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De lat moet omhoog
Wat zou het geweldig zijn als we onszelf zouden kunnen opheffen. Dat is het doel.
Het zou betekenen dat er geen armoede meer is bij boeren, dat werknemers op
plantages werken onder goede omstandigheden, zij een leefbaar loon verdienen
en dwang- en kinderarbeid niet meer voorkomt. Helaas zijn we daar nog niet.
Het keurmerk voor Fairtrade is een
middel om gelijkwaardige vooruitgang
mogelijk te maken. Het springt in het
gat dat overheden vaak niet opvullen.
Wereldwijd bestaan tussen landen
veel internationale afspraken over
bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen
en dwangarbeid. Maar vaak
wordt niet of nauwelijks op de
naleving toegezien. Daar komen de
Fairtrade standaarden van pas. Een
onafhankelijke organisatie FLO Cert,
controleert of de producten op een
eerlijke en verantwoorde manier
worden geproduceerd. Certificering
geeft daarmee zowel de retailer als de
consument houvast.
Daarnaast vult Fairtrade niet alleen
een leegte, maar voegt het ook
aspecten toe, zoals de invoering
van een minimumprijs en de
uitbetaling van de Fairtrade premie.
Zo draagt Fairtrade bij aan betere
werkomstandigheden en stabielere
inkomsten waardoor boeren en
arbeiders beter in staat zijn om te
voorzien in hun eigen levensbehoefte.
Op dit moment is de wereldwijde

waardeoverdracht van de premie
meer dan 100 miljoen euro per
jaar. Dat gaat rechtstreeks naar
boerencoöperaties en arbeiders
op plantages die dit investeren in
scholing, gezondheidszorg en in
de kwaliteit van hun gewassen,
bijvoorbeeld via klimaatprogramma’s.
Dit is een uniek element van
Fairtrade en het maakt dat de
organisatie op zichzelf staat in
het landschap van keurmerken en
ontwikkelingsorganisaties.
Er is de afgelopen tijd veel discussie
over keurmerken. Consumenten
vinden dat er teveel labels zijn
en zien door de bomen het bos
niet meer. Stichting Max Havelaar
vindt het belangrijk dat het kaf van
het koren gescheiden wordt. Zo
blijven er keurmerken over met
duidelijke criteria, standaarden die
voor iedereen toegankelijk zijn en
een onafhankelijk controlesysteem
zodat gecheckt wordt dat er aan
standaarden op sociaal, ecologisch
en financieel gebied voldaan wordt.

Het Fairtrade keurmerk alleen kan de
armoede in de wereld niet oplossen.
Maar Fairtrade kan wel een bijdrage
leveren aan een wereld waarin
boeren en arbeiders onder betere
omstandigheden werken, zij goede
huisvesting hebben, voldoende
verdienen om eten te kopen en hun
kinderen naar school kunnen gaan.
Deze aanpak werkt alleen als markten
op grote schaal Fairtrade omarmen.
Daar werken wij met een team van
17 personen hard aan. Het afgelopen
jaar groeide het volume van Fairtrade
producten in Nederland met 4%.
Een resultaat dat is gerealiseerd
dankzij het commitment van 149
bedrijven. Ontwikkeling vergt een
lange adem, waarbij samenwerking
essentieel is. Alleen samen kunnen
we tot ontwikkeling op grote schaal
komen, waardoor boeren en arbeiders
hun toekomst in eigen hand kunnen
nemen.
Peter d’Angremond
Algemeen directeur Stichting
Max Havelaar
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Verslag van de
directie en toekomst
Terugblik op de
marktontwikkelingen
Stichting Max Havelaar kan over 2015
een volumegroei van 4% rapporteren.
Dit heeft geresulteerd in een Fairtrade
premie voor boerencoöperaties en
plantages van 6,9 miljoen euro. Dit is
een toename van 29% ten opzichte
van het jaar ervoor.
In 2015 kocht 63% van de
Nederlandse huishoudens een
Fairtrade product, waarmee de
penetratie stabiliseert, zo blijkt uit
onderzoek van GfK. De besteding
per huishouden is het afgelopen jaar
gestegen met 3%.

Fairtrade en meer
De essentie van Fairtrade is om
verhoudingen in de waardeketen
te veranderen, hetgeen Stichting
Max Havelaar bewerkstelligt via
de Fairtrade standaarden. Daar
bovenop zien we in toenemende
mate de positieve ontwikkeling dat
licentiehouders verder gaan dan wat
in de standaarden staat beschreven.
Een mooi voorbeeld is hoe Tony’s
Chocolonely samen met Stichting
Max Havelaar het door de Nationale
Postcode Loterij gefinancierde
project It takes a village to protect
a child uitvoert. In dit project wordt

actief met Fairtrade Africa en de
lokale gemeenschap in Ivoorkust
samengewerkt om een systeem te
ontwikkelen waardoor kinderarbeid
voorkomen kan worden.
Een andere licentiehouder die een
flinke stap extra zet is Fair Trade
Original. Na een succesvolle opstart
van een productielijn voor kokosmelk
in Sri Lanka, hebben zij een
productielijn voor culinaire producten
opgezet in Thailand. Dit is een mooi
voorbeeld van direct trade waardoor
er meer toegevoegde waarde in het
land van herkomst blijft.
Ook retailer PLUS heeft in 2015
grote stappen gezet op het
gebied van duurzaamheid, via hun
MVO-beleid waarin Fairtrade een
prominente rol speelt. In 2015 ging
de supermarktorganisatie de afspraak
aan om de komende jaren, stap voor
stap, toe te werken naar een situatie
waarin alle huismerkproducten die
Fairtrade gecertificeerd kunnen zijn,
dat zullen worden.

