
24 MENS & ECONOMIE DE STANDAARD
DONDERDAG 13 FEBRUARI 2014

Move forward

Playing the game
or changing the game

Klaar om je carrière in audit, tax of consulting af te trappen? 
Solliciteer op www.careers.pwc.be en volg ons op Facebook.

V A N O N Z E R E D A C T E U R

RUBEN MOOIJMAN
BRUSSEL | Dat is de conclusie

van een studie door de universiteit
van Nijmegen, die werd uitge
voerd op vraag van de Nederland
se ontwikkelingsorganisatie Soli
daridad. De onderzoekers onder
zochten de situatie gedurende vier
jaar bij zevenhonderd koffieboe
ren in Kenia, Oeganda en Ethio
pië. Het is de eerste diepgaande
studie naar het effect van de certi
ficering voor de boeren op het ter
rein. De boeren verbouwen koffie
die verkocht wordt met certifica
tie van een Fairtradelabel zoals
Max Havelaar, of van Utz. Dat laat
ste label garandeert geen mini

mumprijs, zoals Fairtrade, maar
helpt boeren om hun opbrengst
zelf te verhogen.
De voornaamste conclusie is dat
het effect op het inkomen van de
boeren ‘bescheiden en nogal be
perkt’ is. Dat komt onder meer
doordat de meeste boeren niet al
leen koffie verbouwen. In Kenia
haalt de gemiddelde boer een der
de tot een kwart van zijn inkomen
uit de koffieteelt. Bovendien kan
de markt maar een beperkte hoe
veelheid gecertificeerde koffie
aan, terwijl er veel meer wordt
verbouwd. ‘Dat betekent dat maar
een negende tot een twaalfde van
het inkomen afkomstig is van ge

certificeerde koffie’, aldus het rap
port.
De onderzoekers stellen ook vast
dat Utz over het algemeen voorde
liger is voor de boeren dan een
Fairtradelabel. De prijzen die de
boeren ervoor krijgen zijn hoger,
tenminste in Kenia. Bovendien
bestaat bij toepassing van de Fair
tradecertificaten het gevaar dat
boeren steeds meer koffie gaan
verbouwen en er daardoor té af

hankelijk van worden. Het onder
zoek toont aan dat boeren die ook
groenten voor de lokale markt
verbouwen, in financieel opzicht
beter tegen een stootje kunnen.

Ook stellen de onderzoekers vast
dat het effect van de certificering
na verloop van tijd kleiner wordt,
omdat nietgecertificeerde boeren
hun productiemethoden ook gaan
verbeteren en zo hogere prijzen
krijgen. In Oeganda verdwijnt het
effect zelfs helemaal. Wel blijkt
dat de Utzboeren een voorsprong
kunnen behouden ten opzichte
van Fairtradeboeren.

Kennis

Uit het onderzoek blijkt verder
dat de certificering weinig effect
heeft op hoe de boeren omgaan
met risico en investeringen. De
positie van vrouwen verandert
evenmin sterk. De afhankelijk
heid van opkopers neemt niet af.
Van de prijs die in de winkel wordt
betaald, gaat 6 tot 8 procent naar
de boeren. Dat percentage blijft
constant.
De onderzoekers concluderen dat
de opbouw van kennis over land
bouwmethoden het waardevolste
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element is van de certificering.
Omdat de certificeringsorganisa
ties alleen in zee gaan met coöpe
raties, is het moeilijk om een on
derscheid te maken tussen het ef
fect van de coöperatie en van het
certificaat. De certificering is er
niet in geslaagd om de boeren er
van te overtuigen dat de koffie
teelt op lange termijn een winst
gevende activiteit kan zijn, con
cludeert het rapport. ‘Veel koffie
boeren hebben liever niet dat hun
kinderen de plantage overnemen.’
De ontwikkelingsorganisatie Soli
daridad gaat de conclusies gebrui
ken om haar beleid bij te stu
ren. ‘Certificatie en training al
leen zijn niet voldoende. We moe
ten een bredere strategie toepas
sen om de koffieteelt voor jonge
boeren aantrekkelijk te maken’,
zegt Karugu Macharia van Solida
ridad OostAfrika in een persbe
richt. ‘Deze belangrijke studie
heeft implicaties voor de wereld
wijde koffiesector.’

