mogelijk marktgroei als 
resultaat.

Vast onderdeel van het le-
veren van garanties vormen 
regelmatige controles. Kof-

fiecoöperaties, maar ook 
alle bedrijven die daarna 
eigenaar worden van het 
product, worden volgens 
een vast protocol geïn-
specteerd op naleving van 
de Fairtrade standaarden. 
Een aparte, onafhankelij-
ke organisatie is voor die 
controles verantwoordelijk: 
FLO-CERT, die werkt op ba-
sis van de ISO65-norm voor 
certificatie-organisaties. 
Zij inspecteert alle schakels 
in de keten en werkt met 
lokale auditors.

Fairtrade heeft altijd grote 
waarde gehecht aan trans-
parantie en participatie van 
alle belanghebbenden, de 
zogeheten ‘stakeholders’. 

Alle onderdelen binnen 
Fairtrade International die 
besluiten nemen over be-
leid en standaarden hebben 
daarom een evenwichtige 
‘multistakeholder’-samen-
stelling. Producenten die 
zich in Latijns-Amerika, 
Afrika en Azië in drie net-
werken hebben georgani-
seerd, zijn sinds 2012 voor 
50% eigenaar van Fairtrade 
International. Voor de 
andere helft tekenen de 
NFO’s. 

  5 Dat waren naast  koffie ook cacao, honing, thee en bananen.

Een wereldwijde
Fairtrade organisatie

Fairtrade’s vision is a world in which all producers can enjoy secure and sustainable 
livelihoods, fulfill their potential and decide on their future.

Our mission is to connect disadvantaged producers and consumers, promote fairer 
trading conditions and empower producers to combat poverty, strengthen their position 

and take more control over their lives.
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“De tijd van eerlijk, verantwoord en lekker eten 
en genieten is aangebroken. Fairtrade koffie mag 
daarin niet ontbreken. Genieten in stijl met respect 
voor mens, dier en natuur, dat is een kopje sojalatte 

van eerlijk geproduceerde koffie voor mij!”
Lisette Kreischer, Veggie in Pumps en Sustainable Food Specialist



Max Havelaar had niet op 
een beter moment kunnen 
starten. Er heerste eind 
jaren tachtig veel onvrede 
tussen de producenten 
en consumenten over 
het functioneren van de 
zogeheten ‘Internationale 

Koffie Overeenkomst’. Doel 
van die overeenkomst: de 
koffieprijzen op de wereld-
markt binnen een bepaalde 
bandbreedte houden. 
Daartoe werd het aanbod 
uit de productielanden 
gereguleerd. Maar omdat 

niet alle betrokken landen 
meededen, werkte het 
systeem niet zoals inter-
nationale beleidsmakers 
hadden gehoopt. Dat leidde 
op 4 juli 1989 - een jaar na 
de start van Max Have-
laar - tot het uiteenvallen 

van de overeenkomst. Het 
gevolg was een grote extra 
toestroom van koffie op 
de markt; de internatio-
nale koffieprijzen gingen 
daardoor volledig onderuit. 
Binnen een week daalden ze 
met zo’n 30%. Die situatie 
van veel aanbod tegen lage 
prijzen hield stand tot 1994. 
Nogal wat koffiecoöperaties 
danken hun overleven in 
die periode aan de prijs-
bescherming van het toen 
gloednieuwe Max Havelaar 
systeem.
Een tweede scherpe crisis 
deed zich voor rond de 
eeuwwisseling. De hogere 
prijzen in de tweede helft 
van de jaren ‘90 herstel-
den het vertrouwen in 
koffie als handelsproduct 
weer. Vietnam kwam op 
als producerend land. 
Marktleider Brazilië wist 
zijn hoge productiviteit 
nog verder op te voeren. 
Het aanbod nam opnieuw 
een enorme vlucht, terwijl 
de vraag tegenviel. En weer 
kelderden de prijzen. Ze be-
reikten diepterecords: voor 
arabica lagen de prijzen in 
oktober 2001 onder de 45 
dollarcent per pound6, voor 
robusta werd zelfs maar 
een schamele 17 dollarcent 
neergeteld. Voor Fairtrade 

arabica-koffie werd op dat 
moment 126 en voor robus-
ta 101 dollarcent betaald - de 
Fairtrade minimumprijs. 
De crisis schreeuwde om 
een reactie uit de koffie-
branche. 
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Lage prijzen

ontwikkelingen in de koffiemarkt

Nogal wat koffiecoöperaties danken 
hun overleven in die periode aan de 

prijsbescherming van het toen gloednieuwe 
Max Havelaar systeem.

  6 circa 454 gram.
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Het aanbod van kwaliteits-
koffie kwam door de crisis 
in 2001 serieus in gevaar. 
Veel koffietelers kapten hun 
koffiestruiken en verlegden 
hun aandacht naar andere 
gewassen. Sommigen stop-
ten zelfs helemaal met het 
boerenbedrijf en zochten 
hun heil elders. De lage 
prijzen leidden tot minder 
zorg voor koffieplanten, 
daarvoor ontbrak het geld. 
Oude struiken werden niet 
vervangen, snoeien werd 
nagelaten en er was nauwe-
lijks meer aandacht voor 
een zorgvuldige behande-
ling van de bessen tijdens 
en na de oogst. 

In Nederland klonk tege-
lijkertijd steeds luider de 
roep om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, 
‘MVO’. Gealarmeerd door 
een aantal schandalen in 
de landbouw richtte de 

samenleving een kritische 
blik op de herkomst van 
producten. Fabrikanten en 
overheid eisten garanties 
voor veilige en gezonde 
voeding. 
Het nieuwe streven luidde: 
productieketens - van teler 
tot consument - moesten 
zo transparant mogelijk 
worden, opdat er goede 
controle kon worden 
uitgevoerd. Telers moesten 
expliciet gaan voldoen aan 
voedselveiligheidseisen. 
Certificering was ineens 
niet meer voorbehouden 
aan Fairtradeproducten, 
het werd de nieuwe stan-
daard.

In de koffiesector ontstond 
op die manier in 2004 ‘Utz 
Kapeh’, nu ‘Utz Certified’. 
Koffie die voor dit certi-
ficaat in aanmerking wil 
komen, dient verantwoord 
te zijn geproduceerd: met 

respect voor basiseisen van 
duurzaamheid, op ecolo-
gisch en sociaal gebied. 
Ook het label van het Ame-
rikaanse Rainforest Allian-
ce, dat zich vooral richt op 
behoud van biodiversiteit, 
veroverde een prominente 
plaats in de koffiemarkt. 
Het biologische EKO-keur-
merk was al langer in het 
schap te vinden, vaak in 
combinatie met Fairtrade 
certificatie. 

Het Nederlandse draagvlak 
voor duurzaamheidscer-
tificatie is groot. Eind 
2010 kwamen leden van de 
KNVKT, de branche-orga-
nisatie van de koffie- en 
thee-industrie, overeen 
dat 75% van de koffie die 
in 2015 wordt verkocht, 
duurzaam moet zijn 
geproduceerd. In 2012 was 
dat aandeel gestegen tot 
40%. 

Door een toenemend tekort 
aan kwalitatief goede koffie 
vonden de wereldmarkt-
prijzen na 2004 weer de 
weg omhoog. Na diepe 
dalen volgden nu extreme 
pieken. Terwijl oogsten 
deels mislukten, groeide de 
vraag uit (nieuwe) consu-
mentenlanden. Torenhoge 
prijzen waren het gevolg, 
niet in de laatste plaats 
voor gecertificeerde koffie. 
In 2011 noteerden hande-
laren prijzen boven de 300 
dollarcent per pound. 

Vraag en aanbod in de 
koffiesector sloten bepaald 
niet goed op elkaar aan. 
De meest gewilde koffies 
waren juist extra schaars. 
Dit dreef de concurrentie in 
de koffielanden op de spits; 
elke handelaar wilde zijn 
toevoer veilig stellen. 

Boerencoöperaties, die baat 
hebben bij hoge prijzen 
maar ook bij duurzame 
ontwikkeling van hun waar, 
kregen het moeilijk in deze 
periode. Regelmatig werd 
de prijs die ze met de leden 
hadden afgesproken, getest 
door een verleidelijk aan-
bod van handelaren die, op 
een ware strooptocht naar 
koffie, via de achterdeur de 
voorraden opkochten. Als 
boeren overstag gingen, 
konden de organisaties, net 
als veel andere exporteurs, 
hun contracten niet nako-
men. Ook Fairtrade handel 
had daar last van. 

Supermarkten zaten 
vanzelfsprekend niet te 
wachten op een stijging 
van de koffieprijzen. Hun 
zoektocht naar scherpe 
aankoopprijzen, versterkt 

door de financiële crisis, 
leidde binnen Fairtrade 
tot een toename van de 
vraag naar goedkopere 
koffies. De belangstelling 
voor duurdere arabica uit 
Colombia nam af, de vraag 
naar robusta uit Vietnam 
steeg.
 
Maar de slinger beweegt 
inmiddels de andere kant 
weer op, de prijzen dalen 
weer. Het zijn met name 
de verwachtingen over een 
mega-oogst in Brazilië die 
arabica-bonen in de zomer 
van 2013 beneden de 140 
dollarcent per pound deden 
zakken. 

Koffiebranche in beweging Nieuwe hoogterecords en weer omlaag

Het aanbod van kwaliteitskoffie kwam  
door de crisis in 2001 serieus in gevaar.
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“Voor Deen is koffie pas echt lekker
als het ook eerlijk is.”

