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Max Havelaar verdwijnt. Voortaan wordt de naam Fairtrade Belgium 
gebruikt voor alles wat samenhangt met eerlijke handel. 
 
Na 25 jaar verdwijnt de naam Max Havelaar uit de Belgische winkels. De 
naamswijziging is symbolisch voor de nieuwe koers die Fairtrade 
Belgium wil uitzetten. Directeur Lily Deforce geeft uitleg. 

Waarom laten jullie de naam Max Havelaar vallen? 

‘We merkten dat de naam te verwarrend was. Het leek alsof we niet een 
keurmerk waren, maar een merk. En dan vooral een koffiemerk, want 
Max Havelaar wordt vooral met koffie geassocieerd. Koffie blijft 
natuurlijk belangrijk, maar in België zijn er in totaal 1.600 producten op 
de markt met het fairtrade-keurmerk. Bovendien is het zo dat de naam 
Max Havelaar niets betekent voor de marketingorganisaties van onze 
producenten in het Zuiden. En zij zijn voor 50 procent eigenaar van onze 
organisatie, iets waar we trouwens heel trots op zijn.’ 

Is de naam Max Havelaar niet veel bekender dan Fairtrade 
Belgium? 

‘De bekendheid van die twee namen is ongeveer gelijk, maar Max 
Havelaar wordt meer als een merk gezien en Fairtrade Belgium als een 
label. Natuurlijk is het ergens wel spijtig dat we afscheid moeten nemen 
van de naam, we hebben het er zelf ook wel moeilijk mee.’ 

Wat gaat er veranderen in jullie strategie? 

‘We gaan ons in de toekomst veel minder dan nu toeleggen op het 
vergroten van het gamma gelabelde producten in de winkelrekken. We 
merken dat we daar toch maar een deel van de mensen mee bereiken. 
Wel gaan we veel meer energie steken in de samenwerking met grote 
multinationals. Hen willen we helpen om bepaalde doelstellingen te 
bereiken qua duurzaamheid en eerlijke handel. We werken nu samen 



met Ferrero, dat 10 procent van zijn wereldwijde cacao-aankoop van 
fairtrade-producenten wil afnemen. Dat heeft een enorm effect, want 
Ferrero koopt jaarlijks 100.000 ton cacao. Op die manier is de impact 
voor de producenten ook veel groter. Maar zoiets bereik je niet van de 
ene dag op de andere, dat vergt een heel ander beleid qua aanvoer van 
grondstoffen.’ 

Betekent dit dat jullie minder zichtbaar zullen zijn in de 
winkelrekken? 

‘De zichtbaarheid zal in elk geval niet sterk meer groeien. We willen nu 
met bedrijven gaan samenwerken voor de aanvoer van drie producten: 
cacao, suiker en katoen. We hebben namelijk gemerkt dat het vaak heel 
moeilijk is om gelabelde producten op de markt te brengen, zeker als het 
om samengestelde producten gaat met veel verschillende onderdelen. 
Neem katoen: om een fairtrade-label op een kledingstuk te kunnen 
aanbrengen, moet alles aan dat kledingstuk gemaakt zijn van fairtrade-
katoen. Dus ook het stikgaren, de voering, en ga zo maar door. Dat is 
bijna onmogelijk. Maar als een groot bedrijf zich engageert om een 
substantieel deel van zijn katoen van fairtrade-producenten te kopen, 
dan is dat enorm waardevol, hoewel het niet resulteert in een gelabeld 
product.’ 

Gaan we in de toekomst minder fairtrade-producten in de 
winkelrekken vinden? 

‘Dat denk ik niet, want voor de enkelvoudige producten blijft alles zoals 
het is. Maar de groei zal in de toekomst niet van meer gelabelde 
producten komen, maar wel van samenwerking met grote 
ondernemingen. We zullen voortaan internationaal ook afgerekend 
worden op de volumes die we genereren, niet op het aantal producten op 
het schap. Wat betreft die gelabelde producten zaten we met het 
probleem dat we hoge logistieke kosten hadden, waardoor onze 
producten duur bleven en we geen schaalvoordelen konden realiseren. 
Dat is niet erg, zolang je een kleinschalige en sympathieke organisatie 
bent. Maar we willen nu ook samenwerken met Nestlé, voor hun 
Nespresso-capsules. Daarmee stellen we ons ook wel bloot aan kritiek, 
want bij de ngo’s bestaat natuurlijk traditioneel nogal wat weerstand 
tegen multinationals. Anderzijds stellen industriële actoren weer hoge 
eisen aan een organisatie als de onze. Maar die brugfunctie willen we 
graag vervullen. Ons doel is nu om in de agenda’s van die grote spelers 
terecht te komen en grotere volumes te realiseren.’ 



Met welke bedrijven werken jullie nog meer samen, behalve 
Ferrero en Nestlé? 

‘In België bijvoorbeeld met de koffiebrander en -verdeler Miko. Die 
streeft ernaar om 25 procent van zijn volume aan te kopen van fairtrade-
producenten. Die koffie wordt op de markt gebracht onder de merknaam 
Puro. Miko engageert zich enorm op dit terrein.’ 

Onlangs bleek uit een onderzoek dat de impact van fairtrade in 
sommige Afrikaanse landen erg klein is. 

‘Het klopt dat we in Afrika te weinig impact hebben. We zijn ons bewust 
van die kritiek over onze volumes, en we staan daar ook voor open. Het is 
nu eenmaal een kwestie van vallen en opstaan. Soms zetten we twee 
stappen vooruit, en dan weer een achteruit.’ 

‘We zijn overigens wel druk bezig om ook in het Zuiden de gelabelde 
producten op de markt te brengen. In India is sinds november fairtrade-
koffie, -thee en -rijst te koop. We zijn ook aanwezig in Kenya, Zuid-Afrika 
en Brazilië. Dat is een enorme opportuniteit voor de boeren, want de 
toename van de koopkracht zal de komende jaren vooral in de 
groeilanden plaatsvinden.’ 
 
 
 
  