Er wordt meer
gecertificeerde
koffie verbouwd
dan de markt
aankan

Fairtrade helpt koffieboeren nauwelijks

Koffieplantage in Kenia. De positie van vrouwen verandert niet noemenswaardig door Fairtradekoffie te telen. © Ton Koene/hollandse hoogte

De teelt van Fairtradekoffie heeft
nauwelijks invloed op de
inkomenssituatie van de koffieboeren
in OostAfrika.
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V A N O N Z E R E D A C T E U R

NICO TANGHE
BRUSSEL | Het Nederlandse fi

nanciële concern ING blijft onver
stoord verder snoeien in het per
soneelsbestand. Sinds de start van
de reorganisatie in 2012 sneed het
management wereldwijd al 4.100
voltijdse jobs weg. Tegen eind vol
gend jaar zal dat aantal oplopen
tot ruim 6.500 jobs.
Topman Ralph Hamers gaf giste
ren aan dat het extra banenverlies
vooral komt door het snel veran
derende gedrag van consumen
ten, die steeds minder gebruikma
ken van bankkantoren. ‘Daardoor
zijn helaas meer veranderingen
nodig’, verklaarde hij. ‘We richten
ons op de levering van de beste
service aan onze klanten. Dat kan
helaas soms met minder mensen.’
Mobiel bankieren, via tablet en
smartphone, is volgens ING de
toekomst. Bij sommige banken in

Nederland is de smartphone nu al
populairder dan het traditionele
internetbankieren. En dat is nog
maar een begin. Volgens consul
tant Ernst & Young zullen digitale
kanalen binnenkort ongeveer
twee derde van de verrichtingen
van de klanten ondersteunen en
ongeveer een kwart van de verko
pen genereren.

Moeizame cao

In België zal ING tegen eind vol
gend jaar in totaal 1.115 voltijdse
jobs schrappen, waarvan het mee
rendeel via natuurlijk verloop. De
1.900 werknemers die de bank
verlaten (pensioen, vrijwillig ver
trek) worden maar mondjesmaat
vervangen Voor het personeel bij
ING België is dat geen verrassing.
Na moeizame onderhandelingen
sloten de directie en de christelij
ke bonden in december al een ak
koord over de extra personeelsaf
slanking, die werd gekoppeld aan
een werkzekerheidsgarantie tot
eind 2015 voor het resterende per
soneel, nog zowat achtduizend
mensen. De BBTK en de ACLVB
ondertekenden de cao niet.
ING zag in 2013 de winst met 22
procent stijgen, tot 3,26 miljard
euro. Dat is beter dan verwacht.
Alleen bij de verzekeraar, die eind
dit jaar afgesplitst wordt via een
beursgang, was er slecht nieuws.
Daar boekte ING een verlies voor
belasting van 428 miljoen euro.

ING schrapt nog eens
150 banen in België

Meer technologie, minder
mensen. Dat is de richting die
ING bewust kiest. Tegen eind
2015 schrapt de bankreus
daarom 115 jobs extra in
België, bovenop de duizend
die al werden aangekondigd. In
Nederland verdwijnen
driehonderd jobs extra.