Lonneke Rijkmans, Unit Manager Deen
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Fairtrade ontleent zijn 
kracht aan een mix van 
factoren. Of liever gezegd: 
actoren. Energieke suppor-
ters over de hele wereld die 
het belang van Fairtrade 
blijven uitdragen. Dat zijn 
bedrijven die partnerschap-
pen aangaan met organisa-
ties van kleine boeren om 
de ‘ketenrelatie’ optimaal in 
te vullen. Maar ook NGO’s 
die boerenorganisaties hel-
pen om bepaalde stappen 
in hun ontwikkeling sneller 

te nemen. Samen creëren ze 
een ‘enabling environment’ 
- zeg maar: de randvoor-
waarden - voor het succes-
vol implementeren van de 
Fairtrade standaarden. 

Want die standaarden staan 
centraal in het handelsmo-
del. Om voor certificatie 
in aanmerking te komen, 
moeten alle ketenpartijen 
zich aan bepaalde criteria 
houden. 
Dat zijn dus niet alleen 

boeren: Fairtrade stelt 
nadrukkelijk ook eisen aan 
handelaren. Producenten 
en hun kopers worden 
beiden geacht hun aandeel 
te leveren. Het gaat dus 
om twee standaarden: de 
Fairtrade standaard voor 
kleine boeren en die voor 
handelaren.7 

Fairtrade kiest bewust voor 
kleine boeren. En dan gaat 
het niet alleen om koffie, 
maar ook om andere grote 

productcategorieën als 
cacao, suiker en katoen. Dat 
zijn vaak familiebedrijven 
die varen op eigen arbeids-

kracht en in sommige 
gevallen arbeid inhuren. 

Het Fairtrade model Standaard voor kleine boeren

 7 Voor de volledige Fairtrade standaarden, zie www.fairtrade.net.

• Kleine boeren zijn vaak de ruggengraat van het  
  platteland in ontwikkelingslanden. De ontwik- 
  keling van de regio waarin ze werken begint  
  met het verbeteren van hun levensomstandigheden. 
• Hun positie in de handelsketen is zwak, kleine  
  boeren leven vaak in armoede. 
• Ecologische - en klimaatproblemen bedreigen  
  vooral de bestaanszekerheid van deze groep.
• Boerenfamilies, zelf eigenaren van de grond, zien  
  productie en handel niet alleen als een middel  
  om inkomsten te krijgen maar ook als middel  
  om de sociale en culturele structuur van hun  
  gemeenschappen te behouden en te versterken. 8

• Tegelijkertijd zijn kleine boeren heel belangrijk  
  voor de koffiemarkt. Ze produceren zo’n 80%  
  van alle koffie in de wereld en bestrijken het hele  
  spectrum aan koffievariëteiten en –kwaliteiten. 

De focus op kleine koffieboeren 
past bij de missie van Fairtrade. 

25

8  How businesses are going further to make international  supply chains work for small holder farmers.  
Fairtrade Foundation (2013)
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Van de boeren wordt 
allereerst gevraagd zich te 
houden aan criteria met 
betrekking tot arbeids-
rechten en het milieu. Deze 
basiscriteria hebben alle 
duurzaamheidssystemen 
met elkaar gemeen.  
De normen op het gebied 
van arbeid zijn ontleend 
aan centrale conventies van 
de ILO, de arbeidsorganisa-
tie van de Verenigde Naties. 
Het gaat om vakbondsrech-
ten, het verbod op discri-
minatie en dat op dwan-
garbeid. Ook zijn er regels 
voor gezonde en veilige 
arbeidsomstandigheden. 
Lonen dienen in lijn te zijn 
met wat de norm is in de 
sector: in het Fairtrade sys-
teem moeten ze er geleide-
lijk bovenuit stijgen. 

Niet alle criteria gelden 
voor kleine koffieboeren, 
die in de regel in familie-
verband werken en slechts 
bij uitzondering loonarbei-
ders inhuren. De organisa-
tie zelf en boeren die een 
flink aantal arbeiders in 
dienst hebben - de ‘grotere 
boeren’ binnen de organisa-
tie - zijn wel aan alle regels 
gehouden. 
De ILO kent verdere be-
langrijke bepalingen ten 

aanzien van kinderarbeid. 
Die gelden voor alle boeren, 
groot en klein. Fairtrade 
verbiedt (uiteraard) de 
ergste vormen als kinder-
slavernij, maar daarnaast 
belastend werk voor 
jongeren onder 18 jaar en 
elke vorm van arbeid onder 
de 15 jaar. Werkzaamheden 
op het familiebedrijf zijn 
toegestaan als ze school-
gang niet in de weg staan 
en passen bij de leeftijd van 
het kind. 

Niemand kan de 100%-ga-
rantie geven dat een 
product vrij is van kin-
derarbeid. Ook hier geldt: 
regelmatige en strenge 
controle op naleving van 
de regels is onontbeerlijk. 
Fairtrade grijpt onmid-
dellijk in als kinderarbeid 
wordt aangetroffen. 
Fairtrade International 
werkt bovendien proactief, 
met een programma dat 
gemeenschappen, inclu-
sief de kinderen zelf, alert 
maakt op kinderarbeid en 
hun weerbaarheid ertegen 
vergroot. 

Milieucriteria nemen 
een prominente plaats in 
binnen Fairtrade. Er gelden 
strikte regels voor het ge-

bruik van bestrijdingsmid-
delen en voor de omgang 
met bodem, water, afval, 
lucht en biodiversiteit. 
Doel: het creëren van een 
veilige en gezonde leefom-
geving die de natuurlijke 
bestaansbasis intact laat 
voor volgende generaties. 

Fairtrade boeren hoeven 
niet verplicht biologisch te 
telen. Die keuze heeft Fair-
trade met opzet gemaakt. 
Omschakeling naar biologi-
sche koffieteelt kan erg 
kostbaar zijn, ook vanwege 
de inspecties. Met zo’n 
eis vooraf zou Fairtrade 
juist de zwakste produ-
centengroepen kunnen 
buitensluiten. Maar veel 
boerenorganisaties kiezen 
zelf voor biologische cer-
tificatie zodra zij daartoe 
mogelijkheden zien. 

Fairtrade laat het niet bij 
deze basiscriteria. In het 
licht van haar missie heeft 
de organisatie nog een 
aantal extra voorwaarden 
geformuleerd. De meest 
cruciale is organisatievor-
ming. Fairtrade werkt niet 
met individuele boeren, 
maar met democratische 
organisaties van kleinscha-
lig werkende koffieboeren - 
dat zijn veelal coöperaties. 

De reden is er een van zelf-
bescherming voor de kleine 
boer. Die is in zijn eentje 
een speelbal van de krach-
ten om hem heen. Alleen 
door samen te werken met 
anderen kan hij zijn positie 

verbeteren. Eerst en vooral 
geeft organisatievorming 
boeren een betere onder-
handelingspositie: ze zijn 
niet meer tegen elkaar uit te 
spelen. Organisatie brengt 
ook schaalvoordelen, zoals 
de gezamenlijke inkoop van 
landbouwmiddelen, het 
organiseren van transport 
en het in eigen beheer 
nemen van koffieverwer-
king en export om waarde 
aan de grondstof toe te 
voegen. Een voorbeeld: Om 
koffie te exporteren moet 
een scheepscontainer van 
18 ton gevuld worden. Een 
kleine boer in Latijns-Ame-
rika oogst gemiddeld niet 
meer dan zo’n 1.300 kilo, 

die in Afrika nog minder. 
Maar samen krijgen boeren 
de container wél vol. 

Daarnaast kunnen boe-
renorganisaties hun leden 
helpen met trainingen die 
hun beroepsvaardigheden 
vergroten en hen een stem 
geven in ontwikkelingen 
die hun belangen raken. 
Plannen en projecten die 
voor een individuele fami-
lie buiten bereik liggen, 
zijn mogelijk wel realiseer-
baar als hun organisatie 
ermee aan de slag gaat. 

Transparantie van de be-
drijfsvoering en een hoog 
democratisch gehalte van 

Basiscriteria  duurzame productie Organisatie en ontwikkeling 

Fairtrade werkt niet met individuele boeren, 
maar met democratische organisaties van 

kleinschalig werkende koffieboeren - dat zijn 
veelal coöperaties.
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de organisatie zijn ‘harde’ 
instapeisen voor Fairtra-
de. De boeren kiezen hun 
leiders in het organisatie-
bestuur. Het bestuur legt 
verantwoording af op de 
algemene ledenvergade-
ring, waar alle boeren een 
stem hebben, al dan niet 
via gekozen vertegenwoor-
digers. Tal van bepalingen 
in de standaard overeen-
komst tussen boer en Fair-
trade zijn gericht op actieve 
deelname van de leden in 
planning en besluitvor-
ming, met name over de 
baten van Fairtrade. Alleen 
dan kan ontwikkeling een 
breed gedragen proces zijn. 
Voor kleinere organisaties 
is goede communicatie met 
alle boeren gemakkelijker 
dan voor organisaties met 
tienduizenden leden, zeker 
als hun scholing beperkt 
is of ontbreekt. De lokaal 

aanwezige experts van 
Fairtrade International (ook 
wel liaison officers) geven 
waar nodig trainingen om 
capaciteiten binnen organi-
saties te vergroten. 

Coöperaties tellen soms 
ook grotere boeren onder 
hun leden. Voor zo’n orga-
nisatie kan hun deelname 
belangrijk zijn, in termen 
van kennis en ervaring. 
Voor Fairtrade telt wel dat 
ze de organisatie niet mo-
gen domineren. Daartoe is 
het criterium opgesteld dat 
minstens 50% van de leden 
bestaat uit kleine boeren. 
Deze moeten - ook dat is 
vastgelegd -  minstens 50% 
van het totale volume pro-
duceren, wil de organisatie 
voor Fairtrade certificatie 
in aanmerking komen. 
Het resultaat is dat kleine 
boeren altijd de (over)grote 

meerderheid hebben. 

