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Boeren en arbeiders kunnen alleen investeren in duurzaamheid als er in de keten 
prijzen worden betaald die dat mogelijk maken. Daarom pleit Max Havelaar ervoor 
om harde eisen te stellen aan de waardeoverdracht in de keten. In gesprekken met 
bedrijven proeven we nog altijd ongemak over de prijs in relatie tot de kosten van 
duurzame productie. Prijs is vaak de olifant in de vergaderkamer. Die olifant moet 
de kamer uit als we de volgende stap in duurzaamheid willen maken. 

Wij vinden het als Max Havelaar 
belangrijk dat alle kosten uiteindelijk 
in de kostprijs van een product 
worden meegenomen: dit wordt 
ook wel internalisatie van kosten of 
inclusieve prijzen genoemd. Als de 
markt duurzaamheid echt serieus 
neemt, zullen ook de kosten voor 
duurzaamheid verwerkt moeten 
worden in de prijs. Omschakeling 
naar dit inclusieve kostenniveau zal 
niet van de ene dag op de andere 
dag kunnen gebeuren. Er moet 
wel een begin worden gemaakt; er 
zal een proces op gang gebracht 
moeten worden om toe te werken 
naar inclusieve prijzen. Laten wij 
eens beginnen bij wat boeren nu 
werkelijk voor hun werk ontvangen. In 
hoeverre verdienen boeren op basis 

van de nu betaalde prijzen voor hun 
producten een leefbaar inkomen, een 
inkomen waarmee zij een fatsoenlijke 
levensstandaard kunnen betalen?

Helaas moeten wij constateren 
dat in veel ontwikkelingslanden de 
boeren nog geen leefbare inkomens 
verdienen via de producten die zij 
verbouwen. Het Fairtrade keurmerk 
schept de voorwaarden om inkomens 
te verhogen, maar meer is nodig. 
We willen graag met marktpartijen 
en andere stakeholders om tafel om 
te bespreken wat we leren van onze 
Fairtrade voorwaarden en hoe we die 
breder kunnen inzetten. De stip op de 
horizon zijn inclusieve prijzen. Prijzen 
waarin alle kostenelementen zijn 
meegenomen, dus ook de sociale- 

en milieukosten. Het pad daar 
naartoe loopt via de afspraken die 
marktpartijen met elkaar maken om 
tot die inclusieve prijzen te komen. 
Alle spelers in een handelsketen 
zullen bereid moeten zijn om mee 
te werken. Als bijvoorbeeld een 
bananenteler wel betere lonen wil 
betalen, maar zijn afnemer niets 
extra wil betalen, wordt het een 
lastig verhaal. Binnen Fairtrade 
zien wij dat duurzamere prijzen wel 
degelijk mogelijk zijn. De Fairtrade 
minimumprijs en de Fairtrade premie 
zijn daar voorbeelden van. 

We staan gelukkig niet alleen. 
Stichting Max Havelaar is onderdeel 
van de koepelorganisatie Fairtrade 
International, die weer voortrekker 
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is in het Living Wage initiatief binnen 
ISEAL, het internationale platform 
voor sociale- en milieustandaarden. 
Er is binnen ISEAL inmiddels brede 
aandacht voor living wage en living 
income. ISEAL is opgericht in 
2002 als International Social and 
Environmental Accreditation and 
Labelling Alliance.

Een belangrijke manier om de impact 
van Fairtrade te vergroten is om het 
percentage producten dat Fairtrade 
gecertificeerde boeren tegen Fairtrade 
voorwaarden verkopen te vergroten. 
Dit is dan ook een belangrijk doel 
van Max Havelaar. Onderdeel van de 
Fairtrade handelsvoorwaarden is het 
betalen van een vooraf vastgestelde 
Fairtrade premie. Als slechts een 
klein percentage producten van een 
boerenorganisatie tegen Fairtrade 
voorwaarden verkocht kan worden, 
ontvangen de boeren een relatief lage 
Fairtrade premie. Logischerwijs kan 
er dan ook minder door de boeren 
in impactvolle projecten worden 
geïnvesteerd. Het percentage kan 
omhoog als meer bedrijven producten 

volgens Fairtrade voorwaarden willen 
inkopen. Dat betekent voor Stichting 
Max Havelaar meer campagne 
voeren: harder roepen in de Fairtrade 
Week, meer Fairtrade Gemeenten en 
nadrukkelijker aanwezig zijn in het 
duurzaamheidsdebat. Burgers en 
business meenemen in het nut en de 
noodzaak van Fairtrade.

De komende jaren worden ook jaren 
van reflectie. In 2016 was het precies 
20 jaar geleden dat de allereerste 
Fairtrade banaan ter wereld op de 
markt kwam via de Rotterdamse 
haven. Fairtrade gecertificeerde 
koffie viert zelfs al bijna haar 30e 
verjaardag. Wat heeft Fairtrade in 
deze tijdsspanne bereikt? En welke 
uitdagingen zijn er nog? Wat kan 
beter?

Leefbaar inkomen blijft onze 
belangrijkste uitdaging. Een thema 
dat in de komende jaren veel 
aandacht van Stichting Max Havelaar 
zal krijgen. Er zal actief worden 
samengewerkt met internationale 
stakeholders om stap voor stap naar 

een situatie van leefbare lonen en 
inkomens toe te werken. Internalisatie 
van kosten is de sleutel in het 
verhogen van lonen en inkomens in 
de landen waar onze koffie, cacao, 
bananen en bloemen vandaan komen. 
We zetten er graag samen met onze 
partners de schouders onder!

Peter d’Angremond
Algemeen directeur Stichting Max 
Havelaar
 



directie en toekomstvisie
Terugblik op de 
marktontwikkelingen
Stichting Max Havelaar kan over 
2016 een volumegroei van 14% 
rapporteren. Dit heeft geresulteerd 
in een Fairtrade premie voor 
boerencoöperaties en plantages van 
€ 7,8 miljoen. Dit is een toename van 
13% ten opzichte van 2015. 