Programmatisch werk
Binnen de koepelorganisatie Fairtrade
International zijn in samenwerking
met partners programma’s ontwikkeld

op een aantal specifieke terreinen.
Het gaat concreet om de volgende
thema’s:
• kinderrechten;
• klimaat;
• leefbaar loon;
• gender.
Fairtrade International is voortrekker
in het Leefbaar Loon-initiatief binnen
ISEAL, het internationale platform
voor sociale- en milieustandaarden.

Organisatie
Om beter te kunnen inspelen op
de behoeften van licentiepartners,
heeft Max Havelaar in 2015 een
herstructurering doorgevoerd. Er
zijn twee geïntegreerde teams
samengesteld, waarin de afdelingen
die verantwoordelijk zijn voor
accountmanagement, supply chain en
communicatie, zijn samengevoegd.
Het ene team richt zich op retail, het
andere team op de Out of Homemarkt en merken. Daarnaast is er een
nieuwe afdeling Policy & Campaigns
opgericht om de relevantie van
Fairtrade in Nederland nader uit te
werken en invulling te geven.
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Internationaal
Fairtrade blijft zich internationaal sterk
ontwikkelen. De teller van het aantal
Fairtrade producten wereldwijd staat
inmiddels op 26.000. Stichting Max
Havelaar blijft een actieve rol spelen
bij de ontwikkeling van internationale
samenwerking om een beter resultaat
te realiseren tegen lagere kosten.
De transitie van de afdeling
Producer Support Relations
(die onder de koepelorganisatie
Fairtrade International valt) naar de
producentennetwerken is een feit.
De netwerken zijn meer dan ooit de
spil in de dienstverlening naar en
ondersteuning van boerenorganisaties
en werknemers in Azië, Afrika en
Latijn Amerika. Lokale kennis en
inzichten zullen eraan bijdragen
dat ondersteuningsprogramma’s
effectiever en efficiënter worden
uitgevoerd.

Betrokkenheid en
samenwerking
Het afgelopen jaar heeft Max
Havelaar met financiële hulp van
de Nationale Postcode Loterij
verschillende producten kunnen
ontwikkelen. Zo werd op 7 mei 2015
het kookboek Eerlijk eten gelanceerd
met 80 Fairtrade recepten. Het boek
is een productie van Stichting Max
Havelaar, de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels en Fair Trade Original.
Ambassadeur Floortje Dessing
heeft het boek mede uitgegeven.
Met een oplage van 85.000 is deze
publicatie een groot succes. De
opbrengst wordt geïnvesteerd in de
renovatie van een kinderdagverblijf
op een theeplantage in Sri Lanka
en in een klimaatprogramma
voor bananenproducenten in
Colombia. Daarnaast stelde Max
Havelaar in samenwerking met haar
licentiehouders en Opmerken een
speciale foodbox samen die de
Nationale Postcode Loterij heeft

opgenomen in het prijzenassortiment.
Zo zijn ruim 100.000 gezinnen in
contact gekomen met een breed
assortiment aan Fairtrade producten.

Fairtrade Standaard voor
carbon credits
Tijdens de Klimaattop in Parijs is, in
samenwerking met de Gold Standard,
ICCO/ Fair Climate Fund, de Fairtrade
klimaatstandaard geïntroduceerd.
Inmiddels heeft een aantal klanten
zich gecommitteerd om hun CO2voetafdruk te reduceren en het restant
te compenseren met deze carbon
credits. Via de verkoopopbrengsten
van de credits kunnen de
betrokken boeren investeren in
adaptatieprogramma’s tegen de
effecten van klimaatverandering.
Er is een webtool ontwikkeld waar
bedrijven en particulieren hun CO2voetafdruk kunnen meten en deze
direct kunnen compenseren

Projecten
FiKS
Steeds meer koffieboeren
kampen met de effecten van
klimaatverandering op hun gewassen.
Oogsten mislukken waardoor zij
minden inkomen hebben. Daarom
startte Stichting Max Havelaar het
afgelopen jaar de Fairtrade in Koffie &
Schone Lucht (FiKS) campagne. Het
doel van de campagne is om in zeven
jaar tijd een uitstootvermindering
van 250.000 ton CO2 te realiseren,
waarvan 20.000 boerengezinnen
in Ethiopië (Oromia) voordeel
hebben. Dit wordt gerealiseerd met
de verkoop van carbon credits.
Het zijn de boerengezinnen, veelal
werkzaam in de koffiesector, die
deze carbon credits via een speciaal
Koffiebos-programma verdienen
en deze kunnen verhandelen. Door
de overstap op hout-besparende
kooktoestellen, die 50% minder hout
gebruiken en 70% minder CO2uitstoot, verdienen de gezinnen