Ten slotte vraagt Fairtrade 
de coöperatie van boeren 
om  ontwikkelingsplannen 
te maken. In die plannen 
stellen de boeren hun 
prioriteiten vast. In elke 
lokale context zullen die 
anders liggen. De boeren 
zijn vrij in hun keuze, maar 
verplicht is wel, sinds 2011, 
om tenminste één  
besteding te kiezen die ook 
aan arbeiders, die bij de 
boeren in dienst zijn, ten 
goede komt. De uitvoering 
van het Fairtrade ontwik-
kelingsplan wordt gefi-
nancierd door de ‘Fairtrade 
premie’, de meerwaarde die 
bedrijven en consumenten 
leveren door hun keuze 
voor Fairtrade.  

Standaard voor handelaren

Tenminste de minimumprijs

In het Fairtrade model dient de handel meer inkomenszekerheid op te leveren zodat ont-
wikkeling plaats kan vinden. De belangrijkste criteria voor kopers zijn de volgende. 

Duurzaam produceren 
kost geld. Als het goed is, 
worden de kosten verdis-
conteerd in de prijs van het 
product. Maar die vereffe-
ning regelt de markt niet 
altijd vanzelf. Arme boeren 
krijgen geweldige klap-
pen als de prijs van koffie 
onderuit gaat. Reserves om 
die klappen op te vangen, 
ontbreken. 

Daarom heeft Fairtrade 
een vangnet ingesteld in 
de vorm van een vaste 
minimumprijs. Die prijs is 
via onderzoek en consul-
tatie zo vastgesteld dat 
de kosten van duurzame 
productie worden gedekt. 
Is de marktprijs hoger, dan 
volgt de Fairtrade prijs 
gewoon de markt. Maar 
zakt de marktprijs door de 
bodem, dan wordt de mini-
mumprijs van kracht. Dat 

geeft boeren bescherming 
in tijden van nood. En in 
betere tijden het vertrou-
wen dat het vangnet in 
werking treedt, mocht dat 
nodig zijn. 

Alleen koffie die een 
Fairtrade koper vindt, gaat 
tegen Fairtrade voorwaar-
den de deur uit. Van afna-
megarantie is geen sprake. 
Oftewel: de consument 
beslist. Daar komt geen 
cent subsidie aan te pas. 

De prijs voor de koffie 
wordt betaald aan boe-
renorganisaties, niet aan 
individuele leden. Het is 
een FOB-prijs: de export-
prijs op het moment van 
inscheping in de haven van 
herkomst. Kosten als trans-
port naar de haven en van 
eerste verwerking zijn in 
die prijs dus meegerekend. 

Hoeveel de organisatie 
uiteindelijk verdient voor 
haar leden, wordt bepaald 
door de mix van inkomsten 
uit verkopen op verschil-
lende afzetmarkten. In zijn 
algemeenheid geldt echter: 
hoe meer koffie onder 
Fairtrade voorwaarden 
wordt verkocht, hoe hoger 
de verdiensten. Als de 
organisatie al zijn rekenin-
gen heeft voldaan, blijven 
de netto-inkomsten over. 
Samen beslissen de boeren 
wat met die inkomsten ge-
beurt. Meestal zal alles als 
uitbetalingsprijs worden 
doorgegeven aan de leden, 
maar die kunnen er ook 
voor kiezen een deel collec-
tief te investeren. 

29

Tal van bepalingen in de standaard overeenkomst 
tussen boer en Fairtrade zijn gericht op actieve 

deelname van de leden. Alleen dan kan 
ontwikkeling een breed gedragen proces zijn.
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minimumprijs en premie

wereldmarkt en fairtrade prijs vergeleken

1988  115              95      10%*
1995  121             101        5
2007  121             101       10
2008  125             101       10
2011  140             101       20 

Jaar                               minimumprijs                                          premie
            (dollarcent per pound)          (dollarcent per pound)

(ongewassen)(gewassen)
arabica               robusta 

Minimumprijzen voor 
koffieboeren stelt Fair-
trade bij op basis van de 
veranderde kostprijs. 
Productiekosten kunnen 
per land en koffievariëteit 

erg verschillen. Fairtrade 
kiest voor gemiddelde 
kosten van twee soorten 
koffie (robusta en arabi-
ca), met elk twee metho-
den van verwerking. 

Onderstaande tabel geeft 
de vastgestelde mini-
mumprijzen en premies 
(in dollarcent per pound) 
voor de twee meest gang-
bare koffietypen.  

* De premie bedroeg 10% van de Fairtrade minimumprijs. Bij hogere koffieprijzen  
   werd dat percentage lager. 

N.B. Voor biologische koffies geldt een extra premie. Die bedraagt sinds 2011 30 
dollarcent per pound.

De Fairtrade premie

Of nu de marktprijs geldt 
of de minimumprijs, altijd 
wordt daarbovenop een 
vaste premie betaald. De 
premie bedraagt vanaf 
2011 zo’n 20 dollarcent 
per pound. Ontwikkeling 
vraagt om investeringen, 
maar deze boeren hebben 

weinig middelen om hun 
achterstanden in te lopen. 
Met de premie investeren 
de boerenorganisaties in 
teeltverbetering, bedrijfs-
ontwikkeling, ecologische 
en/of sociale vooruitgang. 
De keus is aan henzelf, de 
leden bepalen de agenda. In 

2011 hebben alle koffie-or-
ganisaties in Fairtrade 
samen besloten altijd ten-
minste 25% van de premie 
te besteden aan produc-
tiviteitsverhoging en/of 
kwaliteitsverbetering. 
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Voorfinancieren van coOperaties

Boeren verwachten dat ze 
hun koffie betaald krij-
gen op het moment van 
aflevering bij de coöperatie. 
Vaak duurt het echter nog 
maanden voor de koffie 
de haven van bestemming 
bereikt. Pas daarna krijgt 

de coöperatie betaald 
door zijn overzeese koper. 
Zolang kunnen de boeren 
niet wachten, dat zou hen 
in de armen drijven van 
woekeraars. Om die periode 
te overbruggen heeft de 
organisatie leningen nodig, 

die vaak moeilijk te krijgen 
zijn of waarvoor te hoge 
rentes worden berekend. 
Kopers moeten daarom, als 
de coöperatie erom vraagt, 
krediet geven tot 60% van 
de verkoopprijs. 1988 1992 2000 2004 2008 20121996
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“Practice what you preach. Eneco kiest bewust voor 
Fairtrade koffie. Fairtrade sluit naadloos aan bij de 
visie van Eneco ‘Samen gaan we voor Duurzaam’.”

Desiree Dongelmans, Manager Facilities Eneco
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OMVANG VAN FAIRTRADE KOFFIE IN CIJFERS

35

Fairtrade producenten 
landen

Nationale Fairtrade 
Organisaties

600 duizend

31 landen

meer dan
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Indonesia

Vietnam

Loas People’s Democratic

Thailand
India

Brazil

Bolivia

Peru

Ecuador

Colombia

1
Dominican Republic

Haiti

27
Kenya

Ethiopia9Costa Rica

Democratic 
Republic of 
the Kongo

Tanzania

Malawi

Rwanda
Siere Leone

13Cote d’ Lvoire

Mexico

4El Salvador

27
Honduras

Cameroon
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‘Fairtrade gecertificeerde koffieboerenorganisaties (2013)’

412 
FAIRTRADE PRODUCENTEN 

ORGANISATIES WERELDWIJD
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Fairtrade koffieproductie
per land

Fairtrade premiebestedingen

2012

fairtrade premiebesteding
boerenorganisaties

2010-2011

49% Investering in 
organisatieontwikkeling, 
productie en verwerking

27% Contante 
betaling aan 
leden

9% Divers

2% Gezondheidszorg

3% Milieu

2% Scholing

8% Gemeenschap

28% Colombia

12% Overig

8% Brazil

18% Peru

10% Afrikaanse 
landen

5% Nicaragua

5% Indonesië

7% Costa Rica

7% Guatemala

37
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“De kwaliteit van Starbucks koffie begint bij de 
bron. Wij kopen alleen verantwoordelijk verbouwde 

en eerlijk verhandelde koffie en zijn één van de 
grootste kopers van Fairtrade gecertificeerde koffie. 
Starbucks’ koffie inkoopprogramma C.A.F.E. 

Practices garandeert de beste koffiekwaliteit en sociaal 
maatschappelijk en milieubewust verantwoord beleid.“

Renee Shortz, Starbucks coffee master 
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Sinds 1988 heeft de 
Fairtrade koffiemarkt een 
geweldige groei doorge-
maakt, zoveel is zeker. 
Maar wat betekent die groei 
precies voor de boeren in 
het Zuiden?
Aan het eind van de jaren 
negentig verscheen het 
eerste wetenschappelijke 
onderzoek naar de impact 
van Fairtrade. Inmiddels 
is een groot aantal studies 
verschenen. Het zijn onder-
zoeken die op verschillende 
manieren zijn uitgevoerd 
en telkens een ander aspect 
onder de loep nemen. Het 
Natural Resources Institute 
(NRI) van de Greenwich 
Universiteit in Engeland en 
CIRAD in Frankrijk brach-
ten de onderzoeksoogst 

in 2009 en 2011 in beeld. 
NRI bekeek meer dan 80 
studies, het overzicht van 
CIRAD behelst 77 studies, 
een paar onderzoeken ko-
men in beide analyses naar 
voren. Gezien de start met 
koffie uit Latijns-Amerika 
zijn de meeste impactstu-
dies gericht op dat product 
en die regio.
     
