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Bedrijven nog 
steeds overtuigd  
van nut keurmerk

profiteert van de certificering volgens de 
Fairtrade-normen. “Je stopt een aantal jaar 
geld in een coöperatie van boerenbedrijven 
met als doel certificering”, legt Verschuren 
uit. “Vervolgens kunnen ook andere partijen 
van de coöperatie kopen. Als investeerder 
moet je dus concurreren met deze handela-
ren.” Een ander punt: wat is een eerlijke 
prijs? Iets waar Fairtrade sterk op aanstuurt. 
Door de voortdurende stijging van specerij-
enprijzen is dat moeilijk te bepalen. Neem 
dan RA die door training vooral inzet op 
productieverhoging. “Goed voor ons en de 
boer, want die krijgt een hogere opbrengst 
per hectare, een betere kwaliteit en daarmee 
een hoger inkomen.” Fairtrade pampert de 
agrariërs in plaats van ze een extra prikkel te 
geven om de productie te verhogen, vindt 
Verschuren. 

Koffie
Het ene keurmerk is het andere niet, zo blijkt 
uit het verhaal van Verstegen Spices & Sau-
ces. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf 
lijkt de samenwerking met een keurmerkor-
ganisatie onmisbaar in de verduurzaming 
van productieketens.  
Voedings- en verzorgingsgigant Unilever 
werkt nauwelijks met keurmerken, een uit-
zondering is RA op sommige pakjes Lipton 
thee. Het bedrijf hanteert een eigen ‘Sustai-
nable Agriculture Code’. Voor de meeste 

Afrikaanse cacaoboeren zouden net zo 
veel (of minder) geld krijgen van fairtra-
dekopers en bovendien betaalt de westerse 
consument meer voor het overeind hou-
den van de Max Havelaarorganisatie zelf 
dan voor de boer voor wie het keurmerk 
is bedoeld. Deze vernietigende onder-
zoeksresultaten van het Afrikaanse onder-
zoeksforum Fair tekende het Nederlandse 
Dagblad op in een artikel met de veelzeg-

gende kop: ‘Fairtrade chocolade met een 
bittere smaak.’ Stichting Max Havelaar 
verdedigde zich door de voordelen van 
Fairtrade te benadrukken en helder uit te 
leggen waarvoor het keurmerk staat. Dit 
deed de mediastorm enigszins afnemen. 

Verstegen Sauces en Spices
De situatie rond het Fairtrade-keurmerk 
doet de vraag rijzen of een keurmerk nog wel 
voldoende toegevoegde waarde heeft voor 
voedingsmiddelenbedrijven. Is er nog vol-
doende vertrouwen? Verstegen Spices & Sau-
ces ziet de voordelen in ieder geval niet van 
een keurmerk als Fairtrade. In 2010 richtte 
Verstegen samen met Euroma, Unispices en 
Intertaste het Sustainable Spices Initiative 
(SSI) op met als doel het verduurzamen van 
de wereldwijde keten van kruiden en spece-
rijen. Omdat deze keten zo veelomvattend is, 
besloot SSI te beginnen met de certificering 
van zeven culinaire specerijen in vier ver-
schillende landen als pilot. Later zullen 
meerdere specerijen volgen. 
Als partner in dit traject koos het Initiatief 
voor Rainforest Alliance (RA). En bewust 
niet voor Fairtrade van Stichting Max Have-
laar. “Er kwamen punten naar voren waar-
door wij dit systeem ongeschikt achtten”, zegt 
Evert-Jan Verschuren van Verstegen. Eén 
daarvan is dat de investeerder niet optimaal 

in de levensmiddelenindustrie vinden regelmatig discussies 
plaats over het nut van keurmerken. afgelopen najaar laaide  
het debat weer op toen uit onderzoek bleek dat het Fairtrade-
keurmerk voor boeren nauwelijks voordeel oplevert. hoe  
noodzakelijk is het voeren van een keurmerk eigenlijk en  
hoe betrouwbaar?

‘ Meer transparantie  
is nodig: wat keurt 
een keurmerk?’
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bedrijven is dit onhaalbaar. Ook voor Miko 
Koffie uit Valkenswaard, dat tot volle tevre-
denheid het Fairtrade-keurmerk van Max 
Havelaar voert. Totdat de stichting een ver-
klaring uitzond naar al haar klanten, merkte 
directeur Koen van Zon niets van alle com-
motie rond Fairtrade. “Het is positief hoe 
Max Havelaar erbovenop zat en haar klanten 
informeerde.” Van Zon twijfelt nooit of het 
Fairtrade-geld bij de juiste partij terecht-
komt. “Max Havelaar is daar transparant 
over.” 