Deze toename laat zich over de 
gehele breedte van het Fairtrade 
aanbod zien. Zo zijn er de snelle 
groeiers onder bestaande klanten, 
zoals Tony’s Chocolonely en 
PLUS supermarkten. Maar ook 
discounters kiezen in toenemende 
mate voor Fairtrade. ALDI nam in 
2016 meer  Fairtrade producten 
op in het vaste assortiment. Ook 
Action mag genoemd worden als 
bijzondere nieuwkomer. Het Fairtrade 
huismerk Choc-o-Fair van Action 
groeide in rap tempo uit tot een 
van de bestverkochte Fairtrade 
chocoladerepen van 2016.

Ook in 2016 groeide het aantal 
huishoudens dat Fairtrade 
producten koopt. Uit onderzoek 
van marketingbureau Growth from 
Knowledge (GfK) blijkt dat 69% 
van de Nederlandse huishoudens 

Fairtrade producten koopt. In totaal 
zijn dat ruim 5,3 miljoen huishoudens, 
een groei van 10% ten opzichte van 
2015. De besteding per huishouden 
groeide met 11%. Uit het onderzoek 
van GfK blijkt ook dat elke Fairtrade 
Week een nieuwe impuls geeft aan de 
verkoop van Fairtrade producten. De 
verkoop van Fairtrade producten blijft 
bovendien na elke Fairtrade Week 
hoger dan voor deze actieweek. De 
relevantie van het organiseren van 
dit campagnemoment blijft daarmee 
onverminderd groot. 

Verlaging licentiebijdrage
In 2016 heeft Stichting Max 
Havelaar de licentiebijdrage voor het 
gebruik van het keurmerk verlaagd. 
Zowel nieuwe als bestaande 
partners van Fairtrade droegen per 
product minder licentiekosten af. 
Licentiekosten worden door bedrijven 
die het keurmerk voeren betaald 
aan Stichting Max Havelaar. De 
stichting dekt haar kosten uit deze 
inkomsten. De Fairtrade premie en 
de minimumprijzen, die beide naar de 
boeren in ontwikkelingslanden gaan, 
bleven uiteraard gehandhaafd. 

Max Havelaar vindt het belangrijk om 
de kosten voor de werkzaamheden 

voor de Nederlandse markt zo laag 
mogelijk te houden. Door kritisch te 
blijven op ons eigen kostenniveau, 
kunnen we de verhouding tussen 
lokale promotiekosten en de extra 
gelden die naar ontwikkelingslanden 
gaan telkens blijven verbeteren. 
     
Internationaal
Fairtrade International is de 
koepelorganisatie die verantwoordelijk 
is voor het ontwikkelen van de 
internationale Fairtrade standaarden 
en nauw contact onderhoudt met 
boerencoöperaties en plantages. 
Het door Fairtrade International 
opgestelde sociaal- en milieubeleid 
wordt door alle nationale 
keurmerkorganisaties opgevolgd. 

Begin 2016 werd bekend dat 
Fairtrade International de komende 
vijf jaar een van de 22 strategische 
partners van de Europese Commissie 
(EC) wordt. Fairtrade International 
gaat de EC ondersteunen bij 
het bereiken van de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de 
Verenigde Naties op het gebied van 
eerlijke handel. De VN wil door de 
SDG’s in 2030 armoede, ongelijkheid 
en milieuproblemen uitbannen.
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Internationaal werd hard gewerkt aan 
versteviging van de samenwerking 
tussen producentennetwerken, 
Nationale Fairtrade Organisaties 
(NFO’s) en de koepelorganisatie 
(Fairtrade International). De afgelopen 
jaren heeft  het Global Operations 
Team (GOT) in toenemende mate 
sturing kunnen geven aan wereldwijde 
projecten en activiteiten. De GOT 
leden werkten allen parttime in hun 
rol als GOT lid. Om de centrale 
aansturing en coördinatie verder 
te versterken zal de GOT in 2017 
vervangen worden door een Global 
Leadership Team, dat op fulltime 
basis bemenst zal worden.

Het besluit dat in 2015 is genomen 
om vanuit de NFO’s in vijf jaar tijd 
de bijdrage aan de financiering van 
de producentennetwerken verder 
te verhogen, wordt onverminderd 
uitgevoerd. Hierdoor zullen de 
producentennetwerken nog beter 
uitgerust zijn om met raad en daad de 
boerenorganisaties bij te staan in hun 
ontwikkelingen.

Eind 2016 werd een nieuwe CEO van 
Fairtrade International gevonden in de 
persoon van Darío Soto Abril, op dat 
moment nog Deputy Director bij The 
Trust for the Americas in Washington 
DC. De nieuwe CEO is op 1 februari 
2017 in zijn nieuwe rol gestart.  

Programmatisch werk
Binnen de koepelorganisatie Fairtrade 
International zijn, in samenwerking 
met partners, programma’s 
ontwikkeld op een aantal specifieke 
terreinen. Het gaat om de volgende 
thema’s:

• Leefbaar loon
• Kinderrechten
• Klimaat
• Gender

Max Havelaar geeft door 

verschillende programma’s invulling 
aan deze internationale thema’s. 
Samen met Tony’s Chocolonely 
ondersteunt Fairtrade sinds 2014 drie 
cacaocoöperaties in Ivoorkust om 
hun eigen aanpak te ontwikkelen om 
kinderarbeid structureel te bestrijden 
en te voorkomen. Dit project, getiteld 
It takes a village to protect a child, 
wordt financieel mogelijk gemaakt 
door de Nationale Postcode Loterij.

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. Elke 
coöperatie zal daarom in 2017 een 
school bouwen in een gemeenschap 
waar geen onderwijs is. In 2016 ging 
het project in Ivoorkust de laatste fase 
in, om in 2017 te worden afgerond.