Sinds 2005 zet Fairtrade 
International ook zelf 
systematisch impactonder-
zoek op. Doel is in de eerste 
plaats verantwoording af 
te leggen aan alle externe 
partijen die steun geven 
aan Fairtrade. Maar er is 
ook een intern doel. Op 
basis van onderzoek kan 
Fairtrade International, 

binnen een zogeheten MEL 
(Monitoring, Evaluation 
and Learning) -strategie, 
het eigen werk blijven 
verbeteren.

Samen met een aantal 
onderzoeksinstituten 
ontwikkelde Fairtrade 
International een onder-
zoeksmethodologie9 die 
sindsdien voortdurend 
wordt verfijnd. De metho-
dologie is gerelateerd aan 
een ‘Theory of Change’ die 
in 2013 wordt afgerond. 
Die ‘Theory of Change’ 
beschrijft de interventies 
die in het Fairtrade systeem 
worden uitgevoerd om de 
gestelde doelen te bereiken. 
Die drie doelen zijn afgeleid 
uit de missie van Fairtrade: 

De impact van Fairtrade 
wordt continu  gevolgd 
door de wetenschap. Het is 
echter niet makkelijk om 
een eenduidig oordeel te 
vellen over de omvang en 
aard van die impact. 
Fairtrade partners vormen 
een divers gezelschap. Een 
organisatie met 30 duizend 
leden in Tanzania verschilt 
enorm van een coöperatie 
met 50 leden in Honduras.
Partners bevinden zich 
bovendien in verschillende 
ontwikkelingsfasen. De 
mate van impact verandert 
in de loop van de tijd. 
Ook de mate van betrok-
kenheid verschilt onder de 
partners. Sommige organi-
saties verkopen veel onder 
Fairtrade voorwaarden, 
andere minder.
Kortom, ‘de’ impact van 
Fairtrade bestaat niet. Het 
is niet eenvoudig over alle 
aspecten definitieve con-
clusies te trekken. Boven-

dien leiden vele invloeden 
samen tot verandering. De 
vraag, in welke mate een 
effect aan Fairtrade is toe te 
schrijven en in welke mate 
aan andere factoren, is 
moeilijk te beantwoorden. 
Zo zal iedereen beamen dat 
de kwaliteit van competen-
ties binnen een organisatie 
cruciaal is voor de uitkomst 
van het ontwikkelingspro-
ces. Essentiële bijdragen 
komen ook van externe par-
tijen die boerenorganisaties 
technische ondersteuning 
leveren. 
Onderzoek om inzicht 
verder aan te scherpen, 
blijft voortdurend nodig. Al 
blijven de hoge kosten voor 
dergelijke analyses een be-
perkende factor. Toch heeft 
Fairtrade International in 
2013 nieuw koffie-onder-
zoek op de rails gezet; een 
brede sectorstudie.  
 

Het is wel mogelijk om een 
aantal onderzoeksresulta-
ten onder elkaar te zetten 
die een beeld geven van de 
impact van Fairtrade. Daar 
waar we dat nodig vinden, 
geven we commentaar op 
de resultaten.
De resultaten volgen uit 
onderzoek onder verschil-
lende coöperaties in Peru 
(COCLA 2008 en Cepicafé 
2005), Bolivia (Fecafeb 2002 
en 2005), Ecuador (Fapecafé 
2007) en Kenia (Gikanda 
2010). We putten ook uit de 
overzichtsstudies van NRI 
en CIRAD, een onderzoek 
van het Duitse Center of 
Evaluation (CEval) onder 
koffieboeren in Peru en een 
studie onder boeren van 
Fedecocagua in Guatemala 
(uitgebracht in respectieve-
lijk 2012 en 2013). 
Zie de bijlage voor een 
overzicht van de gebruikte 
bronnen.  

onderzoek 
de impact van fairtrade

9 A methodological guide for the impact of Fairtrade, Nicolas Eberhart & Sally Smith (2008). 

1. Het realiseren van faire handel
2. Positieversterking (‘empowerment’) van kleine boeren
3. Een duurzame verbetering van hun leefomstandigheden
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Effecten voor boeren en 
cooperaties
Inkomens 

In elk onderzoek wordt als 
grootste effect voor boeren 
genoemd: een hoger en 
stabieler inkomen. Onder-
zoeksresultaten bevestigen 
de waarde van de Fairtrade 
minimumprijs. Inkomens-
stabilisering wordt gezien 
als een van de meest directe 
voordelen voor koffie-
producenten, zowel voor 
individuele boerenleden als 
hun organisaties. 
De minimumprijs is uiter-

aard vooral van waarde zo 
lang de reguliere marktprij-
zen de productiekosten niet 
dekken. In Ecuador kregen 
de boeren van Fapecafé op 
het dieptepunt van de kof-
fiecrisis in 2001 twee tot drie 
keer meer voor hun koffie 
dan ze kregen van lokale 
handelaren. Onderzoek in 
Bolivia en Peru spreekt voor 
de periode van 2000 tot 
2006 over prijzen die 40 tot 
60% hoger liggen.

Ook in tijden van betere 
prijzen - wanneer de Fair-
trade minimumprijs dus 
niet van toepassing was 
- bleken boeren die lid zijn 
van een Fairtrade certifi-
ceerde coöperatie een hoger 
en stabieler inkomen te 
hebben dan hun collega’s. 
Onderzoek in Peru conclu-
deert dat Fairtrade boeren 
ook na de koffiecrisis meer 
verdienden (zie tabel). 

Productiviteitsverhoging 
heeft daaraan bijgedragen: 
boeren binnen het Fairtra-
de model produceerden 
meer koffie dan vijf jaar 
eerder, terwijl andere boe-
ren juist minder konden 
oogsten dan in 2006.10

Kennelijk is de eerste groep 
sterker uit de koffiecrisis 
gekomen en wist ze daar 
ook later nog de vruchten 
van te plukken. Ook onder-
zoek in Kenia uit 2010 en 
Guatemala in 2012 geeft aan 
dat boeren meer inkomsten 
uit hun koffie haalden. In 
Kenia was dat vooral het 
gevolg van het leveren van 
betere kwaliteit, in Guate-
mala door sterke verhoging 
van de productiviteit. De 
extra inkomsten uit Fairtra-
de droegen aan de verbete-
ringen bij. 

Alle studies van de laatste 
jaren dragen het stempel 
van de lage prijzen tussen 
1999 en 2004. De ontwikke-
ling van boerencoöperaties 
en het welzijn van boeren, 
ook in tijden van hogere 
prijzen, blijken niet los 
te zien van de perioden 
dat prijzen laag waren. 
De studies laten zien hoe 
belangrijk het vangnet van 
de minimumprijs is om 
continuïteit te waarborgen. 
Begrijpelijk, gezien de lan-
ge tijd dat sinds de start van 
Max Havelaar de Fairtrade 
minimumprijs van kracht 
was - zo’n 13 jaar voor arabi-
ca en zelfs 20 jaar voor ro-
busta-koffie. Ontwikkeling 
is een lang en geleidelijk 
proces, dat niet wordt ge-
realiseerd met incidenteel 
hoge prijzen. Belangrijker 
is een betrouwbaar, redelijk 
inkomen over een langere 

tijd, zonder dat instortende 
prijzen teniet doen wat 
eerder werd bereikt. 

Niettemin constateren ver-
schillende onderzoeken dat 
de inkomsten van boeren 
nog steeds te laag zijn.11 Een 
belangrijke reden is dat de 
Fairtrade verkopen maar 
voor een deel bijdragen 
aan de totale inkomsten 
van boerengezinnen. Van 
alle koffie die hun leden 
leveren, verkopen boeren-
organisaties gemiddeld 
45% onder Fairtrade voor-
waarden, zo blijkt uit een 
recent Fairtrade Internati-
onal-rapport.12 Onderzoek 
in Bolivia geeft aan dat 
boeren minstens 30% van 
hun productie via Fairtrade 
moesten verkopen om ten-
minste in basisbehoeften te 
kunnen blijven voorzien.13

Koffieboeren: Inkomen per jaar (2006-2011)

Target groep
(n=341)

geschat jaarlijks inkomen (2006) jaarlijks inkomen (2011)

Target groep
(n=357)

Controle groep 
(n=13)

Controle groep 
(n=13)

boven 8000 USD

5001 - 8000 USD

200 - 5000 USD

onder 2000 USD
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
%

61,6 26,9 50

23,7

7,1
19,9 14,3

13,7
14,3

30,5

21,4

7
9,7

10 Assessing the Impact of Fairtrade on Poverty eduction through Rural development, CEval (2012), pag. 37.
11  Jaffee (2008) constateert dat bijvoorbeeld in  zijn studie in Mexico (zie ook kader). 

12  Monitoring the scope and benefits of Fairtrade, FI (2012), pag. 44.
13 Síntesis del estudio sobre el impacto del comercio justo en la Central Piurana de Cafetaleros (Cepicafé), en el norte de Perú, 

AVSF (2005), pag.12.

14,4
7,1

71,4
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Voedsel in tijden van lage koffieprijzen: een voorbeeld uit Mexico 

Een onderzoek van Daniel Jaffee onder boeren in Mexico tussen 2001 en 2004 
illustreert het verschil dat Fairtrade maakt bij lage wereldmarktprijzen. De studie, 
uitgevoerd onder 51 families, vergelijkt leden van de Fairtrade gecertificeerde 
Michiza-coöperatie in Oaxaca met vergelijkbare ongeorganiseerde boeren die hun 
koffie aan tussenhandelaren verkopen. Jaffee concludeert dat Michiza-boeren be-
ter in staat bleken om hun gezin te voeden. Hij onderbouwt die stelling met onder 
meer de volgende cijfers. 

• Leden ontvingen voor hun koffie tweemaal zoveel als niet–leden, biologische 
  boeren zelfs driemaal zoveel. Hun totale inkomsten waren viermaal zo hoog,  
  omdat leden zo’n 30% meer koffie van hun struiken haalden.

