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Fairtrade in de eerste plaats fair voor de boer 
Reactie op artikel in De Morgen van 16 juli 2014: ‘Fair trade dan toch niet zo fair’ 
 
‘Fairtrade werkt wel!’ En dat komt niet in de eerste plaats uit de mond van Fairtrade Max Havelaar, 

maar van de boeren zelf. Want wat betekent het als 1, 4 miljoen boeren in het Zuiden dagelijks 

produceren volgens Fairtradestandaarden en als duizenden anderen staan te wachten op 

markttoegang om toe te treden tot Fairtrade? Ze zouden dat niet doen, moest er geen positieve impact 

voor hen aan vasthangen. En die positieve impact beelden ze zich niet in. Impactstudies uitgevoerd 

door onafhankelijke onderzoekscentra tonen aan dat Fairtrade bijdraagt aan het verbeteren van de 

levensstandaard: http://www.fairtrade.net/impact-and-research.html  

Natuurlijk loopt niet alles perfect. Fairtrade werkt met boeren die leven in moeilijke omstandigheden. 

Het toetreden tot Fairtrade is een inspanning die zich niet van de ene op de andere dag terugverdient. 

Gemiddeld zien we na drie jaar een kantelpunt wanneer de oogst ook effectief onder 

Fairtradevoorwaarden wordt verkocht. En dat laatste is niet altijd evident. Wanneer er niet voldoende 

vraag is naar een bepaald Fairtradeproduct, kan de boer ook niet verkopen aan Fairtradevoorwaarden. 

Daarom is het dus cruciaal dat organisaties zoals Fairtrade Max Havelaar werken aan meer 

markttoegang voor deze producten. Dat doen we door Belgische actoren warm te maken om te kiezen 

voor Fairtrade: supermarkten, bedrijven, overheden, scholen en burgers. Alleen wanneer we hier 

samen elke dag opnieuw werk van maken, geven we eerlijke handel voor boeren in het Zuiden een 

kans. 

 

Hierbij onze antwoorden op de specifieke punten die aan bod komen in het artikel, zoals we ze 

hadden meegedeeld aan de journalist:  

- “Er is geen bewijs dat de minimumprijs effectief de productiekosten dekt.” (Ndongo Sylla) 

Fairtrade biedt in de eerste plaats een economisch vangnet voor de boer in het Zuiden. De 

minimumprijs wordt berekend op basis van de productiekosten, certificatiekost inbegrepen. 

Deze wordt berekend per land en per productcategorie in samenwerking met de 

producentenorganisaties om zo correct mogelijk te zijn. Voor belangrijke producten zoals 

koffie en bananen, wordt ze tweejaarlijks herzien aan de hand van een diepgaand onderzoek.  

 

- “De landen waar de producten in kwestie geconsumeerd worden, halen er het meeste winst 

uit.” (Ndongo Sylla) 

Een handelsmodel werkt niet wanneer niet iedereen in de keten eraan kan verdienen. We 

doen hier niet aan liefdadigheid, maar aan handel. Het is dan ook logisch dat er ook op 

Fairtradeproducten winst wordt gemaakt. Geen boer in het Zuiden die daar tegen is. Wel is 

het belangrijk dat we vanuit Fairtrade Max Havelaar het gesprek kunnen aangaan met 

Belgische marktspelers om de marges redelijk te houden zodat het ook voor de consument 
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een interessant product blijft. We hebben daar het laatste jaar veel gesprekken over gevoerd, 

waar we op terug komen tijdens ons verjaardagsfeest op 2 oktober.  

 

- “Van elke dollar gaat er slechts 3 procent meer dan normaal naar het land van herkomst.” 

(Ndongo Sylla) 

3 procent lijkt heel weinig en het zou gerust meer mogen zijn. Toch is dit niet te verwaarlozen 

voor de boer: aangezien de verkoopprijs van de boer slechts een aandeel is van de 

consumentenprijs, is 3% op de finale prijs veel meer dan 3% extra voor de boer. Daarnaast 

moedigt Fairtrade boeren ook aan om met de inkomsten van Fairtrade (prijs en premie) te 

investeren in een omschakeling naar bio en/of het opnemen van extra taken in de keten 

waardoor de meerwaarde stijgt. Een Ecuadoriaanse boer die zijn Fairtradebananen ook bio 

produceert én met de coöperatie zelf de export in handen neemt, laat zijn aandeel stijgen tot 

26,2% (zie tabel).  

 

- “Producenten moeten aan erg strenge standaarden voldoen om een Fairtrade keurmerk te 

krijgen waardoor er veel tijd en energie gaat naar het certificeren.” (Ruerd Ruben) 

Fairtrade streeft ernaar boeren en arbeiders het recht te geven op een waardig bestaan. Het 

is in de eerste plaats een ontwikkelingsdoelstelling. Door de jaren heen heeft deze doelstelling 

zich vertaald in een model waarbij boeren zich laten certificeren en op die manier recht 

hebben op een eerlijke verloning voor hun producten. De certificatie is dus geen doel op zich, 

maar een middel. Toch is de inhoud van het ‘middel’ van cruciaal belang om duurzame 

ontwikkeling waar te maken. De certificatie laat boeren samenwerken in een coöperatie, 

bezorgt hen duurzame productietechnieken die hun grond en productie gezond houden op 

lange termijn en biedt arbeiders correcte arbeidsomstandigheden. Zaken die voor ons 

misschien vanzelfsprekend zijn, maar die voor boeren in het Zuiden een sterke ondersteuning 

zijn.  

Daarnaast is certificatie doorheen de hele keten zeer belangrijk om te garanderen dat de 

Fairtradekoffie die je koopt ook effectief Fairtrade is. Aangezien we met grote marktspelers 

werken om voldoende markt te kunnen bieden, is een label noodzakelijk.  

 

- “Certificaatgevers kijken door een erg westers gekleurde bril” (Miet Maertens) 

Binnen Fairtrade hebben producenten sinds 2011 50% van de beslissingsmacht. Alle 

belangrijke beslissingen worden dus ook door hen geanalyseerd en genomen. Zo ook voor de 

opmaak van standaarden en minimumprijzen. Zij bepalen via consultatieprocessen wat 
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belangrijk is voor hen. De extra ondersteuning van de organisaties ter plaatse is in handen van 

de boeren zelf die daarvoor producentennetwerken hebben uitgebouwd (deels gefinancierd 

door het Fairtradesysteem).  

 

- “De producenten leren te weinig hoe ze hun landbouwtechnieken kunnen verbeteren of hun 

oogst kunnen vergroten” (Miet Maertens) 

Producentenorganisaties ontvangen via hun verkoop ook een premie die ze inzetten voor de 

hele organisatie. In 2012 ging het over een totaal bedrag voor alle organisaties van 86 miljoen 

Euro. 44% van dat bedrag werd geïnvesteerd in landbouwtechnieken. Naast deze investering 

maakt Fairtrade het mogelijk om uit te wisselen tussen organisaties en om ondersteuning in 

te roepen van PSR (Producer Support Relations) die hen op hun beurt met de juiste experten 

in contact brengen.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karlien Wouters, karlien@maxhavelaar.be of via 

02/894.46.20.  
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