
Fairtrade in 
vogelvlucht
Wat is Fairtrade?
Fairtrade is zowel een ethisch keurmerk als een wereldwijde beweging. Het 
streeft naar ‘eerlijke handel’ – waarin het welzijn van mensen voorop staat. Door 
Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs 
voor hun producten. Zo kunnen zij zelf hun levensomstandigheden verbeteren en 
investeren in een betere toekomst. Consumenten hebben een krachtig middel 
in handen om hierbij te helpen. Door tijdens hun dagelijkse boodschappen 
producten te kopen die het Fairtrade keurmerk dragen. In Nederland beter 
bekend als het Max Havelaar keurmerk.

Wat doet Fairtrade International?
Fairtrade International is een internationaal erkende en onafhankelijke non-
profitorganisatie. Zij strijdt voor eerlijke handelsvoorwaarden. Doel is dat boeren 
en arbeiders in ontwikkelingslanden mede dankzij deze voorwaarden vorm 
kunnen geven aan een betere toekomst voor zichzelf én voor hun gemeenschap. 

Fairtrade International is verantwoordelijk voor de strategie van de Fairtrade 
beweging, de Fairtrade normen en ondersteunt de boeren. Ook beheert Fairtrade 
International het Fairtrade keurmerk, een geregistreerd handelsmerk. Producten 
met het Fairtrade keurmerk voldoen aan de internationaal vastgestelde Fairtrade 
criteria.

Marktoverzicht
Er is een groot assortiment Fairtrade producten waaronder koffie, thee, cacao, 
bananen, sap, noten, rijst, bloemen, etc. Deze producten worden op de markt 
gebracht door bedrijven als Starbucks, Ben & Jerry’s, Fair Trade Original, PLUS, 
Albert Heijn.

Zie voor een compleet overzicht de producten zoekmachine op 
www.maxhavelaar.nl

Belangrijke Fairtrade normen
• Producenten krijgen in ieder geval een Fairtrade minimumprijs. Die dekt de 
   kosten van hun duurzame productie.
• Zij ontvangen daarnaast een Fairtrade premie; een aanvullend bedrag om te  
   investeren in sociale, economische en ecologische ontwikkeling.
• Producenten kunnen voorfinanciering krijgen.
• Zij tekenen met afnemers contracten die langetermijnplanning en duurzame  
   productie mogelijk maken. 
• Boeren en arbeiders werken volgens de arbeidsvoorwaarden die de  
   International Labour Organisation van de VN heeft opgesteld. Kinderarbeid, 
   dwangarbeid of discriminatie zijn dus uit den boze. En de gezondheid en  
   veiligheid van werknemers staan voorop. Bovendien zijn deze medewerkers  
   vrij zich te verenigen en gezamenlijk te onderhandelen.
• Producenten houden rekening met het milieu. Dat betekent onder andere dat  
   ze gewasbeschermingsmiddelen veilig gebruiken, verboden  
   bestrijdingsmiddelen uitbannen en afval verantwoord afvoeren. Maar 
   bijvoorbeeld ook dat zij geen genetisch gemodificeerde producten verbouwen  
   en kwetsbare natuurgebieden beschermen.
• Alle boerenorganisaties werken democratisch. Leden van kleine  
   boerenorganisaties hebben inspraak in de besluitvorming. Voor plantages geldt  
   dat werknemers beslissen over de invulling van de Fairtrade premie.

Een compleet overzicht van de Fairtrade normen is te vinden op  
www.fairtrade.net.

Fairtrade cijfers 
internationaal
(2013-2014)

1210
boerencoöperaties en plantages zijn 

aangesloten bij Fairtrade

1,4 miljoen
individuele boeren en arbeiders zijn 

aangesloten bij Fairtrade

6 miljoen
mensen in ontwikkelingslanden profiteren 

van Fairtrade 

€ 5,5 miljard
is de geschatte opbrengst van wereldwijd 

verkochte Fairtrade producten

€ 86 miljoen
is de geschatte Fairtrade premie die 
boeren/arbeiders hebben ontvangen

Fairtrade cijfers nationaal
(2013-2014)

€5,4 miljoen
Boerencooperaties ontvingen €5,4 

miljoen extra premie (bovenop de prijs) 
als gevolg van de verkoop van Fairtrade 
gecertificeerde producten in Nederland.