MEER WINST, MINDER BANEN 

BRUSSEL | Het Duitse auto
merk Audi heeft twee nieuwe mo
dellen toegekend aan zijn Belgi
sche assemblagefabriek in Vorst.
Behalve de A1, de meest compacte
auto uit de modellenreeks van Au
di, zullen ook de sportieve broer
tjes van de A1 in de Belgische ves
tiging van Audi worden gemaakt.
Het gaat om de S1 en de S1 Sport
back.De serieproductie zal al in de
komende weken beginnen.
Dat heeft de Duitse autobouwer
gisteren bekendgemaakt.
De komst van de nieuwe modellen
zal niet echt leiden tot een verho
ging van de totale autoproductie
van Audi Brussels, zegt Hedwin
De Clercq van de socialistische
vakbond.
De verwachting is dat de produc
tievolumes dit jaar zowat gelijk
zullen zijn aan die van vorig jaar.
In 2013 rolden in de Brusselse Au
difabriek 120.520 wagens van de

band, waarvan een derde drie
deurs en twee derde vijfdeurs. De
nieuwe modellen lijken vooral een
bijkomende garantie te zijn dat de
huidige autoproductie in Vorst op
het huidige peil behouden kan
worden.
Een echte sterke uitbreiding van
de productie kan er pas komen als
Audi een heel ander model toe
kent aan de Belgische fabriek,

meldt De Clercq. ‘We hebben daar
al een paar keer op aangedrongen
bij de Duitse directie omdat zo’n
beslissing cruciaal is om tot 2020
werkgelegenheidsgaranties te
kunnen bieden aan het personeel’.
De komst van de S1 en de S1 Sport
back zal amper een effect hebben
op de werkgelegenheid, voegt hij
er nog aan toe.
In België werken momenteel

Audi Vorst twee A1broertjes rijker
De autofabriek van Audi in
Vorst mag ook de sportieve
broertjes van de compacte A1
bouwen.

2.548 mensen voor Audi, van wie
503 bedienden en 2.045 arbeiders.
Daarnaast zijn er ook nog twee
honderd uitzendkrachten aan de
slag in de autofabriek. Ter verge
lijking: bij de start van de produc
tie van de A1 in 2010 telde Audi
Brussels goed 2.200 werknemers.
Het nieuws over de toekenning
van nieuwe modellen aan de Bel
gische autofabriek komt overi
gens niet als een volslagen verras
sing.

Showroom

Eind vorig jaar waren er al berich
ten dat Audi Brussels een goede
kans maakte de sportieve variant
van de A1 binnen te halen. Nu is
het ook bevestigd.
De commercialisering van de twee
nieuwe compacte sportieve mo
dellen is gepland vanaf het tweede
kwartaal. De S1 en de S1 Sportback
zouden in België vanaf de zomer
in de showrooms staan. De Duitse
autobouwer gaat er ook van uit
dat tegen die tijd ook de eerste
exemplaren aan klanten geleverd
kunnen worden.
Aan de S1 zal een prijskaartje han
gen van 29.950 euro. De Sport
backversie kost 30.800 euro. (pse)

De Audi S1 wordt binnenkort in Vorst gemaakt. © D’Ieteren/belga

De nieuwe
modellen zullen
niet echt tot een
verhoging van de
totale autopro
ductie leiden

AUTO

BRUSSEL | SBS Belgium, de
vennootschap boven de zenders
Vier en Vijf, heeft het kapitaal ver
hoogd met 19,57 miljoen euro, dat
blijkt uit het Staatsblad. De verho
ging gebeurde praktisch uitslui
tend door net voor de afsluiting
van de jaarbalans een schuldvor
dering van De Vijver Media in ka
pitaal om te zetten. Daardoor kan
De Vijver Media niet langer de te
rugbetaling van de 19,5 miljoen
vragen.
Vorig jaar stopten de drie aan

deelhouders van De Vijver Media
(Sanoma, Corelio en het duo Wat
téVandenhaute) de mediahol
ding al 21 miljoen euro toe via een
achtergestelde lening. Dat geld
werd gebruikt om SBS Belgium te
ondersteunen.
In de komende weken moet De
Vijver Media opnieuw bijtanken.
SBS Belgium had eind 2012 een
negatief eigen vermogen van 8,5
miljoen euro. Dat was het gevolg
van het afboeken op program
ma’s. (pdd)

SBS Belgium verhoogt kapitaal