carbon credits. Hierdoor blijven
schaduwbomen behouden die naast
de koffiestruiken groeien en essentieel
zijn voor een goede kwaliteit koffie.
De schone manier van werken
voorkomt ook long- en oogziekten
die vrouwen en kinderen opliepen
door het koken op open vuur. Deze
campagne wordt mede mogelijk
gemaakt door ICCO/ Fair Climate
Fund.
It takes a Village to protect a child
Het project It takes a village to
protect a child ondersteunt drie
cacaocoöperaties in Ivoorkust
zodat zij hun eigen aanpak kunnen
ontwikkelen om kinderarbeid
structureel te bestrijden en te
voorkomen. De coöperaties
onderzoeken waar het risico op
kinderarbeid het grootst is in hun
gemeenschap en ondernemen acties
om deze risico’s weg te nemen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de
verbetering van toegang tot onderwijs
en de bewustwording omtrent
kinderarbeid. Kinderen en jongeren
spelen in dit proces een belangrijke
rol. Het is belangrijk dat hun stem
wordt gehoord en dat ze meedenken
over de verkleining van het risico op
kinderarbeid. Hiermee kunnen ze
zichzelf en hun gemeenschap in staat
stellen om armoede te bestrijden,
hun positie te versterken en meer
controle te krijgen over hun leven. Het
project It takes a village to protect a
child is een initiatief van Stichting Max
Havelaar en Tony’s Chocolonely en
wordt mede mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode Loterij.
Fair Share Campagne
Achter al die Fairtrade producten
in het winkelschap gaan
indrukwekkende verhalen schuil van
boeren die een Fair Share zouden
moeten krijgen voor hun harde werk.
Om consumenten en de boeren
die aangesloten zijn bij Fairtrade
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dichterbij elkaar te brengen lanceerde
Max Havelaar in samenwerking met
Delicious, hét foodmagazine van
Nederland, de Facebook app: the
Fair Share. Via deze app werden
wekelijks inspirerende berichten geshared over (h)eerlijke koffie, thee en
chocolade. Bijvoorbeeld recepten,
productinformatie, nieuwtjes of
een video. Wanneer deelnemers
via hun Facebook pagina deze
berichten deelden met vrienden,
verdienden zij punten. Met die
punten maakten deelnemers kans
op een Fairtrade pakket of deelname
aan een Foodworkshop die Max
Havelaar met Delicious organiseerde:
koken met koffie, koken met thee,
en een chocoladeworkshop. Bij
iedere workshop was een Fairtrade
producent uit het land van herkomst
aanwezig. Deze campagne werd
mogelijk gemaakt door Oxfam Novib.
Goud Campagne
De situatie in veel kleinschalige
goudmijnen in Afrika en LatijnsAmerika is schrijnend. Stichting
Max Havelaar wil daar verandering
in brengen en startte in mei 2015
de Fairtrade Goud campagne.
Koppels werden opgeroepen om
hun liefdesverhaal te delen op de
website www.ikwilfairtradegoud.
nl en maakten zo kans op twee
ringen vervaardigd van Fairtrade
gecertificeerd goud, aangeboden
door House of Eléonore. De ringen
werden op 9 juni 2015 uitgereikt aan
het winnende koppel door minister
Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking tijdens
de Nationale Ronde Tafel over Goud,
die werd georganiseerd door het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Fairbezig campagne
Fair Trade Original, Stichting
Max Havelaar en de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels
werkten in de campagne Fairbezig

intensief samen om het gebruik van
Fairtrade producten te stimuleren.
De campagne wil consumenten
laten zien hoeveel lekkere en leuke
Fairtrade producten er zijn. In 2015
deden we dit onder andere door een
samenwerking met verschillende
damesbladen. De campagne werd
mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Toekomst en plannen 2016
Fairtrade is actueler dan ooit omdat
duurzaamheid alleen kan worden
gerealiseerd als daar de kosten voor
worden betaald. Duurzaamheid heeft
een prijs. Denk aan looneffecten, denk
aan milieueffecten. Het kosteneffect
voor de consument is echter beperkt
omdat de grondstofkosten een
klein deel uitmaken van de eindprijs
in consumentenproducten. Het
inkomenseffect voor boeren en
arbeiders daarentegen is groot. Met
de extra inkomsten kunnen onder
andere kinderen naar school en kan
er geïnvesteerd worden in betere
gezondheidzorg.
We zien dat thema’s die aan de
essentie raken van Fairtrade veel
aandacht krijgen. Deze interessante
en zinvolle ontwikkeling biedt
Fairtrade nieuwe kansen om de
impact voor boeren en arbeiders
te vergoten. In Nederland zal
Max Havelaar het momentum
rondom deze thema’s gebruiken
om bestaande relaties met
licentiehouders te verdiepen en daar
waar mogelijk nieuwe partners aan
te trekken. De urgentie en brede
discussie die op dit moment speelt
rondom leefbaar loon en leefbaar
inkomen geeft ons vertrouwen
dat er een serieus draagvlak zal
ontstaan, om samen met partners
(licentiehouders) een pad in te slaan
om leefbare lonen en inkomens te
realiseren.
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Financieel beleid
Het financiële beleid van Stichting Max Havelaar is gebaseerd op zes indicatoren.