1800
producten met Fairtrade keurmerk op 
de Nederlandse markt, door ruim 139 

bedrijven

60%
van de Nederlandse huishoudens koopt 

een of meerdere Fairtrade producten

93%
van de Nederlanders kent Max Havelaar

Onze visie: 
Een wereld waarin alle producenten 

verzekerd zijn van een stabiel en 
duurzaam levensonderhoud, hun 

mogelijkheden kunnen benutten en in 
staat zijn te beslissen over hun eigen 

toekomst. 



Producer Countries

National Fairtrade 
Organizations

Waaruit bestaat Fairtrade International?
Fairtrade International is een koepelorganisatie, bestuurd door 
producentennetwerken  en nationale keurmerkorganisaties. Fairtrade 
International heeft een productie- en een verkoopkant. 

Aan de productiekant omvat de organisatie drie producentennetwerken 
op drie continenten. Zij vertegenwoordigen en ondersteunen boeren en 
arbeiders in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Oceanië, Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied. Aan de verkoopkant telt de organisatie twintig nationale 
keurmerkorganisaties. Zij promoten Fairtrade onder bedrijven en consumenten 
in de landen waar Fairtrade producten worden verkocht. De Nederlandse 
keurmerkorganisatie is Stichting Max Havelaar. 

De keurmerkorganisaties zijn samen met vier marketingorganisaties actief in 30 
landen. Zij brengen daarmee in 125 landen Fairtrade producten op de markt.

Het keurmerk
Voordat een product het Fairtrade keurmerk mag krijgen, is elke stap in 
de productieketen gecontroleerd aan de hand van Fairtrade criteria. Het 
onafhankelijke FLO-CERT is verantwoordelijk voor die keuring. Deze organisatie 
certificeert de producenten en de rest van de handelsketen. FLO-CERT is de 
eerste certificatie-instelling voor een ethisch label die voldoet aan de ISO 65-
norm, de internationaal erkende norm voor certificatie-instellingen.

De Fairtrade beweging wil...
… vergroten: aanzienlijk meer mensen moeten baat hebben bij Fairtrade. 
Fairtrade zorgt daarvoor door producenten in staat te stellen hun boerenbedrijven 
uit te breiden. Door meer producenten te certificeren. En door een groter 
assortiment van Fairtrade producten aan te bieden in meer en meer landen.

… verdiepen: het inkomen van Fairtrade producenten moet omhoog. Fairtrade 
zorgt daarvoor door meer financiële voordelen tot stand te brengen. Door extra 
steun te bieden voor de ontwikkeling van hun onderneming. Door toegang 
te faciliteren tot technische ondersteuning. En door de verkoop van Fairtrade 
producten te verhogen.

… versterken: het werk van de beweging moet zo efficiënt en effectief mogelijk 
ingericht zijn. Fairtrade zorgt daarvoor door wereldwijd dezelfde aanpak te 
hanteren. Door teams te versterken. Door activiteiten te vereenvoudigen. En door 
verantwoordelijkheden over te dragen op lokaal niveau.
 
Financiering
Fairtrade International wordt gefinancierd vanuit vergoedingen voor het gebruik 
van het Fairtrade keurmerk en vanuit de fondsen van toegewijde partners.

‘Fairtrade streeft naar een beter leven 
voor boeren en arbeiders in Afrika. 

Door hun handelspositie te versterken 
en door de productiecapaciteit te 

verhogen. Zonder het milieu daarbij 
aan te tasten. Zo kunnen we boeren en 

arbeiders in heel Afrika helpen om te 
leven zonder armoede. Fairtrade draagt 
bij aan daadwerkelijke verandering, in 

Afrika en in de rest van de wereld.’

Dr. Nyagoy Nyong’o
Uitvoerend Directeur 

Fairtrade Afrika

Contact
Stichting Max Havelaar

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht

T +31 (0)30 233 70 70
info@maxhavelaar.nl
www.maxhavelaar.nl

FairtradeNL

FairtradeNederland