Verbeterpunten
Keurmerkenexpert Nelleke Jacobs van MVO 
Nederland verwacht niet dat de Fairtrade-
kwestie andere keurmerken schade berok-
kent. “Steeds meer consumenten vinden 
duurzaamheid belangrijk en keurmerken 
zijn een belangrijke aanwijzing hiervoor.” 
Toch ziet ze een drietal verbeterpunten. 
Meer transparantie is nodig: wat keurt een 
keurmerk? En wat betekent ‘groen’? Deze 
duidelijkheid voorkomt schandalen zoals 
met Fairtrade. Daarnaast vergroot het de 
geloofwaardigheid als stakeholders worden 
betrokken bij de totstandkoming van de nor-
men waarop een keurmerk toetst. Een twee-
de punt is dat er een duidelijk groeipotentieel 
in de keurmerken zou moeten zitten: dat 
bedrijven gestimuleerd worden continu te 
verbeteren. Als laatste moet de administra-
tieve last niet te groot zijn. “Bedrijven moe-
ten niet méér energie steken in het overhan-
digen van bewijslast dan in het verduurza-
mingsproces zelf. Ze moeten hun eigen 
duurzaamheidsverhaal kunnen vertellen.” 

Gulpener
Bierbrouwer Gulpener staat erom bekend 
zijn duurzaamheidsverhaal goed aan de bui-
tenwereld te verkopen. Maar er is meer 
nodig. Zo controleert een onafhankelijke 
auditor de brouwerij en leveranciers van 
Gulpener Bier aan de hand van de criteria 
van Milieukeur. Bedrijfsleider John Vrolijk is 
nauw betrokken bij alle audits. Dat is een-

Orde in oerwoud van keurmerken

Keurmerken bestaan in allerlei soorten en maten.  
Non-profitorganisatie Milieu Centraal probeert op haar 
website orde te scheppen in het keurmerkoerwoud. Ze 
onderscheidt bijvoorbeeld milieukeurmerken (Milieu-
keur), voedselkeurmerken (voor eieren, vlees, zuivel, vis 
en landbouw) en keurmerken voor tropische producten 
(Max Havelaar, UTZ Certified en RA). Een aantal  
kenmerken van een keurmerk zijn: 
-  Een keurmerk stelt bovenwettelijke eisen en  

garandeert dat het waarmaakt wat het belooft.
-  Onafhankelijke controle bij toekenning van het  

keurmerk.
-  Meer effect keurmerk bij groter marktaandeel.
-  Keurmerken hebben een voorbeeldfunctie. Klanten 

mogen dan ook kritischer zijn.
-  Een product zonder keurmerk is niet minder  

duurzaam, maar één met dit label geeft wel  
meer garanties.

-  Een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie 
of NVWA is mogelijk als een keurmerk niet doet  
wat het belooft. 

Bron: milieu Centraal

voudiger als grondstoffen uit de regio komen  
en niet, zoals bij Fairtrade, van de andere 
kant van de wereld. Toch kreeg Vrolijk na de 
affaire met Max Havelaar telefoontjes van 
retailers met vragen over Milieukeur. Die 
stok achter de deur, de externe controles, dat 

zijn de voordelen van het voeren van een 
keurmerk, weet Vrolijk. Wel kunnen er 
zaken beter. Meer de dialoog zoeken met de 
boeren bij het opzetten van nieuwe standaar-
den bijvoorbeeld, vindt de Gulpener-mana-
ger.
Stichting Max Havelaar zegt alle kritiek op 
het Fairtrade-keurmerk te hebben verwerkt 
en een aantal lessen te hebben getrokken. 
“Over de werking en impact van Fairtrade 
kan niet genoeg worden gecommuniceerd. 
We moeten nog scherper uitleggen wat de 
werking en impact van Fairtrade is”, reageert 
directeur Peter d’Angremond van Stichting 
Max Havelaar. De stichting ondervindt geen 
gevolgen van de negatieve publiciteit.
 
Geen RA-label
Net als Stichting Max Havelaar weten de 
initiatiefnemers van het Sustainable Spices 
Initiative dat verduurzaming een kwestie is 
van de lange adem. Het certificeren van een 
coöperatie neemt soms wel acht jaar in 
beslag. Inmiddels is één pepercoöperatie in 
Vietnam gecertificeerd. Toch is het eerste 
potje Verstegen-peper met RA-label nog 
geen feit. Verschillende potjes peper, de één 
zonder keurmerk en de ander met, kunnen 
verwarrend zijn voor de consument, weet 
Verschuren. “We weten dus nog niet of we 
dit label gaan voeren en hoe we hierover 
gaan communiceren.”  

uit recent onderzoek van het afrikaanse onderzoeksforum Fair bleek dat het Fairtrade-keurmerk voor boeren 

nauwelijks voordeel oplevert. 
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