• Niet meer dan een derde van de leden kon voldoende in zijn onderhoud voorzien. 
  Bij niet-leden was dit echter nog minder, 17%. Leden bleken meer geld te besteden 
  aan de zorg voor hun koffiestruiken dan niet-leden.

• 44% van de niet-leden had altijd voldoende voedsel, tegen 67% van de leden.  
  Niet-leden gebruikten 85% van hun inkomen aan voedsel; leden 59%.  
  Leden besteedden in totaal echter een kwart meer.

• 41% van de niet-leden had schulden, 57% van hen leende elk jaar geld. Bij de 
  Michiza-boeren lagen die percentages respectievelijk op 31 en 29.

• Leden dronken gemiddeld drie maal zoveel melk en consumeerden twee maal 
  zoveel vlees als niet-leden.

Toegang tot krediet

Verbreding van inkomstenbronnen

Coöperaties die bij Fair-
trade zijn aangesloten en 
hun leden kregen betere 
toegang tot krediet dan 
andere koffieboeren. Coö-
peraties konden profiteren 
van voorfinanciering door 
de koper, als onderdeel van 
de Fairtrade handelsvoor-
waarden. Door de Fairtrade 

contracten genoten ze ook 
meer vertrouwen bij tradi-
tionele kredietverstrekkers, 
die hen daardoor gemak-
kelijker een lening gaven. 
Zo blijkt uit onderzoek 
bij Cepicafé in Peru, dat 
aantoont dat de organisatie 
geen problemen had om 
financiering te krijgen. 

Organisaties in Ecuador 
kregen daartoe aanvanke-
lijk hulp van NGO’s, maar 
sinds 2004 lukte het op 
eigen kracht.14

Boerenleden profiteerden 
van kredietprogramma’s 
die veel coöperaties - vanuit 
hun betere financiële 
positie - hebben opgezet. 

In geval van onverwachte 
uitgaven sprong de coö-
peratie bij met leningen15 
of betalingen vooraf.16 In 
Peru betaalden boeren 

doorgaans 4 tot 5% rente 
per maand op leningen. 
Leden van Cepicafé konden 
leningen afsluiten tegen 
1,8% per maand.17 Onder-

zoek in 2011 toont overigens 
aan dat Fairtrade boeren 
ook in staat waren meer te 
sparen.18  

Opbouw van kapitaal bood 
boerenorganisaties de 
mogelijkheid om activi-
teiten en inkomstenbron-
nen te verbreden en zo de 
kwetsbaarheid te vermin-
deren. Fairtrade is daarin 
instrumenteel gebleken, 
met een gegarandeerde 
prijs en premie, langeter-
mijncontracten en toegang 
tot krediet. Coöperaties 
kregen toegang tot nieuwe 
exportmarkten door te 
investeren in de kwaliteit 
van hun product. Hun ken-
nis van de markt nam toe, 
net als hun contacten met 
kopers en hun onderhan-
delingsvaardigheden.19 An-
dere coöperaties voegden 
waarde toe aan hun koffie 
door een groter deel van de 

keten onder eigen controle 
te brengen. Dan gaat het 
om verwerking, transport 
en zelfstandige export.20 
De extra Fairtrade inkom-
sten ondersteunden in een 
groot aantal gevallen de 
overschakeling op biologi-
sche teelt.21 Verschillende 
coöperaties zochten de 
verbreding ook buiten de 
koffie. Zo werden boeren 
getraind in de productie 
van handnijverheidsarti-
kelen, het opzetten van een 
winkel of de productie van 
graan.22 Cepicafé in Peru 
startte bijvoorbeeld met de 
productie van suiker, toen 
de organisatie sterk genoeg 
was om ook suikertelers 
als lid op te nemen. Soms 
gebeurde juist het omge-

keerde. Boeren van COCLA 
en in bijvoorbeeld Costa 
Rica besloten zich nog 
sterker dan voorheen te 
concentreren op koffie.23 
In Ecuador konden boeren 
investeren in een nieuwe 
koffieverwerkingsmethode, 
ook al waren de marktprij-
zen slecht op dat moment.24 
Dit resulteerde in meer 
vraag naar  arbeidskrachten 
tijdens het hoogseizoen. 
Verdergaande specialisatie 
bracht overigens de eigen 
voedselzekerheid niet 
in gevaar.25 Integendeel, 
verschillende onderzoeken 
concluderen dat boeren 
juist nieuwe mogelijkheden 
kregen om gevarieerder te 
eten.26  

14  Nicolas Eberhart (2007), pag. 16.  
15  CEval (2012), pag. 42 (zie ook tabel in 5.2.8). 

 16  Farmers Cooperative Society Ltd, Africa Now (2010), pag. 10. 
17  AVSF (2005), pag. 13. 
18 CEval (2012), pag. 41. 

19 A review of the impact of Fairtrade over the last ten years, Fairtrade Foundation (2010), pag. 2.  
20 COCLA in Peru is daar een duidelijk voorbeeld van. 

21 The Last Ten Years: A comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade, NRI (2009), pag. 12.   
22/23 NRI (2009), pag. 11.  

24 Nicolas Eberhart (2007), pag. 10. 
25  Estudio de los efectos y del impacto del comercio justo certificado en el Perú y en República Domínica - Estudio de la 

organización  de productores COCLA, Perú, Lise Duval, Oréade-Brèche (2008), pag. 23. 
26  Jaffee (2008).
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Productiviteit en kwaliteit

Effectiviteit van de organisatie

Verschillende rapporten 
constateren investeringen 
in productie en kwaliteit27 
om inkomsten uit koffie 
ook voor de toekomst te 
borgen. Vaak benutten co-
operaties daarvoor de extra 
premie-inkomsten vanuit 
Fairtrade. 
De verbetering van hun 
product, omschreef 90% 
van de ondervraagde 
koffieboeren in Guatemala 
als het voornaamste effect 
van Fairtrade. Die verbe-

tering vindt plaats door 
technische ondersteuning 
en landbouwvoorlichting. 
In de veertig jaar dat de 
Guatemalteekse boeren 
koffie onder Fairtrade voor-
waarden afzetten, verdub-
belde hun productiviteit.28 
COCLA in Peru investeerde 
in de koffiekwaliteit via een 
uitgebreid ‘assistentiepro-
gramma’ voor haar leden. 
Een team van experts, de 
introductie van kwali-
teitscontrole en de komst 

van een sorteermachine 
wierpen hun vruchten af.29 

In Ecuador gingen coöpera-
ties, anders dan voorheen, 
uitbetalen naar kwaliteit, 
wat zowel een impuls voor 
de boeren betekende als een 
versterkte concurrentiepo-
sitie voor de organisatie. 
Verschillende organisaties 
in Latijns-Amerika 
kregen zelfs toegang tot 
de markt voor ‘specialty 
coffees’.  

De Fairtrade organisaties 
professionaliseerden zich 
op allerlei vlakken. Ver-
schillende studies richtten 
zich op de vraag, hoe die 
organisatieversterking 
vorm kon krijgen. De eisen 

van Fairtrade hadden een 
structurerende invloed, zo 
blijkt uit onderzoek onder 
coöperaties in Bolivia.30 
Onderzoek in Peru consta-
teert dat Fairtrade coöpe-
raties goed georganiseerd 

waren en dichtbij de leden 
stonden.31 Regelmatig werd 
de Fairtrade premie ingezet 
voor verbetering van de 
interne organisatie, zoals 
bij COCLA in Peru.32

27 The impact of Fairtrade labelling on small-scale producers , summary Max Havelaar France (2009), pag. 14.
28 Veertig jaar eerlijke koffie: verleden, heden en toekomst, Fair Trade Original (2013). 

29 Max Havelaar France (2009), pag. 14.
30 AVSF (2005), pag. 24.
31 CEval (2012), pag. 46.

 32 Lise Duval (2008), pag. 28. 
33 Ander onderzoeken in Latijns-Amerika noemen in deze periode cijfers van 10 tot 20% groei,  

Max Havelaar France (2009), pag. 20.

Cepicafé, een coöperatie in Peru, levert een fraai voorbeeld van hoe een organisa-
tie snel kan groeien en kan professionaliseren. Het positieve imago van Cepicafé 
trok boeren aan. Tussen 1994 en 2006 groeide de organisatie van 200 naar liefst 
6500 leden.33 Die aanwas van leden, samen met de betere Fairtrade prijzen, gaven 
Cepicafé de mogelijkheid kapitaal op te bouwen. Ook zorgde de grotere schaal van 
opereren ervoor dat de kosten per eenheid koffie omlaag konden gaan. Met de ex-
tra middelen wist Cepicafé meer managementcapaciteit in huis te halen, er kwam 
onder meer een vaste directeur. Dat verbeterde de effectiviteit van het beleid en de 
onderhandelingspositie van de organisatie. En dat leidde weer tot een toename van 
toegang tot krediet. Samen met de directe Fairtrade premie-inkomsten zorgde de 
geldstroom voor investeringsmogelijkheden: Cepicafé bouwde  kantoren, kocht 
landbouwmiddelen, verbeterde de infrastructuur en kocht grond aan voor een 
fabriek. Extra middelen gaven ook ruimte voor meer sociale dienstverlening. Zo 
werd bijvoorbeeld een overlijdensfonds opgezet. De verbeterde bedrijfsvoering 
trok bovendien nieuwe kopers aan.  