Klimaatverandering wordt door 
boeren wereldwijd als een van 
de grootste problemen voor de 
landbouw genoemd. De relevantie 
is daarmee ook voor Fairtrade zeer 
hoog. Stichting Max Havelaar geeft 
op verschillende manieren vorm 
aan dit thema. Zo werd in 2016 het 
project Fairtrade in Koffie en Schone 
lucht afgerond. Met de komst van 
de Fairtrade Klimaatstandaard 
kunnen bedrijven en particulieren hun 
activiteiten klimaatneutraal maken. 
De carbon credits zijn door Fairtrade 
boeren gegenereerd in schone 
energieprojecten. 

Ook in een nieuw project gaat 
Stichting Max Havelaar boeren 
ondersteunen in hun strijd tegen de 
gevolgen van klimaatverandering: 
dankzij steun van de Nationale 

Postcode Loterij wordt in 
samenwerking met Fairtrade Africa de 
Fairtrade Climate Academy opgericht. 
In 2016 zijn de voorbereidingen voor 
dit programma getroffen in nauw 
overleg met Fairtrade International 
en Fairtrade Africa. De implementatie 
vindt plaats in 2017.
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plannen voor 2017
Max Havelaar zal zich daadkrachtig 
blijven inzetten voor de promotie van 
het keurmerk voor Fairtrade. Over 
het algemeen hebben keurmerken, 
en dus ook het Fairtrade keurmerk, 
een belangrijke functie voor consu-
menten: het is een baken waarop 
consumenten kunnen vertrouwen. 
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 ligt in 
het combineren van de mogelijkheid 
tot ontwikkeling (via minimumprijs en 
Fairtrade premie) met de markt. 

Ondanks dat Max Havelaar ziet dat 
er meerdere initiatieven (ook zonder 
keurmerk) uitgerold worden om te 
komen tot duurzamere waardeketens, 
zijn wij van mening dat er geen andere 
initiatieven zijn die:
• Eerlijke transactie-gerelateerde 
prijzen die helpen om te komen tot 
sociale, ecologische en economische 
duurzaamheid voor kleine boeren en 
arbeiders en
• Empowerment (de vrijheid en macht 
om zelf te kunnen beslissen), 
combineren zoals Fairtrade dat doet. 

Max Havelaar zal de relevantie van 
de Fairtrade aanpak promoten, zowel 
naar burgers als naar business part-
ners als naar andere stakeholders. 
Dit zal gedaan worden in specifieke 
campagnes waarin de uitdagingen in 
bepaalde productcategorieën gekop-
peld worden aan de relevantie van de 
unieke aanpak van Fairtrade:

Bananencampagne
De blijvende relevantie van Fairtrade 
zal onder meer terugkomen in de 
campagne rondom bananen die in 
2017 wordt gevoerd. Via een online 
campagne zullen consumenten bij hun 
supermarkt kunnen aangeven dat zij 
Fairtrade bananen willen. Bovendien 
zal onderzoek naar de sociale en 
milieuschade door bananenteelt 
een nieuw licht werpen op de prijs 
van bananen. Ook zal Stichting Max 
Havelaar het Grote Bananendebat 
organiseren: retailers, NGO’s en 
beleidsmakers zullen in debat gaan 
over de bananenketen en een leefbaar 
loon.

Campagne rondom eerlijke sei-
zoenschocolade
Meer impact voor cacaoboeren 
door een hoger volume cacao onder 
Fairtrade voorwaarden. Dat willen we 

realiseren door meer aandacht te cre-
eren voor ‘eerlijke’ seizoenschocolade 
van Fairtrade gecertificeerde cacao. 
Via diverse mediapartijen zal de con-
sument worden verleid om te kiezen 
voor ‘eerlijke’ seizoensproducten. 
Tijdens de Fairtrade Week in het na-
jaar van 2017 worden de partijen in de 
spotlight gezet die gekozen hebben 
voor Sint & Kerst artikelen gemaakt 
van Fairtrade cacao. Na 2017 wordt 
de campagne verder uitgerold naar 
Pasen, Valentijn, Moederdag et cetera.

Fairtrade Gemeente Campagne
Max Havelaar acht het van groot be-
lang dat burgers hun stem blijven laten 
horen. De Fairtrade Gemeente-cam-
pagne speelt daarin een belangrijke 
rol. Wij zullen deze burger-campagne 
daarom ook in de toekomst blijven 
steunen. 

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 produc-
ten staat daarbij voorop. Incidenteel 
zullen wij met partners pilots opzetten 
om nieuwe inzichten te testen en te 
toetsen.

toekomst en  



Financieel beleid
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 is maximaal 
anderhalf keer de kosten van de 
werkorganisatie. De bovengrens voor 
het vermogen is € 4.743.000. Aan 
deze norm is voldaan. 

Voor Stichting Max Havelaar gelden 
de salaris- en pensioenkosten van 
de organisatie als referentie voor het 
eigen vermogen. Het besteedbaar 
vermogen moet minimaal gelijk zijn 
aan deze jaarlijkse kosten. Volgens 
deze norm zou het eigen vermogen 
over 2016 minimaal € 1.143.000 
(2015: € 1.003.000) moeten zijn. De 
continuïteitsreserve is €1.694.779 en 
ligt boven deze norm.

2) Liquiditeit
Aan het einde van 2016 is Stichting 
Max Havelaar liquide genoeg om 
aan haar verplichtingen te voldoen. 
Stichting Max Havelaar kiest 
ervoor om haar financiële middelen 
niet te beleggen in risicovolle 
waardepapieren, zoals aandelen. 
Aan de norm op gebied van veilige 
belegging 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 is de grootste 
productgroep, en blijft onder de 50%-
norm. Nu andere productgroepen 
groeien, daalt de afhankelijkheid van 
koffie verder.
 

Ook 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 en er is een scala 
aan indicatoren relevant. 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 die de financiële voordelen 
van boerenorganisaties afzet tegen de 
systeemkosten van Max Havelaar.
 