1) Solvabiliteit
Om de continuïteit van Stichting Max
Havelaar te waarborgen, is het nodig
dat er reserves zijn. Het besteedbaar
vermogen moet ook in mindere tijden
hoog genoeg zijn.
Er is geen vaste regel of norm voor
een verantwoorde hoogte van het
vermogen. Voor de vaststelling van
de norm is een inventarisatie gemaakt
bij een aantal organisaties dan wel
voorschrijvende instellingen, zoals
het Centraal Bureau Fondsenwerving.
De richtlijn van het CBF is maximaal
anderhalf keer de kosten van de
werkorganisatie. De bovengrens voor
het vermogen is € 3.895.000. Aan
deze norm is voldaan.
De salaris- en pensioenkosten van de
organisatie gelden als referentie voor
het eigen vermogen. Het besteedbaar
vermogen moet minimaal gelijk zijn
aan deze jaarlijkse kosten.
Volgens deze norm zou het eigen
vermogen minimaal € 1.003.000
(2014: € 1.035.000) moeten zijn. De
continuïteitsreserve ligt boven deze
norm.

2) Liquiditeit
Aan het einde van 2015 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, maar maakt gebruik van
spaarrekeningen bij de Rabobank,
Triodos en ASN Bank. Aan de norm
op gebied van veilige belegging is
voldaan.

producten, supermarkten en Out of
Home-gebruik is essentieel om dit
risico te verdelen.

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 mag
niet boven 50% van het totaal komen.
Koffie is de grootste productgroep,
maar blijft onder de norm van 50%.
Nu andere productgroepen groeien,
daalt de afhankelijkheid van koffie.

4) Waardeoverdracht
Doel van de 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 een doelstelling te formuleren
die de financiële voordelen van
boerenorganisaties en arbeiders afzet
tegen de systeemkosten van Max
Havelaar.

Ook op het gebied van distributie is
Stichting Max Havelaar afhankelijk
van een beperkt aantal spelers.
Spreiding van de afzet over meerdere

De financiële voordelen van
boerenorganisaties en arbeiders
(ook wel waardeoverdracht) is als
volgt gedefinieerd*: Fairtrade afzet x
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(Fairtrade minimumprijs + Fairtrade
premie).
*In verband met de invloed van de
dollarkoers op markt prijzen 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. Dit wordt berekend door
de licentiebijdragen te delen door de
waardeoverdracht.
De licentiebijdrage is in 2015
€ 2.636.252 en de waardeoverdracht
€ 49.600.000. Dit leidt tot een
ratio van 5,3% (in 2014 6%) die
ruimschoots onder de norm van
12,5% ligt. Dit is een verbetering ten
opzichte van het jaar ervoor.
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 en het is een
goede indicator om de effectiviteit
weer te geven van Stichting Max
Havelaar. Het CBF hanteert een
norm van maximaal 25% van de
wervingskosten om geld te genereren
voor projecten. Stichting Max
Havelaar streeft een betere ratio na.
5) Plannen, evalueren
en kosten beheersing
Kostenbewustzijn en een kritische
kijk op de uitgaven zijn essentieel
voor Stichting Max Havelaar. In 2015
gaf Stichting Max Havelaar € 3,1
miljoen uit. De belangrijkste uitgaven
zijn Salarissen/Sociale lasten (29%),

Promotie en Publiciteit (20%) en
Fairtrade International (22%).
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 middel van het
Max Havelaar keurmerk. De kosten
hiervan moeten worden gedekt uit de
gebruiksrechtvergoeding.
Innovatie en uitbreiding (investeren
in het ontwikkelen van nieuwe
ketens en nieuwe marktvraag)
wordt gefinancierd uit andere
geldstromen (subsidies en bijdragen
door 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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Verslag van de
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting
Max Havelaar is verantwoordelijk voor
het toezicht houden 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. Hij maakt tevens deel
uit van het Global Operations Team
(GOT) binnen Fairtrade International.
De operationele activiteiten zijn
gedelegeerd aan de directeur
(eindverantwoordelijk) en het team.
Dit is vastgelegd in de statuten en
reglementen.
Leden van de Raad van Toezicht
hebben geen onderlinge relaties in de
familiesfeer en hebben geen zakelijke
relatie met de organisatie om iedere
vorm van belangenverstrengeling uit
te sluiten.

klimaatproject is gepresenteerd.
Tijdens deze vergadering heeft
Marilou van Golstein Brouwers
afscheid genomen als lid van de
Raad van Toezicht. Sietze Montijn
en Eric Drok werden als nieuwe
leden benoemd. Op 29 juni zijn de
omzetcijfers van het eerste kwartaal
van 2015 toegelicht, het jaarverslag
vastgesteld en een verlaging in de
licentiefee goedgekeurd. Tijdens de
strategiedag op 15 september is
het plan 2016-2020 besproken en
geaccordeerd. De vierde bijeenkomst
vond plaats op 24 september.
Naast de cijfers van het derde
kwartaal werden de plannen voor
de Fairtrade week besproken. De
laatste vergadering van het jaar vond
plaats op 27 november. Tijdens deze
vergadering is groen licht gegeven
voor de begroting voor 2015 en is het
project It takes a village to protect a
child toegelicht.