Een voorbeeld uit de praktijk: Cepicafé

In de veertig jaar dat de Guatemalteekse boeren 
koffie onder Fairtrade voorwaarden afzetten, 

verdubbelde hun productiviteit.
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Participatie Succes en zelfvertrouwen

Blijven of weggaan

Verschillende studies laten 
flinke vooruitgang zien in 
het democratisch gehalte 
en de deelname van leden 
binnen de boerenorgani-
saties. Die vooruitgang 
wordt toegeschreven aan 
de Fairtrade criteria en 
de controle daarop, vaak 
aangevuld met leerpro-
gramma’s vanuit externe 
organisaties. Transparantie 
- door goede administratie 
en sterke communicatielij-
nen - is voor boerenleden 
voorwaarde om over coöpe-
ratiezaken mee te kunnen 
beslissen. Leden bleken 
dit hooglijk te waarderen 
en waren in het algemeen 
erg tevreden over hun 
organisatie.34 Onderzoek 
uit 2012 concludeert dat 
Fairtrade duidelijk helpt 
om organisatiestructuren 
te versterken.35

Over de rol van vrouwen 
binnen de coöperaties 
leveren de studies een ge-
mengd beeld op. Soms was 
de vertegenwoordiging van 
vrouwen binnen coöpe-
raties toegenomen, soms 
werd geen verandering 
waargenomen. Vrouwen 
leveren het nodige werk in 
de koffieproductie, maar 
het zijn voornamelijk de 
mannen, gezinshoofd en 

eigenaar van de grond, die 
lid zijn van coöperaties. Zij 
onderhouden de contac-
ten met de coöperatie en 
ontvangen uiteindelijk de 
koffiebetalingen. Binnen 
gecertificeerde koffie-orga-
nisaties is slechts 14% van 
de leden vrouw, zo blijkt uit 
het meest recente Fairtrade 
International-rapport.36 

In verschillende gevallen 
werd de Fairtrade premie 
besteed aan inkomen 
genererende activiteiten 
voor vrouwen. Onder-
zoekers wijzen op een 
risico: de werkbelasting van 
vrouwen kan nog groter 
worden als het project niet 
op koffie is gericht.37 De 
studie in Peru toont dat 
vrouwen sterk betrokken 
waren bij de beslissingen 
over de besteding van de 
Fairtrade premie.38 Maar 
een duidelijk ‘genderplan’ 
was binnen coöperaties 
meestal afwezig, al moedigt 
Fairtrade International dat 
aan in haar adviezen over 
premiebesteding. 

De zwakke positie van 
vrouwen is maatschappe-
lijk en cultureel meestal 
diep verankerd. Verande-
ring is een langzaam proces 
en kan alleen door vrouwen 

zelf worden gedragen. 
Fairtrade International 
zal zich blijven afvragen 
hoe Fairtrade het best kan 
helpen bij het scheppen van 
de goede randvoorwaarden 
voor dat proces.

Een andere groep die 
gerichte aandacht verdient, 
zijn de arbeiders in de kof-
fieproductie. Kleine boeren 
beperken zich tot familie- 
arbeid, maar sommigen 
huren bij de oogst wel extra 
handen in. Onderzoek 
stelt vast dat die arbeiders 
nauwelijks meeprofiteer-
den van de Fairtrade baten. 
In de laatste editie van de 
Fairtrade standaard voor 
kleine boeren is daarom 
toegevoegd dat de Fairtrade 
premie in tenminste één 
van de gekozen bestedin-
gen ook aan werkers ten 
goede dient te komen. Wer-
kersvertegenwoordigers 
hebben het recht daarover 
mee te praten op de alge-
mene vergadering.  

Producentenorganisaties 
hebben via Fairtrade hun 
positie in de keten verbe-
terd, dat is een van de be-
langrijkste uitkomsten van 
onderzoek. Dat konden ze 
doen doordat ze teeltvoor-
lichting kregen, leerden 

over kwaliteitsverbetering 
en marktwerking. In lijn 
met het grotere succes  in 
de handel wijst veel onder-
zoek op gegroeid zelfver-
trouwen en een positiever 
zelfbeeld onder de koffie-
boeren.39 Dat geldt vooral 

voor de boerenorganisaties 
in Latijns-Amerika, die via 
zelfstandige toegang tot de 
exportmarkt hun afhanke-
lijkheid van onbetrouwbare 
tussenhandelaren, de zoge-
naamde ‘coyotes’, wisten te 
doorbreken.   

In veel regio’s is het ge-
bruikelijk dat koffieboeren 
een deel van het jaar elders 
werken om het gezinsin-
komen aan te vullen. Zo 
bieden veel koffieboeren in 
Ecuador zich aan als arbei-
ders op de grote bananen-
plantages. Verschillende 
onderzoeken vonden dat 

de tijdelijke migratie onder 
Fairtrade boeren vrijwel 
gestopt was. Met de inkom-
sten uit Fairtrade konden 
de families het hoofd zon-
der dat aanvullende werk 
boven water houden. 

Leden van Fairtrade gecer-
tificeerde organisaties ble-

ken ook meer te investeren 
in hun huis en in duurzame 
gebruiksgoederen dan an-
dere boeren. Ook besteed-
den ze meer aan onderwijs 
en lukte het hen om kosten 
voor gezondheidszorg 
beter op te vangen.40

 34 Understanding the Impact of Fairtrade, Sally Smith, april 2013.
35 CEval (2012), pag. 49.

36  Monitoring the scope and benefits of Fairtrade, FI (2012),  pag. 29. 
37 NRI (2009), pag. 35.

38 CEval (2012), pag. 30.
39 CIRAD constateert dat in 20% van haar onderzochte studies 

40 NRI (2009), pag. 9. 
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Toch moesten veel boeren 
rond de eeuwwisseling hun 
bestaan in de koffieproduc-
tie definitief opgeven. In 
Ecuador ontstond bijvoor-
beeld een emigratiestroom 
naar het welvarende Span-

je, ook binnen families van 
bij Fairtrade aangesloten 
boeren. Uit ander onder-
zoek blijkt dat juist ruimere 
inkomsten de belangrijkste 
reden voor vertrek waren: 
jongeren trokken weg voor 

vervolgonderwijs elders.42 

In recenter onderzoek in 
Peru gaven kinderen van 
koffieboeren juist aan te 
willen blijven om later 
zelf ook koffieboer te 
worden.43 

Fairtrade coöperaties 
wonnen ook in eigen land 
aan invloed, zo blijkt uit 
vele studies in zowel Afrika 
als Latijns-Amerika.44 De 
successen van de boeren-
organisaties bleven niet 
onopgemerkt. Het bracht 
hen meer legitimiteit en zo 
meer contacten met andere 
organisaties in de regio. 
De coöperaties werden ge-

hoord door lokale overhe-
den en andere organisaties 
zochten samenwerking om 
regionale projecten uit te 
voeren. Onderzoek in 2012 
concludeert dat koffieboe-
ren serieuze invloed kregen 
op de planning en vorm-
geving van ontwikkelings-
projecten in hun gemeen-
schap.45 Koffie-organisaties 
slaagden er beter in de 

belangen van hun boerenle-
den te behartigen, ook in de 
politieke arena. Ze raakten 
beter vertegenwoordigd in 
nationale en zelfs interna-
tionale instituties en lieten 
vaker hun stem horen.46 
Veel meer dan voorheen 
wisten ze zo landelijk be-
leid mee te bepalen.  

De hogere prijzen die boe-
ren via Fairtrade kregen, 
konden ook andere kopers 
in zo’n gebied dwingen 
hun prijzen aan te passen. 
Het algemene prijspeil in 
een regio ging daarmee 
omhoog, zodat ook andere 
boeren beter af waren. In 
Ecuador bleek de prijs die 

alle boeren in een bepaalde 
regio ontvingen zo’n 5 tot 
15% hoger te zijn dan de 
prijs voor vergelijkbare 
koffies in naburige streken. 
Onderzoek in andere koffie-
producerende landen komt 
met vergelijkbare waar-
nemingen.47 Ook in tijden 
van hogere prijzen was de 

invloed van Fairtrade merk-
baar. Onderzoek uit 2012 
in Peru observeert dat han-
delaren zich gedwongen 
voelden sociale projecten 
aan te bieden om het tegen 
Fairtrade inkopers op te 
kunnen nemen.48 

De Fairtrade premie, die 
momenteel 20 dollarcent 
per pound bedraagt, werd 
over een breed scala van 
projecten ingezet. Ten 
behoeve van leden en hun 
families, maar ook voor de 
bredere gemeenschap.49 

Coöperaties droegen bij aan 
de financiering van sociale 
programma’s in de regio. 
Zo was COCLA in Peru be-
trokken bij projecten rond 
gezondheid, radiocom-

municatie, vrouwenrech-
ten, milieu en toerisme. 
In Bolivia organiseerden 
koffiecoöperaties diensten 
als een pensioenfonds, 
naaiateliers, winkels en 
ecotoerisme.50 Dit soort 
projecten zorgde voor extra 
werkgelegenheid. Onder-
zoek in Bolivia noemt Fair-
trade zelfs de belangrijkste 
motor voor ontwikkeling 
van de regio.51 Dat heeft niet 
kunnen voorkomen dat veel 

bewoners de regio tijdens 
de koffiecrisis verlieten op 
zoek naar broodwinning 
elders.

Ook breed onderzoek in 
Peru uit 2012 ziet bijdragen 
via de Fairtrade premie 
aan plattelandsontwik-
keling. Gelden werden 
geïnvesteerd in de aanleg 
van wegen52, waardoor 
gezondheidsposten voor 
iedereen beter bereikbaar 

 41 Max Havelaar France (2009), pag.11.
42 AVSF (2005) en Jaffee (2008) concluderen dat bijv. in hun studies in resp. Peru en Mexico.   

43 CEval (2012), pag 62. 
 

44 Fairtrade Foundation (2010), pag. 4.
45 CEval (2012), pag. 59. 

46 Fapecafé in Ecuador en COCLA in Peru zijn daar voorbeelden van.
47 Zie NRI (2010), CIRAD (2011) en Summary Max Havelaar France (2009).

