Eerlijke koffie & thee
op je werk? Ja, natuurlijk
80% van de
koffie ter wereld
wordt geteeld door
kleine boeren.

Nederlanders drinken 50 miljoen
kopjes koffie per dag. Meer dan in
elk ander Europees land.

fairtrade staat voor:
• een eerlijke prijs voor
boerencoöperaties
• goede arbeidsomstandigheden
• milieuvriendelijke teelt

Fairtrade is het
énige keurmerk
dat keiharde financiële
eisen stelt met betrekking
tot de betaling aan de
koffieboerencoöperatie
(tenminste de minimumprijs en een vaste, niet
onderhandelbare premie).
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4
miljoen
koffieboeren wereldwijd

leven onder de armoedegrens.
De Fairtrade premie gaat
bijvoorbeeld naar:

onderwijs

kwaliteit infrastructuur

productiviteit gezondheidszorg

Hoe maak ik mijn koffie
eerlijk en duurzaam?
Schenken jullie al Fairtrade koffie? Dan dragen jullie met deze keuze bij aan
een betere wereld. Namens de koffieboeren bedankt!
Zo niet, lees dan vooral verder. Er zijn 2 opties (afhankelijk van jullie inkoopbeleid)
om wél je koffie duurzaam en eerlijk te maken.
Optie 1: Openbare aanbesteding
Door bij de eerstvolgende openbare aanbesteding op warme dranken de onderstaande eerlijke
handelscriteria mee te nemen. Koffieboeren kunnen alleen investeren in armoedebestrijding
en duurzame ontwikkeling als er prijzen betaald worden die dat mogelijk maken. Steeds meer
inkopers erkennen dit en plaatsen dan ook in hun aanbesteding de volgende veel gebruikte tekst:

De te leveren koffie, thee en cacao dient te voldoen aan de
onderstaande criteria*:
€ Streven naar dekking kosten van sociaal- en milieuvriendelijke productie

Producten worden tenminste tegen een vaste minimumprijs (garantieprijs) bij
producenten afgenomen. Als de wereldmarktprijs boven de minimumprijs (garantieprijs)
komt, wordt de wereldmarktprijs betaald aan de producent.

€ Investeren in ontwikkeling

Producenten ontvangen een additionele vaste en niet onderhandelbare premie, waarmee
zij in verdere ontwikkeling kunnen investeren.

€ Voorfinanciering

De producenten kunnen indien gewenst een percentage van de verkoopprijs van
hun product al ontvangen vóór verscheping, zodat zij noodzakelijke investeringen
kunnen doen.
N.B. De bovenstaande criteria geheel overnemen in de aanbesteding.

*De tekst is ontleend aan eerder gepubliceerde openbare aanbestedingen in Nederland; hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

Optie 2: Ander inkoopbeleid
Kies dan gewoon voor Fairtrade koffie! Te herkennen aan het Fairtrade/Max Havelaar
keurmerk rechtsboven. Met jullie dagelijkse kopje koffie help je dan koffieboeren in
ontwikkelingslanden een sterkere plek te verwerven in de handelsketen en geef je hen de
mogelijkheid om te investeren in een duurzame toekomst. De koffiemachine werkt dan ‘als
motor van ontwikkeling’.
Meer weten? Bel met 030-233 70 75
Stichting Max Havelaar, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht
info@maxhavelaar.nl | www.maxhavelaar.nl