De financiële voordelen (ook wel: 
waardeoverdracht) zijn als volgt 
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gedefinieerd*): Fairtrade afzet x 
(Fairtrade minimumprijs + Fairtrade 
premie).
*In verband met de invloed van de 
dollarkoers op marktprijzen is deze 
doelstelling niet geheel door 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 definitie 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 2016  
€ 2.819.607 en de waardeoverdracht 
€ 59.000.000. De systeemkosten 
bedragen daarmee over 2016 4,8% 
van de waardeoverdracht (2015: 
5,3%). Dat betekent dat de norm is 
gehaald en dat deze t.o.v. 2015 is 
verbeterd. 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 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 
kijk op de uitgaven zijn essentieel 
voor Stichting Max Havelaar. In 2016 

gaf Stichting Max Havelaar € 3,4 
miljoen uit. De belangrijkste uitgaven 
zijn Salarissen/Sociale lasten (30%), 
Promotie en Publiciteit (21%) en 
Fairtrade International (23%). 

In 2015 heeft Stichting Max Havelaar 
een strategie opgesteld voor de 
periode tot en met 2020. Deze 
wordt vertaald naar jaarplannen, 
doelstellingen, indicatoren en 
budgetten. Ieder kwartaal vindt een 
evaluatie plaats en een rapportage 
aan de Raad van Toezicht. Indien 
nodig wordt het beleid bijgesteld.

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) wordt 
gefinancierd uit andere geldstromen 
(subsidies en bijdragen van 
particulieren/ bedrijven).
De norm is dat de reguliere 
activiteiten worden gedekt uit de 
gebruiksrechtvergoeding. Aan deze 
norm is voldaan.

Directie Stichting Max Havelaar
Peter d’Angremond

Nevenfuncties Peter d’Angremond

• Lid advisory board MICM, the 
Hague University of Applied Sciences
• Raad van Advies van Fair Produce 
Nederland
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De Raad van Toezicht van Stichting 
Max Havelaar is verantwoordelijk 
voor het toezicht op het beleid van 
de stichting. De Raad van Toezicht 
bestaat uit vijf personen. Tineke 
Bahlmann zit de Raad van Toezicht 
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 Prof. Dr. Tineke 
Bahlmann en Mr. Drs. Eric Drok.

Om iedere vorm van 
belangenverstrengeling uit te sluiten 
hebben leden van de Raad van 
Toezicht geen onderlinge relaties in 
de familiesfeer en hebben zij geen 
zakelijke relatie met de organisatie.

De Raad van Toezicht is in 
2016 vijf keer bijeengekomen in 
aanwezigheid van de directie. Op 29 
maart vond de eerste bijeenkomst 

plaats, waarbij de jaarcijfers van 
2015 werden doorgenomen en de 
meerjarenbegroting voor 2016-2020 
werd goedgekeurd. Op 9 juni was de 
tweede bijeenkomst. Tijdens deze 
zitting zijn de omzetcijfers van het 
eerste kwartaal van 2016 toegelicht 
en werd het jaarverslag over 2015 
goedgekeurd. Op 29 september boog 
de Raad van Toezicht zich over de 
cijfers van het tweede kwartaal van 
2016. Ook werd er gesproken over de 
weg naar een leefbaar loon. 

Op 1 november 2016 vond een 
telefonische bijeenkomst plaats. 
Tijdens deze teleconferentie 
presenteerde Peter d’Angremond 
de internationale plannen voor een 
herstructurering van koepelorganisatie 
Fairtrade International. Tijdens de 
laatste bijeenkomst, op 13 december 
2016, werden twee extra financiële 
bijdrages voor 2017 goedgekeurd. 
Dit betrof een vrijwillige bijdrage aan 
Fairtrade International en een bijdrage 
aan het Wage Improvement Project 
voor de internationale werkgroep die 
zich inzet voor leefbaar loon.
 

De aanwezigheidsgraad van de 
leden van de Raad van Toezicht 
tijdens de bijeenkomsten was als 
volgt: op 29 maart 80%, op 9 juni 
100%, op 29 september 60%, op 1 
november (telefonisch) 100% en op 
13 december 100%. Voorzitter Tineke 
Bahlmann nam in 2016 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 toezichthouders en de Fairtrade 
International board te verbeteren. 

Leden van de Raad van Toezicht 
Prof. Drs. Tineke Bahlmann, 
voorzitter 
• Voorzitter RvT Maasstand  
   Ziekenhuis Rotterdam
• Voorzitter RvC RET Rotterdam
• Lid RvT Stedin Rotterdam
• Lid RvA en auditcomité Sociale  
   Verzekeringsbank (SVB)
• Voorzitter Centrum Beeldende  
   Kunst Rotterdam
• Lid RvT Toneelgroep Amsterdam
• Lid RvT NAGA Amsterdam
• Bestuur Stichting Preferente  
   Aandelen NEDAP Groenlo
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• Hoogleraar em. Bedrijfseconomie  
   Universiteit Utrecht. 

Natasja van der Berg
• Directeur Tertium
• Voorzitter Raad van Toezicht Hivos 
   Triodos Fonds

Sjaak de Korte 
• DGA SDK Retail Advies
• Voorzitter organisatie Supermarkt  
   van het Jaar-verkiezing
• Adviseur Jean Arnaud  
   (wijnimporteur)
• Voorzitter RvC Harvest House  
   (telersorganisatie)
• Bestuurslid Nedvang

Drs. Sietze Montijn
• Adviesbureau MontijnAdvies  
   Sustainability & Public Affairs

Mr. drs. Eric D. Drok
• Operating  Partner Hg Capital  
   in London
• Voorzitter RvC Flow Trader NV
• Lid RvC CoolCat Fashion BV
• Lid RvC. The Greenery BV
• Lid  RvC Euro Pool Systems  
   International BV,
• Lid RvC LievenseCSO Holding BV
• Non-executive director van Zambia  
   National Commercial Bank PLC in  
   Zambia
• Voorzitter Stichtingsbestuur  
   Administratie Kantoor Westblaak  
   Vastgoedfonds 1 BV    
• Lid Stichtingsbestuur Administratie  
   Kantoor LievenseCSO Holding BV
• Voorzitter stichtingsbestuur CoolCat 
   Foundation
• Voorzitter Kunst aan de Dijk  
   Kortenhoef.
 