48 CEval (2012), pag. 62.
49 In Kenya werd bijvoorbeeld geld gestoken in zaken als de renovatie van klaslokalen en gezondheidscentra, zie 

Africa Now (2010).
50 Summary Max Havelaar France (2009),  pag. 28.

51 NRI (2009), pag. 8.
52  CEval (2012), pag. 20. De koffiecoöperatie legde 280 kilometer wegen  aan.

Effecten op regionaal en 
nationaal niveau
Beleidsinvloed

Regionaal prijspeil

Gemeenschapsontwikkeling

            COCLA- leden                   Niet-leden

tijdelijke migratie   4%     22%
krediet van coöperatie  92%     NVT
krediet van handelaren  0%     35%
verkoop arbeid    0%     0%
overig    12%     30%

Oplossingen van gezinnen in Peru bij geldproblemen41
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53 Africa Now (2010). 
54  NRI (2009), pag. 18.

55  Gebaseerd op gegevens FI en FLO-Cert 2012. 
56  NRI (2009), pag. 19.

werden. Dat gold ook voor 
scholen, waardoor leraren 
het aantrekkelijker vonden 
in de dorpen te komen 
werken. Het onderzoek 
stelt vast dat de invloed van 
boeren op de vormgeving 
van hun leefgemeenschap 

sterk was toegenomen. De 
Fairtrade premie maakte 
programma’s mogelijk die 
sociale binding verste-
vigden en boeren een 
gevoel van ‘ownership’ en 
trots gaven: ze hadden de 
middelen zelf verdiend. 

Het onderzoek stelt dat met 
de hoge participatiegraad 
vanuit de bevolking een 
cruciale voorwaarde voor 
plattelandsontwikkeling 
werd gerealiseerd. 

Er bestaat nog maar weinig 
onderzoek dat in beeld 
brengt welke effecten de 
Fairtrade koffiehandel 
heeft op de omgang met 
natuurlijke hulpbronnen. 

Uit onderzoek in Kenia 
blijkt dat de Fairtrade 
milieueisen leidraad 
werden voor het beleid van 
de coöperatie. De voorlich-
ting aan boeren werd deels 

bekostigd uit de Fairtrade 
premie.53 In Guatemala ble-
ken niet-Fairtrade boeren 
tweemaal zoveel chemische 
middelen te gebruiken, 
terwijl in Mexico bijna 
alle Fairtrade koffie ook 
biologisch gecertificeerd 
is.54 Fairtrade baten hebben 
de omschakeling naar 
biologische teelt mogelijk 
gemaakt, zo concludeert 
onderzoek in Peru, Ecuador 

en Bolivia. Inmiddels is 
bijna 70% van de Fairtrade 
gecertificeerde koffieor-
ganisaties en ongeveer de 
helft van alle Fairtrade kof-
fie ook biologisch gecerti-
ficeerd.55 Een aantal studies 
geeft echter ook aan dat de 
milieueisen van Fairtrade 
door sommige boerenor-
ganisaties als te stringent 
worden ervaren.56  

Effecten op het milieu

de impact van fairtrade
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“Koffie is een van de meest verhandelde 
grondstoffen, maar ook een product dat veel mensen 
iedere dag in hun handen hebben. Ik geloof echt dat 
als je weet dat je koffie verantwoord geproduceerd 

en verhandeld is, deze beter smaakt.  Maar 
duurzaamheid en eerlijkheid zijn begrippen die 

constant in beweging zijn. Organisaties als Fairtrade 
moeten iedere keer opnieuw de lat hoger leggen. Dat 

is de kracht van vooruitgang!”
Samuel Levie, founder Youth Food Movement 
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Prodecoop   Nicaragua

Prodecoop  is een koepel-
organisatie in Nicaragua 
waarbij zich 40 coöperaties 
van koffieboeren hebben 
aangesloten. Kleine coöpe-
raties uit de arme noordelij-
ke regio’s Estelí, Madriz en 
Nueva Segovia verenigden 
zich in 1993 in Prodecoop en 
lieten zich in datzelfde jaar 
Fairtrade certificeren. Hun 
doel: zelf te gaan expor-
teren. Ieder afzonderlijk 
waren de coöperaties daar-
voor te klein. Inmiddels telt 
Prodecoop 2.300 individuele 
leden, waarvan  bijna 30% 
vrouwen.  

Nicaragua is één van de 
armste landen van La-
tijns-Amerika. Het land is 
voor een groot deel afhanke-
lijk van de export van koffie. 
Meer dan de helft van die 
koffie wordt verbouwd door 
kleine boeren. 
De eerste jaren richtte 
Prodecoop zich vooral op 
het vergroten van de afzet 
en het veiligstellen van de 
relaties met afnemers. De 

nog kwetsbare organisatie 
kreeg een flinke klap van de 
gevolgen van orkaan Mitch, 
die in 1998 in Nicaragua en 
haar buurlanden enorme 
vernielingen aanrichtte. 
Met behulp van Fairtrade 
ontwikkelde Prodecoop zich 
vanaf 2000 tot een sterke, 
professionele organisatie. 
De boeren gingen zich 
richten op verbetering van 
de kwaliteit van hun koffie 
en op verduurzaming van 
de productie. Prodecoop 
zorgde voor effectieve 
samenwerking tussen de 
aangesloten coöperaties. 

De koffiebonen die Pro-
decoop exporteert, worden 
sinds 2000 zoveel moge-
lijk centraal verwerkt. De 
coöperatie liet in dat jaar 
met behulp van de Fairtrade 
premie een fabriek bouwen 
waar de koffiebonen  
exportklaar worden 
gemaakt. Ook gebruikte 
Prodecoop de premie om 
trainingen te geven, zodat 
aangesloten boeren hun 

kennis van het productie-
proces vergrootten. Op deze 
manier kon de coöperatie 
de kwaliteit van de bo-
nen waarborgen en gaan 
leveren aan de markt voor 
hoogwaardige koffies (de 
‘specialty market’) in de Ver-
enigde Staten en Nicaragua 
zelf. 56% van de koffie wordt 
biologisch verbouwd. 
 
Behalve als kwaliteitsver-
beteraar stelt de coöperatie 
zich op als pionier op het 
gebied van sociale ont-
wikkeling. Ongeveer een 
kwart van de premie die de 
coöperatie door Fairtrade 
ontvangt, investeert de 
organisatie in scholing, ge-
zondheidszorg en projecten 
op het gebied van voedselze-
kerheid. Prodecoop besteedt 
bovendien 10% van de 
ontwikkelingspremie aan de 
verbetering van de positie 
van vrouwen en streeft 
ernaar om tenminste 40% 
van de posities binnen de 
organisatie door vrouwen te 
laten bekleden.  

Fairtrade heeft impact 
op de ontwikkeling van 
boerenorganisaties en de 
inkomenszekerheid van 

boeren. Wat betekenen deze 
effecten in de praktijk? On-
derstaande verhalen geven 
een beeld van de ontwikke-

ling van twee coöperaties in 
Latijns-Amerika en Afrika.

cooperatieve ontwikkeling 
twee profielen

4 hectare

van de boeren
87%

verbouwt 
zijn koffie op 
minder dan

groene 
koffiebonen 

aan afnemers 
in Europa de 

Verenigde
Staten en Japan 

Zij exporteren 
jaarlijks  ongeveer

30.000
zakken van

60 kilo

van Prodecoop 
bezitten samen 

zo n
2300
de

leden

hectare grond 
8.000
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Op de hellingen van Mount 
Elgon, in het zuidoosten 
van Oeganda, verbouwen 
de boeren van Gumutindo 
hun koffie. Koffie vormt al 
jarenlang het belangrijkste 
exportproduct van 
Oeganda; na Ethiopië 
is Oeganda de grootste 
Afrikaanse exporteur. Het 
land kent een lange traditie 
van coöperaties: al in de 
jaren veertig verenigden 
Oegandese koffieboeren 
zich in dorpscoöperaties 
om uitbuiting van 
koffiehandelaren tegen te 
gaan.  

Gumutindo ontstond 
in 2003 vanuit een 
samenwerkingsverband 
tussen de Oegandese 
koepelorganisatie Bugisu 
Cooperative Union (BCU) 
en de Engelse Fairtrade 
handelsorganisatie Twin 
Trading. Toen BCU in 2003 
instortte, besloten vier 
aangesloten coöperaties de 
export van kwaliteitskoffie 
over te nemen. Zij lieten 
zich certificeren onder 
de koepelorganisatie 
Gumutindo, Oegandees 
voor ‘zeer goede kwaliteit’. 
Inmiddels hebben 
tien coöperaties zich 
aangesloten bij Gumutindo.

Kwaliteit staat inderdaad 
voorop bij de organisatie. 
Aangesloten boeren 
worden getraind om de 
kwaliteit van hun koffie 
ook zelf goed te kunnen 
beoordelen. De coöperatie 
kreeg in 2004 het Eco-
Cert label en produceert 
nu al een paar jaar 100% 
biologisch.
Gumutindo wist de 
productievolumes de 
afgelopen jaren flink uit 
te breiden en kan veel van 
haar koffie afzetten op de 
Fairtrade markt. Dat geeft 
de boeren extra voordelen. 
Zij voelen dan ook een hoge 
mate van betrokkenheid 
en loyaliteit tegenover 
de coöperatie. Hoewel 
de koepel uitgroeide 
tot een goedlopende 
organisatie, heeft een 
aantal aangesloten 
coöperaties op het gebied 
van samenwerking nog 
belangrijke stappen te 
zetten.