De Raad van Toezicht is in
2015 vijf keer bijeengekomen in
aanwezigheid van de directie. Op
23 april was de eerste bijeenkomst,
waarbij de jaarcijfers van 2014
werden doorgenomen en het FIKS

Tijdens de bijeenkomsten van de
Raad van Toezicht was er sprake
van een aanwezigheidsgraad van ten
minste 80%, behalve de vergadering
van 24 september (60%). Voorzitter
Tineke Bahlmann nam in 2015

namens Stichting Max Havelaar
actief deel in het international
chairs platform dat vanuit Fairtrade
International werd geïnitieerd.

Leden van de Raad van Toezicht
Tineke Bahlmann, voorzitter
• Voorzitter RvT Maasstad 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
• 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
• Adviseur Stichting Ik Kies bewust
• Voorzitter organisatie Supermarkt
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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
• Operation partner Hg-Capital in
London
• Voorzitter RvC Flow Trader NV
• Lid RvC van: MS Mode BV,
Coolcat BV, The Greenery BV,
Euro Pool Systems International
BV, LievenseCSO 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 BV
• Voorzitter stichtingsbestuur Coolcat
foundation.
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Ontwikkelingen
in de markt
Fairtrade producten bij alle
supermarkten verkrijgbaar
ALDI introduceerde in 2015 een
prachtig Fairtrade gecertificeerd
assortiment met huismerkproducten
onder de naam ‘Fair’. Daarmee
kunnen we met trots zeggen dat
bij elke retailer in Nederland een
assortiment Fairtrade gecertificeerde
producten te vinden is.
In 2015 is het aantal verkochte
Fairtrade producten in de
supermarkten en in het Out of
Home-kanaal opnieuw gegroeid. De
totale groei in volume is 4%, waarbij
Fairtrade noten, sap en suiker het
sterkst groeien met uitschieters van
zelfs 41%.
Retailorganisaties beseffen dat een
breed assortiment aan duurzame
producten klanten naar de winkel
kan trekken en breiden hun
assortimenten steeds meer uit. Een
prachtig voorbeeld daarvan is PLUS
Retail, die in 2015 een partnership
aanging met Stichting Max Havelaar.
PLUS heeft zich voorgenomen om
haar koploperspositie in Fairtrade
behouden. Dit door het assortiment
van huismerkproducten de komende
jaren daar waar mogelijk om te

zetten naar Fairtrade gecertificeerde
producten.

Koffie
Het Fairtrade volume in koffie is in
2015 wederom licht gegroeid. Gezien
de aanhoudende druk op de gehele
koffiemarkt is dit een zeer goed
resultaat. De formules LIDL en ALDI
laten allebei een mooie groei zien, als
ook de merken Fair Trade Original en
Café Intención.

Bananen
De prijzen van bananen stonden ook
in 2015 zwaar onder druk. De prijs
van 99 cent die veel supermarkten
voor hun conventionele bananen
vragen is zeer laag, met alle gevolgen
voor de boeren en arbeiders die
de bananen produceren. Het
Fairtrade keurmerk stelt als eis dat
boerenorganisaties minstens een
minimumprijs ontvangen voor hun
bananen en daar bovenop een
Fairtrade premie van 1 US$ per
doos van 18 kilo. Op deze manier
ontvangen bananencoöperaties een
eerlijkere prijs voor bananen.
De nog steeds groeiende verkoop
van Fairtrade bananen laat zien
dat veel consumenten de voorkeur

geven aan een banaan waarvoor
boeren en arbeiders een eerlijkere
prijs ontvangen. In 2015 werd ruim
20 miljoen kilo Fairtrade bananen
verkocht. Bananen blijven daarmee
het grootste Fairtrade product in
Nederland. ALDI is in 2015 begonnen
met Fairtrade biologische bananen
en daarnaast is er een zeer knappe
autonome groei door PLUS, Spar en
vooral Albert Heijn behaald.

Cacao
De categorie cacao werd in 2015
afgesloten met 2% groei. Dit
ondanks het verlies van Verkade als
licentiehouder. Tony’s Chocolonely
blijft jaar na jaar flink groeien. ALDI
heeft ook enkele chocoladeproducten
geïntroduceerd en EkoPlaza heeft
een nieuwe lijn onder de naam
‘Happy Chocolate’ gelanceerd.
Daarnaast zijn er steeds meer
seizoen chocoladeproducten, zoals
paaseitjes en chocoladeletters, op
de markt gekomen onder het in 2014
geïntroduceerde Fairtrade Cacao
Programma.