Namens de Raad van Toezicht, Prof. 
Dr. Tineke Balhmann.
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in de markt
Volumegroei
Ook in 2016 is het aantal verkochte 
Fairtrade producten in de 
supermarkten en in het out of home-
kanaal sterk gegroeid. De totale groei 
in volume is 14%, waarbij Fairtrade 
vruchtensappen, broodbeleg, 
chocolade, rijst en culinair het sterkst 
groeien, met uitschieters van zelfs 
42%.  De Aziatische lijn van Fair Trade 
Original, met als grootste product 
kokosmelk, zorgt voor de grote groei 
in de categorie culinair.

Vanuit de markt is er een toenemende 
belangstelling om samen te werken 
onder het in 2014 geïntroduceerde 
Fairtrade Cacao Programma. Het 
resultaat daarvan is met name 
zichtbaar in diverse seizoenartikelen 
zoals chocoladeletters en paaseitjes. 
De verwachting is dat in 2017 het 
aanbod verder gaat toenemen.

Er is een toenemende 
duurzaamheidsvraag bij 
aanbestedingen, met name vanuit 
gemeenten en overheden. Met 
dank aan de trouwe inzet van een 
groot aantal vrijwilligers behalen 
steeds meer gemeenten, scholen en 
universiteiten de Fairtrade titel. 38% 
van de Nederlandse bevolking woont 

inmiddels in een Fairtrade gemeente. 
Na Utrecht is Friesland in 2016 de 
tweede Fairtrade Provincie geworden. 
En er was een primeur: het Rijnstate 
Ziekenhuis in Arnhem werd in 2016 
het eerste Fairtrade ziekenhuis in 
Nederland. Dat alles draagt sterk 
bij aan de toenemende inkoop van 
Fairtrade koffie, thee en andere 
producten.

Aanvullend op alle verkooppunten 
in het out of home-kanaal en alle 
supermarkt retailers is er nu ook 
Fairtrade aanbod verkrijgbaar bij 
de winkelketens Action en Dille & 
Kamille. 

Koffie
Het Fairtrade koffievolume is in 2016 
wederom gegroeid. Begin 2016 heeft 
Ekoplaza de volledige huismerk-
koffielijn omgezet naar Fairtrade. 
Daarnaast blijven Lidl en ALDI, en 
ook inkooporganisatie Superunie met 
haar leden, doorgroeien met koffie 
in het supermarktkanaal. In het out 
of home-kanaal groeit met name 
Starbucks gestaag door. 

Bananen
Diverse supermarkten zijn in 2016 een 
prijs van 0,99 cent per kilo bananen 

blijven hanteren. Dat houdt de prijzen 
van bananen in 2016 onder zware 
druk, met grote gevolgen voor de 
boeren en arbeiders die de bananen 
produceren. Het Fairtrade keurmerk 
stelt als eis dat boerenorganisaties 
ten minste een minimumprijs 
ontvangen voor hun bananen en daar 
bovenop een Fairtrade premie van 1 
US$ per doos van 18 kilo. Hiermee 
wordt gegarandeerd dat de boer een 
eerlijke prijs ontvangt.

Ook in 2016 is er een verdere groei te 
zien in de verkoop van bananen. Er 
werd bijna 22 miljoen kilo Fairtrade 
bananen verkocht. Steeds meer 
consumenten geven de voorkeur 
aan bananen waarvoor boeren en 
arbeiders een eerlijke prijs ontvangen.

Bananen blijven daarmee het grootste 
Fairtrade product in Nederland. ALDI 
heeft voor het eerst (na hun start in 
2015) een volledig jaar gerapporteerd. 
Dit heeft een gunstige uitwerking op 
het volume. Daarnaast is er opnieuw 
een mooie autonome groei van PLUS, 
SPAR en Albert Heijn.

Cacao
De categorie chocolade laat een 
extreme groei zien, met 42% groei 
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ten opzichte van vorig jaar. Tony’s 
Chocolonely toont de grootste groei, 
door onder meer introducties van 
chocoladeletters van A tot Z en een 
speciale kerstreep. Groei komt verder 
van Albert Heijn door rijstwafels met 
chocolade. De grote nieuwkomer 
binnen de categorie is Action met 
vier chocoladerepen die vast zijn 
opgenomen in het assortiment. 

PLUS heeft eind 2016 een stevig 
commitment op Fairtrade cacao 
vastgelegd door haar leveranciers te 
vragen alle producten waar cacao als 
ingrediënt in zit, aan te bieden met 
Fairtrade cacao. De effecten hiervan 
zullen zichtbaar worden in 2017. 

Suiker
De categorie suiker groeit gestaag 
door met 19%, met name door 
nieuwe introducties van het Engelse 
merk Tate & Lyle. Ook Lidl, ALDI en 
Jumbo zorgen voor een positieve 
bijdrage in 2016.

Thee
Het Fairtrade thee volume is in 2016 
met maar liefst 34% gegroeid. In het 
retailkanaal blijft de grootste speler 
Superunie. Ook merken zoals Clipper 
en Zonnatura zorgen hier voor sterke 
groei. In het out of home-kanaal heeft 
Pickwick Professional een Fairtrade 
lijn geïntroduceerd. Licentiehouder 
Axxent blijft een belangrijke speler 
binnen thee en groeit zowel nationaal 
als internationaal. Bovendien 
presteert de nieuwe biologische 
Fairtrade theelijn van Hema bijzonder 
goed.

Vruchtensappen
Max Havelaar werkt nauw samen 
met haar partners in Nederland om 
meer Fairtrade vruchtensap te kunnen 
aanbieden. Deze categorie laat dan 
ook wederom een mooie stijging zien. 
In 2016 is een volumegroei van 29% 
gerealiseerd en is er in totaal meer 

dan 3,4 miljoen liter vruchtensap 
verkocht.