De coöperatie heeft sinds 
2010 te maken met de 
gevolgen van ecologische 
degradatie. In maart van 
dat jaar vond op Mount 
Elgon een aardverschuiving 
plaats waarbij 300 mensen 
omkwamen en de akkers 

van honderden boeren 
werden verwoest. Ook 
in 2011 en 2012 waren 
er aardverschuivingen. 
Gumutindo gebruikt 
een deel van de Fairtrade 
premie om nieuwe bossen 
aan te planten, zodat 
volgende rampen kunnen 
worden voorkomen. 

Daarnaast gebruiken de 
boeren de premie voor de 
aanleg van elektriciteit, 
coöperatiegebouwen en 
verbetering van sanitaire 
voorzieningen en water-
toevoer. Gumutindo liet in 
2010 een fabriek bouwen 
waar de koffie exportklaar 
wordt gemaakt. Het laatste 
vliesje wordt er van de 
bonen verwijderd, op een 
lopende band worden 
de laatste slechte bonen 
handmatig verwijderd 
en de koffie krijgt er 
zijn kwaliteitsindeling. 
De fabriek betekende 
een belangrijke stap 
voorwaarts; de coöperatie 
hoeft deze bewerking nu 
niet meer uit te besteden. 

Gumutindo zet zich ook in 
voor sociale ontwikkeling. 
De coöperatie wil de positie 
van vrouwen binnen de 
organisatie versterken. 

Hoewel de helft van het 
werk in koffie door hen 
wordt gedaan, is slechts 
13% van de leden vrouw. Om 

meer aandacht te creëren 
voor de rol van vrouwen 
brengt Gumutindo een 
koffie op de markt die 

helemaal door vrouwen 
wordt geproduceerd.  

1748
hectare in 2010

Product
arabica

koffie

Gumutindo   Oeganda   

1998
2003

start in

gecertificeerd in
KOEPELorganisatie

cooperaties 
aangesloten

10

2010leden in 

6294



“Stay cool : trade fair”
Thea Prickett

Fairtrade Facebook Fans:

“Laat de koffieboeren niet in de 
kou staan: drink Fairtrade!”

Sandra Niks

“(H)eerlijke koffie
on the rocks”

Marja Remesar

“Fairtrade 
Frappuccino:

The new standard”
Felix Zekveld

“Fairtrade iced coffee, 
cool by being honest ”

Fleur Reuvers

“ Écht genieten!”
Christa Visser-Timmerman

 “Ijskoud aanbevolen, met een 
warm hart voor de koffieboeren”

Yvonne Helms

 “Fair frappachino: 
ijskoud het  

(h)eerlijkst!”
Judith Schaaf

 “Eerlijk is eerlijk, deze koffie 
heeft een streepje voor…”

Marrig van der Werf
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Ontwikkeling is een proces 
van kleine stappen en lange 
adem. Zeker voor mensen 
die weinig kansen kregen 
en onderaan moeten begin-
nen. Het onderzoek naar 
de resultaten die Fairtrade 
op de koffiemarkt heeft 
geboekt, laat zien hoeveel 
kleine boeren op eigen 
kracht voor elkaar kunnen 
krijgen, in onderlinge 
samenwerking en onder-
steund door faire han-
delsvoorwaarden. Dat zijn 
resultaten om te koesteren 
en te vieren als Max Have-
laar 25 jaar bestaat. 

En dan gaat het weer 
verder; 25 jaar is slechts een 
tussenstop. Er liggen nog 
vele kansen en uitdagingen. 
De drie topprioriteiten voor 
de komende jaren in Fair-
trade gecertificeerde koffie 
zien er als volgt uit. 

Blijven groeien 

Hoe meer koffie onder 
Fairtrade keurmerk wordt 
verkocht, des te meer 
boeren baat hebben bij 
Fairtrade en des te meer 
zij kunnen investeren 
in nieuwe initiatieven. 
Volumegroei is voorwaarde 
voor verdere groei in bereik 
en impact. De groeicijfers 

van Fairtrade zijn al jaren 
achtereen erg goed, inter-
nationaal en in Nederland. 
Het is belangrijk dat zo te 
houden, zelfs in crisistijd. 

Om groei te realiseren zal 
Fairtrade de samenwer-
king met het bedrijfsleven 
nog verder intensiveren. 
De Nederlandse afzet van 
Fairtrade gecertificeerde 
producten nam in 2012 toe 
met 38%. Supermarkten 
en hun toeleveranciers 
waren daarin leidend. 
Bij internationale koffie-
branders liggen nog veel 
mogelijkheden om koffie 
Fairtrade te certificeren. 
Met diverse koffiebranders 
zijn gesprekken gaande. 
Dat grote internationale 
bedrijven geïnteresseerd 
zijn in het mensgerichte 
business-model van Fair-
trade blijkt uit de samen-
werking met Starbucks en 
Nespresso (sinds juli 2013). 
Steeds meer spelers in het 
bedrijfsleven erkennen het 
belang van het samenwer-
ken van boeren en een goe-
de levensstandaard om een 
kwalitatief goed product te 
waarborgen.

De basis van het succes 
van Fairtrade is haar 

sterke draagvlak onder de 
bevolking. Een sleutelrol 
in dat draagvlak hebben de 
actieve mensen op lokaal 
niveau. Samen vormen zij 
een inmiddels mondiale 
Fairtrade beweging. Hun 
passie steekt anderen 
aan, op plekken waar het 
verschil te maken is. Dat 
zijn mensen in landen over 
de hele wereld, maar ook 
in ons eigen land. Zo heeft 
de Nederlandse ‘Fairtrade 
Gemeente Campagne’ in 
2012 in totaal 32 gemeentes 
in haar gelederen. Hoog 
op de prioriteitenlijst staat 
ook de komende jaren het 
netwerk te faciliteren van 
al die energieke supporters 
die Fairtrade groot maken.  

Geografisch gezien doen 
nieuwe marktkansen zich 
voor in met name India 
en Brazilië. Het potentieel 
dat deze landen laten zien, 
steunt op hun snel groei-
ende middenklasse, waar 
de populariteit van eerlijke 
en duurzame producten 
toeneemt.

Systeemkosten verder 
omlaag 

Elke euro die in Nederland 
wordt uitgegeven, kan niet 
in een ontwikkelingsland 

worden besteed. Tegelij-
kertijd verkopen Fairtrade 
gecertificeerde producten 
alleen als publiek en be-
drijfsleven er de betekenis 
van kennen. Door het 
promotiewerk van Stich-
ting Max Havelaar en haar 
collega-organisaties in 30 
andere landen groeide een 
klein initiatief uit tot een 
wereldwijde organisatie, die 
met nagenoeg alle multina-
tionals en supermarkt-orga-
nisaties samenwerkt. Met 
hoge volumegroei als inzet, 
omdat die in sterke mate 
bepalend is voor de impact 
bij boeren. 

Alle organisaties die zijn 
aangesloten bij Fairtra-
de International blijven 
nadrukkelijk letten op de 
kosten die ze maken om 
de gewenste Fairtrade 
volumes te realiseren. De 
(financiële) prestaties wor-
den via vooraf opgestelde 
indicatoren gevolgd. Meten 
is weten, zodat permanent 
kan worden bijgesteld als 
dat nodig is. 

Innovatie
klimaatverandering

De effecten van klimaat-
verandering komen hard 
aan bij kleine boeren. Nu 
al staan hun oogsten onder 
druk doordat de natuur 
zich anders gedraagt 
dan voorheen. Sommige 
klimaatstudies voorspellen 
dat bepaalde streken op de 
langere termijn structureel 
ongeschikt zullen worden 
voor koffieteelt. 

Reden te meer om koffie-
boeren een extra steun 
in de rug te geven bij het 
nemen van maatregelen die 
hun weerbaarheid tegen 
klimaatverandering ver-
groten, waarde toevoegen 
aan hun koffieproductie en/
of hun economische basis 
gevarieerder maken. Dat 
laatste bijvoorbeeld met 
nieuwe gewassen of andere 
activiteiten op de boerderij 
die geconcentreerd zijn 
op de voedselmarkt. Of 
misschien zelfs met werk 
buiten de landbouw.   

Max Havelaar komt met een 
nieuw initiatief waaraan 
iedereen mee kan doen. In 
2014 verschijnt er klimaat- 
neutrale Fairtrade koffie 
op de Nederlandse markt. 
Branders hebben eerst zelf 
hun CO2-uitstoot in de kof-
fieketen gereduceerd. Het 
restant van de uitstoot in 
de koffieketen compenseer-
den ze met emissierechten 
die tegen een eerlijke prijs 
zijn gekocht bij koffieboe-
ren in Ethiopië. Eerlijke 
emissiehandel dus, waarin 
de baten vallen waar ze 
thuishoren. 

De boeren verdienen die 
rechten door activiteiten 
te ondernemen tegen 
boskap en te werken aan 
verdere verduurzaming 
van hun koffieteelt. Zo 
slaan zij meerdere vliegen 
in een klap. De koffie en de 
eerlijke emissierechten zijn 
te koop voor bedrijven, or-
ganisaties en consumenten 
die ook zelf in actie willen 
komen tégen armoede en 
vóór een beter klimaat.  

De toekomst begint vandaag. Samen met 
consumenten, maatschappelijke organisaties, de 
overheid, het bedrijfsleven en uiteraard de boeren 

zelf: Stichting Max Havelaar verheugt zich op veel 
nieuwe jaren vol Fairtrade. 

fairtrade gaat verder



“Max Havelaar was 25 jaar geleden nog een 
roepende in de woestijn. Nu is Fairtrade normaal en 
maatschappelijk verantwoord opereren overal. Max 
Havelaar heeft daaraan een forse bijdrage geleverd. 

Daar mag ze best trots op zijn.” 
Jos Harmsen, Producentenrelaties Stichting Max Havelaar
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