Suiker
Sinds de toetreding van het Engelse
merk Tate & Lyle op de Nederlandse
markt in 2014, groeit de categorie
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suiker gestaag door. Tate & Lyle heeft
de distributie in 2015 flink weten uit te
breiden in het retailkanaal. Daarnaast
hebben ook Jumbo en ALDI Fairtrade
rietsuiker in hun assortiment
opgenomen.

voor het bloemistenkanaal gestart.
Deze ontwikkelingen dragen stevig
bij aan distributieopbouw binnen het
bloemistenkanaal.

Thee
Het volume van Fairtrade thee is
in 2015 met 11% gegroeid. Deze
groei is onder meer te danken aan
verschillende theeconcepten van
licentiehouder Axxent. Vooral in de
Out of Home-markt heeft Axxent haar
assortiment weten uit te breiden. Het
theemerk Clipper zag haar verkopen
ook stijgen en Zonnatura heeft in
2015 diverse Fairtrade theesmaken
geïntroduceerd.

Vruchtensappen
Max Havelaar werkt samen met
haar partners in Nederland om meer
Fairtrade vruchtensap te kunnen
aanbieden. In 2014 is er in totaal
meer dan 2,5 miljoen liter verkocht.
Er is een aantal nieuwe private label
sap assortimenten, waaronder PLUS,
bijgekomen. Ook heeft Fair Trade
Original een stijging in haar verkopen
gerealiseerd.

Noten en gedroogd fruit
In 2015 werd 30% meer Fairtrade
noten verkocht in Nederland ten
opzichte van 2014. Een belangrijke
oorzaak van deze groei was de
opname van noten bij nieuwe
toetreder ALDI. Daarnaast liet Albert
Heijn een sterke groei zien in pinda’s
en cashewnoten.

Bloemen
De categorie bloemen sluit het jaar
positief af met een groei van 3%.
Deze groei is met name te danken
aan de toename in verkopen in het
bloemistenkanaal. Plantion veilt sinds
eind 2014 Fairtrade rozen via de
klok en behaalt een groot volume.
Daarnaast is er een groothandel
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Communicatie
en campagnes
Fairtrade Week
Tijdens de negende editie van de
Fairtrade Week, 24 oktober t/m
1 november 2015, participeerden
wederom alle landelijke retailers.
Aan het begin van de campagneweek
viel bij ruim 2 miljoen huishoudens
een Fairtrade Week actiefolder op
de deurmat. In deze folder stonden
aanbiedingen van o.a. Albert Heijn,
PLUS, Lidl en Jumbo. Daarnaast werd
de consument op de Fairtrade Week
geattendeerd via een uitgebreide
landelijke radiocampagne en een
speciale Fairtrade Trouw-bijlage.
Dankzij alle activiteiten werd het
draagvlak voor Fairtrade en de afzet
van Fairtrade producten vergroot.

World Fair Trade Day 2015: 9 mei
Elk jaar wordt op de tweede zaterdag
in mei wereldwijd aandacht gevraagd
voor eerlijke handel. In aanloop naar
deze World Fair Trade Day werd in
samenwerking met supermarkten
en Wereldwinkels voor het tweede
jaar op rij een uitgebreide campagne
opgezet. Onder het motto ‘Eerlijk
eten’ konden consumenten bij
bijna alle supermarkten genieten
van korting op diverse Fairtrade
producten. De aanbiedingen werden

gebundeld in een actiefolder, die in
een oplage van ruim 2 miljoen huisaan-huis verspreid werd. De acties
op de winkelvloer werden verder
ondersteund door instore materialen,
een uitgebreide radiocampagne,
artikelen in damesbladen en social
media als Twitter en Facebook. Op
7 mei lanceerde Floortje Dessing
het kookboek ‘Eerlijk eten’ met 80
Fairtrade recepten. Dit kookboek
is een initiatief van Fair Trade
Original, de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en Stichting Max
Havelaar en is mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode Loterij.

Den Haag op 24 oktober de Fairtrade
Gemeente titel. De teller van Fairtrade
Gemeenten stond in 2015 op 63.

Max Havelaar Lecture
Op 28 oktober 2015 vond de jaarlijkse
Max Havelaar Lecture plaats op de
Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Deze keer stond de lecture in
het teken van de Sustainable
Development Goals. De lecture
is een samenwerking tussen The
Partnerships Resource Centre, Young
& Fair en Stichting Max Havelaar.
Zie: www.maxhavelaarlecture.org

Fairtrade Gemeente Campagne
Op 21 november 2015 ontving
de Utrechtse gedeputeerde
Mariëtte Pennarts uit handen van
de juryvoorzitter van de Fairtrade
Gemeente campagne, Agnes
Jongerius, de titel Fairtrade Provincie.
Utrecht ontving hiermee de eerste
Fairtrade provincie-titel in Nederland,
een eervolle titel die aangeeft dat er in
alle (deel)gemeenten van de provincie
aandacht wordt besteed aan eerlijke
en duurzame handel. Ook zijn er het
afgelopen jaar verschillende Fairtrade
Gemeenten bijgekomen. Zo ontving
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Grondslagen van de
financiële verslaglegging
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 middel
van 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 op
genomen tegen de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.

Richtlijn
De jaarrekening 2015 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 betreffende post expliciet
anders in 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,
welke gelijk zijn 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.