Behalve PLUS, dat nu ruim een 
jaar Fairtrade sinaasappelsap in het 
assortiment heeft, heeft ook ALDI 
eind 2016 twee nieuwe varianten 
geïntroduceerd in het Fairtrade 
huissassortiment FAIR. Bovendien 
laat Fair Trade Original nog steeds 
een mooie stijging in haar verkopen 
zien.

Noten en gedroogd fruit
In 2016 werd 27% meer Fairtrade 
noten verkocht in Nederland ten 
opzichte van 2015. Een belangrijke 
oorzaak van deze groei is de opname 
van noten bij ALDI in het Fairtrade 
huisassortiment FAIR halverwege 
2015.

Bloemen
De categorie bloemen sluit het jaar 
positief af met een groei van 9%. 
In 2015 is Plantion begonnen met 
het veilen van Fairtrade rozen via de 
klok. In 2016 is het aantal geveilde 
rozen bijna verdubbeld. Ook Lidl 
laat een mooie groei zien. Helaas is 
er een lichte daling of stabilisatie bij 
Albert Heijn, Jumbo en PLUS van het 
verkochte aantal stelen.

Rijst
Ook Fairtrade gecertificeerde rijst 
is steeds beter verkrijgbaar in de 
Nederlandse supermarkten. In 2016 
is een groei van 31% gerealiseerd in 
deze categorie. Fair Trade Original 
biedt inmiddels een breed scala aan 
rijstproducten aan. Naast Fairtrade 
rijst bij ALDI, Lidl en onder het merk 
Bio+, is in 2016 ook PLUS gestart 
met de verkoop van Fairtrade Pandan 
en Basmati rijst onder huismerk.
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campagnes & projecten
Fairtrade Weken 
De voorjaarseditie van de Fairtrade 
Week stond in 2016 in het teken van 
de internationale World Fairtrade 
Challenge. Consumenten, bedrijven 
en Fairtrade Gemeenten werden 
daarin uitgedaagd om een coffee 
break te organiseren. Uiteindelijk 
waren er 1,8 miljoen deelnemers in 
26 landen en werden er 5,7 miljoen 
kopjes koffie aangemeld op de 
website van de World Fairtrade 
Challenge. 

Tijdens de najaarseditie van de 
Fairtrade Week viel er bij 2 miljoen 
huishoudens traditiegetrouw 
een folder op de deurmat met 
mooie Fairtrade aanbiedingen. 
Marktonderzoek van GfK laat zien 
dat in de maand van de Fairtrade 
Week voor het eerst meer dan 2 
miljoen huishoudens een of meer 
Fairtrade producten kochten. Een 
record. Nieuw was de online-
campagne Debbie Duurzaam. 
In het najaar vinden meerdere 
duurzaamheidsweken plaats. Voor 
het eerst werden deze met elkaar 
verbonden via Debbie Duurzaam.

Max Havelaar lecture
Samen met The Partnerships 
Resource Centre en Young&Fair 
organiseerden we de negende Max 
Havelaar lecture. Deze vond dit jaar 
plaats op woensdag 2 november 
op de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. Hoofspreker was dit jaar 
Pavan Sukhdev, de bankier die het 
groene licht zag. Pavan Sukhdev is 
bekend van grote podia als TEDx 
en the World Economic Forum. 
De voormalig bankier gebruikt zijn 
kennis en ervaring om de prijs van 
duurzaamheid te integreren in de 
handelsketen. Ook trots waren we op 
de inspirerende bijdrage van Wilbert 
Flinterman, de leefbaar loon expert 
van Fairtrade International in Bonn. 

Fairtrade in de media
Vooral via de Fairtrade Gemeente 
Campagne wordt veel aandacht 
gegenereerd voor eerlijke handel, 
met name in lokale media. Dat 
media-aandacht ook kritisch kan 
zijn hebben wij in mei 2016 ervaren 
toen Zembla een documentaire 
uitzond over Fairtrade bloemen 
in Ethiopië. Dat leidde tot veel 
discussie over eerlijke handel. Naast 
een uitvoerige reactie in de media 

en op de site van Max Havelaar 
hebben wij naar aanleiding van de 
uitzending debatten georganiseerd 
om met onze achterban (en andere 
geïnteresseerden) in gesprek te gaan 
over de uitdagingen en dillema’s van 
eerlijke handel. 

Fairtrade Climate Academy
De Nationale Postcode Loterij maakte 
op het Goed Geld Gala van dinsdag 
26 januari 2016 bekend dat ze de 
Fairtrade Climate Academy van 
Stichting Max Havelaar, Fairtrade 
International en Fairtrade Africa 
gaan steunen. Via de Fairtrade 
Climate Academy gaan we de 
weerbaarheid van koffieboeren 
tegen klimaatverandering vergroten 
door het lokaal delen en toepassen 
van inzichten, vaardigheden en 
technieken die klimaatverandering 
beter beheersbaar voor hen maken. 
Boeren leren daarbij eerst van experts 
en daarna aan elkaar. De eerste 
Climate Academy vindt plaats in 
Kenia in de regio Machakos.
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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 2016 stond de 
teller op 73 gemeenten met de titel 
Fairtrade Gemeente. In totaal wonen 
nu 6.519.892 Nederlanders in een 
Fairtrade Gemeente. Dat is 38.1%, 
een stijging van 6,8% ten opzichte 
van 2015. Het mooie is dat de titel 
niet alleen is voorbehouden aan 
gemeenten, maar ook aan andere 
organisaties. Zo mochten we in 
november 2016 het eerste Fairtrade 
Ziekenhuis verwelkomen. De eer 
ging naar het Rijnstate Ziekenhuis in 
Arnhem. Friesland werd bovendien 
de tweede provincie die de titel 
Fairtrade Provincie mag dragen. Tot 
slot bemachtigde de Technische 
Universiteit Eindhoven de titel 
Fairtrade Universiteit. 
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Algemeen
De Stichting Max Havelaar, statutair 
gevestigd aan het 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
De jaarrekening 2016 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 

in vreemde valuta gedurende de 
verslagperiode zijn in de jaarrekening 
verwerkt tegen de koers van 
afwikkeling.
 
