EERLIJKE EN DUURZAME KOFFIE
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).

4 mIljoen

koffieboeren wereldwijd
leven onder de armoedegrens.

De Fairtrade premie gaat
bijvoorbeeld naar:

INFRASTRUCTUUR
ONDERWIJS

KWALITEIT

PRODUCTIVITEIT

GEZONDHEIDSZORG

HOE mAAK IK mIJN wARME
DRANKEN 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 hen een prijs betaald wordt die dat mogelijk
maakt. Daarnaast is het van belang dat de handelspraktijken door een onafhankelijke partij
geaudit worden. 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*:
1 Dekking kosten sociaal- en milieuvriendelijke productie – Producten worden tenminste
tegen een vaste minimumprijs (garantieprijs die kosten voor sociaal-milieuvriendelijke productie
dekt) bij producentenorganisaties afgenomen. Als de wereldmarktprijs boven de minimumprijs
(garantieprijs) komt, wordt de wereldmarktprijs betaald aan de producentenorganisatie.
2 Investeren in ontwikkeling – Producentenorganisaties ontvangen een additionele vaste en
niet-onderhandelbare premie, waarmee zij in verdere ontwikkeling kunnen investeren en waarover
zij zelf kunnen beslissen waaraan het besteed wordt.
3 Voorfinanciering – De productenorganisaties kunnen indien gewenst een percentage van de
verkoopprijs van hun product al ontvangen vóór verscheping, zodat zij noodzakelijke
investeringen kunnen doen.
4 Onafhankelijke verificatie en controle – Audits op punt 1, 2 en 3 dienen te worden
uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij ten minste eenmaal per drie jaar en dienen
tevens toe te zien op de naleving van de ILO-conventies.
N.B. de bovenstaande tekst en criteria geheel overnemen in de aanbesteding.
* Bovengenoemde criteria zijn gecontroleerd door een advocaat van CMS en al eerder gebruikt in gepubliceerde openbare
aanbestedingen; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

OPTIE 2: ANDER INKOOPbELEID

Kies dan gewoon voor Fairtrade koffie! Te herkennen aan het Fairtrade keurmerk rechtsboven.
Fairtrade koffie is gewoon verkrijgbaar bij jouw leverancier of groothandel. Vraag hiernaar! 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 voor ontwikkeling’.

MEER WETEN?
Fairtrade Nederland – info@fairtradenederland.nl – www.fairtradenederland.nl