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 waar
zij betrekking op heeft.
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.

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

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.

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

Materiële vaste activa

Investeringen in automatisering
worden in drie jaar afgeschreven, de
overige investeringen in vijf jaar.
Door de verhuizing in 2014 naar een
nieuw pand is er geïnvesteerd in
nieuw inventaris en zijn oude, niet
aanwezige, inventaris uit het overzicht
verwijderd.
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Financiële vaste activa

Vlottende Activa

Aandelen Oikocredit
Sinds 1996 participeert Stichting
Max Havelaar in het aandelenkapitaal
van Oikocredit. In 2015 zijn uit
stockdividend aandelen toegevoegd.
De doelstellingen van beide partijen
vertonen veel overeenkomsten.
Bovendien worden partners van
Stichting Max Havelaar ondersteund
door Oikocredit.

Debiteuren
Het saldo van de debiteuren is hoger
dan in 2014. Dit wordt veroorzaakt
door een eenmalige levering van
80.0000 Foodboxen aan de NPL.
In het eerste kwartaal van 2016 is
het openstaande saldo grotendeels
ontvangen. Op basis van individuele
beoordeling is een voorziening
getroffen voor dubieuze debiteuren
van € 14.100 (2014: €20.401).

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 2015. Dit is in
maart 2015 gefactureerd aan de
licentiehouders.

Overige nog te ontvangen bedragen

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

Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Stichting Max Havelaar kiest als
norm voor het eigen vermogen, dat
continuïteitsreserve minimaal gelijk
is aan de posten Salaris/Sociale
lasten en Pensioen lasten. Zie ook de
financiële strategie.
Volgens deze norm zou het eigen
vermogen € 1.003.000 euro moeten
zijn en is hieraan voldaan.
Het CBF heeft een bovengrens voor
de continuïteitsreserve vastgesteld:
1,5 de kosten van de werkorganisatie.
De bovengrens voor het vermogen
is € 3.895.000. Aan deze norm is
voldaan.
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Bestemmingsreserve
Fairtrade Goud
In 2015 zijn er voor € 5.000 donaties
ontvangen specifiek voor de
ondersteuning van Fairtrade Goud.
Dit bedrag is in 2015 niet geheel
besteed. In 2016 zal het restant
worden uitgegeven.

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 2015.

Bestemmingsfondsen
Van Agentschap NL is een subsidie
ontvangen (zie toelichting bij Subsidie)
die in 2014 en voorgaande jaren niet
volledig besteed is. Dit bedrag is in
2015 teruggestort.
De Oxfam Fairshare campagne is
media 2015 gestart en zal begin 2015
worden afgerond.

Het Nationale Postcode Loterij project
de ‘Doorbraak van Fairtrade’ liep van
2010 tot en met 2015. Het nog niet
uitgegeven deel is in 2015 ingezet.
Het Nationale Postcode Loterij project
‘It takes a village to protect a child’ is
in 2015 toegekend en zal doorlopen
tot 2016.
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Kortlopende schulden
Crediteuren
Het saldo crediteuren is sterk
gestegen door de eenmalige inkoop
van 80.000 Foodboxen ten behoeve
van de NPL.
Overige nog te betalen bedragen
Dit betreft verplichtingen die in 2015
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 2015 op jaarbasis
€ 53.277.

Bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie
van € 42.133 afgegeven.

Toelichting op de staat van
baten en lasten over 2015
Doelbestedingspercentage
van de baten
Bestedingen aan doelstellingen /
baten aan doelstelling 94%
Doelbestedingspercentage
van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen /
totale lasten 99%
Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving / baten
eigen fondsenwerving 10%
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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 plantage werkers 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.
In 2015 is € 5.000 ontvangen voor
Fairtrade goud, waardoor deze post
hoger uitkomt dan vorige jaren.
In april 2012 heeft het Centraal
Bureau Fondsenwerving het CBF

keurmerk toegekend aan Stichting
Max Havelaar. Deze erkenning is in
2016 verlengd.
Acties van Derden
Het IUCN heeft een bijdrage van
€ 100.000 toegekend aan het FiKS
project. Hiervan is € 50.000 in 2015
ontvangen. Bij het opstellen van
de begroting was deze bijdrage
nog niet toegekend en daarom niet
opgenomen in de begroting.
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 2014 een
subsidie verstrekt van € 100.000 voor
het programma Fairtrade in Koffie en

Vergoedingen en
verkoop materialen

Nationale Postcode Loterij
Foodboxen

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.

De Nationale Postcode Loterij heeft
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.

Schone lucht (FiKS). In 2015 is er
€ 50.000 ontvangen, maar €
15.000 was in 2014 al als subsidie
verantwoord. Voor een bedrag van
€ 12.691 zijn er in 2015 al wel kosten
gemaakt maar nog geen subsidie
ontvangen. Dit bedrag is verantwoord
op de balans onder de post: Overige
nog te ontvangen bedragen. Het
project wordt in 2016 afgerond.
Baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de RABO
bank, ASN bank en Triodos is in totaal
€ 10.460 rente ontvangen.