Grondslagen van waardering 
activa en passiva
Activa
Deze worden in principe 
aangehouden voor de bedrijfsvoering, 
tenzij bij de betreffende post expliciet 
anders 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 houdende 
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. 
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De bestemmingsreserve 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
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. 
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, 
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 de Max 
Havelaar geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen 
anders dan hogere toekomstige 
premies.

Grondslagen voor de 
resultaatbepaling
Baten uit eigen fondsenwerving
Opbrengsten uit donaties, giften en 
schenkingen worden verantwoord 

in het jaar van ontvangst. 
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 dat zij worden ontvangen, tenzij 
expliciet anders vermeld.

Gebruiksrechtvergoeding
Deze wordt jaarlijks door de Raad van 
Toezicht vastgesteld. De vergoeding 
wordt toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking op.

Toerekening kosten aan 
doelstelling
Directe kosten worden direct 
toegerekend aan 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. 
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Max Havelaar heeft samen met 
zusterorganisaties uit België, 
Frankrijk, Zwitserland en Italië 
software ontwikkeld voor het online 
aanmelden en goedkeuren van 
gecertificeerde producten. Max 
Havelaar heeft de ontwikkeling in 
2013 betaald en deels doorbelast aan 
de participanten.

Investeringen in automatisering 
worden in 3 jaar afgeschreven, de 
overige investeringen in 5 jaar. Door 
de verhuizing in 2014 naar een 
nieuw pand is er geïnvesteerd in 
nieuwe inventaris en zijn oude, niet 
aanwezige, inventaris uit het overzicht 
verwijderd.

In 2015 heeft ook de Fairtrade 
Foundation uit Groot Brittannië 
deze software in gebruik genomen. 
Hiervoor is een vergoeding van € 
43.981 ontvangen. In 2015 is € 27.288 
als desinvestering opgevoerd, het 
resterende deel van € 16.693 werd 
verantwoord onder Vergoedingen en 
verkopen materialen. 

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa



Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit 
Sinds 1996 participeert Stichting 
Max Havelaar in het aandelenkapitaal 
van Oikocredit, een vereniging die 
microkredieten verstrekt. In 2016 
zijn uit stockdividend aandelen 
toegevoegd. De doelstellingen 
van beide partijen vertonen veel 
overeenkomsten. Bovendien worden 
partners van Stichting Max Havelaar 
ondersteund door Oikocredit. 

Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking van Max Havelaar. 

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 
Financiële strategie. Volgens deze 
norm zou het eigen vermogen  
€ 1.143.000 moeten zijn en is  
hieraan voldaan. 

Het CBF heeft een bovengrens voor 
de continuïteitsreserve vastgesteld: 
anderhalf maal de kosten van de 
werkorganisatie. De bovengrens voor  
 

Vlottende Activa
Debiteuren 
Het saldo van de debiteuren is lager 
dan in 2015. Eind 2015 werden 
eenmalig 80.000 Foodboxen geleverd 
aan de Nationale Postcode Loterij 
(NPL). In het eerste kwartaal van 
2017 is het openstaande saldo 
grotendeels ontvangen. Op basis 
van een individuele beoordeling 
is een voorziening getroffen voor 
dubieuze debiteuren van € 29.153 

de continuïteitsreserve is € 4.743.000. 
Aan deze norm is voldaan. 

Bestemmingsreserve  
Fairtrade Goud 
In 2015 zijn er voor € 5.000 donaties 
ontvangen specifiek voor de 
ondersteuning van Fairtrade Goud. 
Deze zijn in 2016 geheel besteed. 

(2015: €14.100). Om het risico op 
wanbetaling te verkleinen is het 
debiteurenbeheer deels uitbesteed 
aan Credifixx.
Nog te factureren bedragen
Dit betreft het door de 
licentiehouders aan Stichting 
Max Havelaar verschuldigde 
gebruiksrechtvergoeding over 
het vierde kwartaal 2016. Dit is in 
maart 2017 gefactureerd aan de 
licentiehouders.
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Reserve activa bedrijfsvoering

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 2016.

Bestemmingsfondsen
De Nationale Postcode Loterij heeft 

het It takes a village-project in 2015 
toegekend. Niet uitgegeven gelden 
werden in 2015 toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds, de uitgaven in 
2016 worden eruit onttrokken. Het 
project zal doorlopen tot 2017.

De Nationale Postcode Loterij heeft in 
2015 eenmalig Fairtrade Foodboxen 
als prijs uitgegeven. De positieve 
marge is toegevoegd aan het 

bestemmingsfonds en moet uiterlijk in 
2017 aan de promotie van Fairtrade 
worden besteed.
In 2016 heeft de Nationale 
Postcode Loterij het project Climate 
Academy toegekend van in totaal 
€ 1.500.000. De niet uitgegeven 
gelden zijn toegevoegd aan het 
Bestemmingsfonds.



Kortlopende schulden
Crediteuren 
Het saldo crediteuren was in 2015 
hoger door de eenmalige inkoop van 
80.000 Foodboxen ten behoeve van 
de NPL. 
 
Overige nog te betalen bedragen
Dit betreft verplichtingen die in 2016 
zijn aangegaan en die als volgt 
gespecificeerd kunnen worden:

De post “Fairtrade International leden 
licentiebijdrage 4e kwartaal” heeft 
betrekking op de licentiebijdrage van 
Nederlandse licentiehouders die in het 
buitenland verkopen. Max Havelaar 
int deze bijdrage maar betaalt deze 
door aan de zusterorganisaties in het 
betreffende land. 

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 
bedraagt in 2016 op jaarbasis  
€ 53.720.

 

Bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie 
van € 42.133 afgegeven.

Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2016

Doelbestedingspercentage  
van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / 
baten aan doelstelling 74%

Doelbestedingspercentage van de 
lasten
Bestedingen aan doelstellingen / 
totale lasten 99%

Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 0,2%
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Baten
Baten uit eigen fondswerving 
Donaties en giften
Incidenteel worden er giften en 
donaties ontvangen van particulieren. 
Onze boodschap is dat het kopen 
van producten met het Max Havelaar 
keurmerk een duurzame manier is om 
kleine boeren en plantagewerkers in 
ontwikkelingslanden te helpen
Mensen die meer willen doen, kunnen 
een donatie overmaken aan Max 
Havelaar. Hoewel het om een relatief 
klein bedrag gaat, willen we onze 
donateurs garanderen dat wij op een 
verantwoorde manier met deze giften 
omgaan.  
 

Bovendien is er € 2.465 ontvangen uit 
de nalatenschap van D.J. Ravenstein. 

Acties van Derden
Het IUCN heeft een bijdrage van € 
100.000 toegekend aan het FIKS 
project. Hiervan is 
€ 50.000 in 2015 ontvangen. Het 
project is inmiddels afgerond. De 
totale kosten zijn in 2015 en 2016 zijn 
€ 72.711, waardoor er nog € 22.711 
te ontvangen is van IUCN.

Subsidies van Overheden 
Het Fairtrade Carbon Partnership 
project 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, waarvan € 50.000 
ontvangen in 2015. In 2016 is het 
project afgerond en zijn er voor € 
9.454 kosten gemaakt.

Baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de 
Rabobank, ASN-bank en Triodos 
Bank is in totaal € 7.318 rente 
ontvangen.  

Overige Baten
Gebruiksrechtvergoeding 
Deze kunnen als volgt per product 
worden gespecificeerd (in euro):
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De kosten voor het gebruik van het 
keurmerk zijn in 2016 gewijzigd. 
Er is een splitsing gemaakt tussen 
kosten van controle (certificatie) en 
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. Deze 
post is hoger dan begroot door 
kosten die in rekening zijn gebracht 
bij Fairtrade International. Het gaat 
hierbij om kosten in verband met 
het opstellen voor een internationale 
commerciële strategie en voor sap.

NPL Foodboxen
De NPL heeft in 2015 eenmalig 
Fairtrade Foodboxen als prijs 
uitgegeven. De positieve marge 
moet voor 2017 aan de promotie 
van Fairtrade worden besteed 
en is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve.
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Lasten
Salarissen/Sociale lasten 



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.

Overige personeelskosten
De kosten voor de 
ziekteverzuimverzekering zijn lager uit 
gevallen door een hoger eigen risico 
voor Stichting Max Havelaar. Ook is er 
minder uitgegeven aan scholing dan 
begroot.
In 2015 werden de hogere kosten 
veroorzaakt door een overschrijding 
van circa € 90.000 van het budget 
voor ingehuurd personeel. Dit had 
voor € 43.000 betrekking op de 
internationale commerciële strategie. 
Deze kosten werden doorberekend 
aan Fairtrade International 
onder de post Vergoedingen en 
verkopen materiaal. De overige 
kosten hadden betrekking op de 
vervanging van medewerkers die met 
ouderschapsverlof waren of uit dienst 
waren getreden.

Bezoldiging bestuurders
De Raad van Toezicht is onbezoldigd 
en ontvangt alleen op verzoek een 
reiskostenvergoeding. Dit jaar zijn de 
kosten hoger door een werkbezoek 
van Tineke Bahlmann en Sietze 
Montijn aan boerencoöperaties in 
Kenia en Oeganda. 

Huisvestingskosten 
Het kantoorpand wordt gehuurd 
van Bouwinvest Dutch Institutional 
Office Fund N.V. en wordt gezamenlijk 
gebruikt met het Oikocredit. 

Kantoorkosten
Hieronder vallen onder andere 
reiskosten, telefoonkosten, 

kopieerkosten, administratiekosten en 
kosten voor dubieuze debiteuren.  

Kosten Fairtrade International 
Het ontwikkelen van 
keurmerkvoorwaarden, nieuwe 
producten en het monitoren van 
producenten gebeurt centraal 
vanuit Fairtrade International, de 
internationale koepel-organisatie. De 
bijdrage aan Fairtrade International 
en FLOcert is 29% (2015 27,5%) van 
de gebruiksrechtvergoeding. Door 
een afrekening over voorgaande jaren 
is deze post lager 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. De kosten voor 
Control Union zijn lager uitgevallen 
dan begroot.

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
Bestaat uit kosten voor internationale 
reizen, impactstudies, lobby en NPL It 
takes a Village.

Kosten beheer en administratie
Voor het beheren en administreren 
van projecten die worden gefinancierd 
uit 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, 30 juni 2017

Opgesteld door het Bestuur,  
Peter d’Angremond. 

Goedgekeurd door 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 verklaring is hierna 
opgenomen in dit verslag.

Verwerking resultaat
De resultaat bestemming staat 
gespecificeerd onder de Staat van 
Baten en Lasten op pagina 18.
 
Het resultaat over 2016 is 
overschot van € 1.168.438. Na 
toevoegingen en onttrekkingen 
aan de bestemmingsfondsen en 
reserves, komt er uit eindelijk 
€ 168.666 toegevoegd aan de 
continuïteitsreserve.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Max Havelaar 

VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2016 
ONS OORDEEL 
Wij hebben de jaarrekening  2016 van Stichting Max Havelaar te Utrecht gecontroleerd.   
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Max Havelaar per 31 december 2016 en van 
het saldo van baten en lasten over 2016 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2016;  
2. de staat van baten en lasten over 2016; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
  

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Max Havelaar zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit:   
 Het bestuursverslag, bevattende de hoofdstukken ‘prijs, het laatste taboe in duurzaamheid’ tot 

en met ‘Communicatie, campagnes & projecten’; en  
 de overige gegevens.   
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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 instellingen’. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 

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. 
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens 
in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. 
 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 
 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
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beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage 
bij onze controleverklaring. 

 
Veenendaal, 30 juni 2017 
accon avm controlepraktijk B.V. 

Origineel is getekend door: drs. J. Snoei RA 
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BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2016 VAN STICHTING MAX HAVELAAR 
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. 
 
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ACCOUNTANT VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:   
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 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 controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

 het evalueren of 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. 
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