Overige Baten
Gebruiksrechtvergoeding
Deze kunnen als volgt per product
worden gespecificeerd (in euro):
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Lasten

Salarissen/Sociale lasten
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Pensioenen
Stichting Max Havelaar heeft
voor haar werknemers een
pensioenregeling getroffen
waarbij de pensioenuitkeringen
gebaseerd zijn op middelloon. Deze
pensioenregeling is ondergebracht bij
pensioenverzekeraar Zwitserleven. Op
de premie wordt een eigen bijdrage
van medewerkers in mindering
gebracht.

Overige personeelskosten
De hogere kosten zijn veroorzaakt
door een overschrijding van circa
€ 90.000 van het budget voor
ingehuurd personeel. Dit heeft
voor € 43.000 betrekking op de
internationale commerciële strategie.
Deze kosten zijn doorberekend aan
Fairtrade International onder de post
Vergoedingen en verkopen materiaal.
De overige kosten hebben 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.

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

Kantoorkosten
In 2014 waren de kosten hoger in
verband met de verhuizing. In 2015
zijn de kosten lager dan begroot door
lagere reiskosten, 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 koepelorganisatie. De

bijdrage aan Fairtrade International
is 27,5% (2014: 24,8%) van de
gebruiksrechtvergoeding. Door een
afrekening over voorgaande jaren
is deze post lager uitgevallen dan
begroot.

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,
Oxfam Fairshare en de Fairtrade
gemeentes. Deze worden elders in
het jaarverslag toegelicht. Een deel
van de kosten voor NPL It takes a
village zijn uitgesteld naar vorig jaar
waardoor deze kosten lager uitvallen
da begroot.

Internationale activiteiten en
productontwikkeling

van Derden. Hieraan is ruim voldaan.
Utrecht, 9 juni 2016
De Raad van Toezicht van Stichting
Max Havelaar,
Prof. dr. Tineke Bahlmann (voorzitter)
Natasja van den Berg
Sjaak de Korte
Drs. Sietze Montijn
Mr. drs. Eric Drok

Overige gegevens
Controleverklaring
De door BDO afgegeven verklaring is
hierna opgenomen in dit verslag.

Verwerking resultaat
De resultaatbestemming staat
gespecificeerd onder de Staat van
Baten en Lasten.
Het resultaat over 2015 is een
overschot van € 164.910. Na
toevoegingen en onttrekkingen
aan de bestemmingsfondsen en
reserves, wordt er uit eindelijk
€ 244.181 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.

Bestaat uit kosten voor internationale
reizen, impactstudies, lobby en
Nationale Postcode Loterij It takes
a village en FiKS-project. Een deel
van de kosten voor het Nationale
Postcode Loterij- project It takes a
village zijn uitgesteld naar vorig jaar
waardoor deze kosten lager uitvallen
dan begroot.

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
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van
toezicht van Stichting Max Havelaar
Verklaring over de jaarrekening
2015
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2015 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 op 31
december 2015 en van het resultaat
over 2015 in overeenstemming met
de in Nederland geldende Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen (RJ
650).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2015;
2. de staat van baten en lasten over
2015; en
3. de toelichting met een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en overige
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.
Verantwoordelijkheden van het
bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk
voor het opmaken en het getrouw
weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ 650. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de
onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit
voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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 controleinformatie 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
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alle 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
beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
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 het bestuur 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 controleinformatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten 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
onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie,
structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening
een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met 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.
Verklaring betreffende overige
door wet- of regelgeving gestelde
vereisten
Andere informatie
Dit rapport omvat, naast
de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij, andere
informatie. De andere informatie
bestaat uit:
• het hoofdstuk De lat moet omhoog;
• het verslag van de directie en
toekomst;
• het financieel beleid;
• het verslag van de raad van
toezicht;
• ontwikkelingen in de markt;
• communicatie en campagnes.
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Wij vermelden op basis van
de verplichtingen onder de
controlestandaarden dat we niets te
rapporteren hebben met betrekking
tot andere informatie.
Ons oordeel over de jaarrekening
omvat niet de andere informatie en
we brengen over de andere informatie
geen controleoordeel of andere
vorm van assurance conclusie tot
uitdrukking. In het kader van onze
controle van de jaarrekening is het,
op basis van de controlestandaarden,
onze verantwoordelijkheid om de
andere informatie te lezen. Hierbij
overwegen wij of een inconsistentie
van materieel belang bestaat
tussen de andere informatie en de
jaarrekening. Hiertoe gebruiken wij
de verkregen controle-informatie
van de jaarrekeningcontrole en
de tijdens de controle getrokken
conclusies. Daarnaast gaan wij na
of de andere informatie anderszins
afwijkingen van materieel belang
lijkt te bevatten. Als wij concluderen,
gebaseerd op werkzaamheden die wij
hebben uitgevoerd, dat deze andere
informatie een afwijking van materieel
belang bevat, zijn wij verplicht dit feit
te rapporteren.
Het bestuur is verantwoordelijk
voor het opstellen van de andere
informatie.
Utrecht, 9 juni 2016
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
R.W.A. Eradus RA
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