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Fair Trade 2007:  
new facts and figures from an ongoing success story 
 
1. Samenvatting 
 
Fairtrade in 2007. Steeds meer producten, nieuwe bedrijven die zich aansluiten en continu 
stijgende verkoopcijfers; fairtrade groeit als nooit te voren. Daar kan geen twijfel over 
bestaan. 
 
Van 2004 tot 2007 zijn de wereldwijde verkopen van gecertificeerde fairtrade producten1 
bijna verdrievoudigd van 832 tot 2.381 miljoen euro. De belangrijkste markten zijn de VS en 
Groot Brittannië met respectievelijk 31 en 30 procent van de verkopen. Zwitserland heeft het 
hoogste marktaandeel met een gemiddelde consumentenbesteding van 21 euro per jaar. De 
wereldwijde verkopen van niet-gecertificeerde fairtrade producten stegen tot 265 miljoen 
euro. Bij elkaar opgeteld komt de omvang van de wereldmarkt voor fairtrade producten uit op 
ongeveer 2,65 miljard euro. 
 
Deze studie, de vijfde in een reeks, onderzoekt de marktopbouw en -ontwikkeling van 
fairtrade in 33 landen: 28 Europese plus de VS, Canada, Australia, Japan en Nieuw-Zeeland. 
Op basis van afzonderlijke landenanalyses probeert het rapport een algemeen beeld van de 
consumentkant van fairtrade te schetsen in een tijd van enorme marktdynamiek.  
 
Meer dan 450 gespecialiseerde importeurs kopen een breed scala aan voedsel- en 
handwerkproducten op bij producenten in het Zuiden en brengen deze naar de 
consumentenmarkten in het Noorden. Meer dan de helft van deze importeurs hebben hun 
thuisbasis in de vijftien ‘volwassen’ fairtrade markten2 in Europa. Iets meer dan 200 zijn 
gevestigd in de VS. 
 
Het aantal plaatsen waar fairtrade producten worden verkocht of ter plekke geconsumeerd, 
is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Wereldwijd zijn er zo’n 125.000 supermarkten met 
fairtrade producten in het assortiment. 75.000 in Europa en de rest in de andere onderzochte 
landen. Het aantal horecagelegenheden waar fairtrade gecertificeerd eten en drinken wordt 
geserveerd, loopt in de tienduizenden. Het groeit zo hard dat niemand de stand nog exact 
kan bijhouden.  
 
De geschiedenis van de fairtrade beweging valt voor een groot deel samen met die van de 
Wereldwinkels en gespecialiseerde fairtrade shops. Daarvan zijn er ongeveer 4.000 ter 
wereld. Ruim 80 procent van al deze winkels is gevestigd in de ‘volwassen’ Europese 
landen. Meer dan de helft alleen al in Duitsland (800 wereldwinkels), Nederland en Italië.  
 
De verschillende soorten fairtrade organisaties die het onderzoek belicht (importeurs, 
wereldwinkels, hun nationale verbanden en keurmerkorganisaties) bieden wereldwijd werk 
aan omgerekend 2.700 full timers. Driekwart van die werkgelegenheid wordt aangetroffen in 
de vijftien Europese landen met een goed ontwikkelde fairtrade markt. Keurmerkorganisaties 
zijn goed voor slechts 7% van de banen, maar effenen wel het pad voor 85 tot 90 procent 
van alle fairtrade producten die worden verkocht. Vele honderden banen zijn gecreëerd door 
wereldwinkels en hun nationale verbanden. Deze winkels en duizenden aangesloten 
ondersteuningsgroepen mobiliseren ongeveer 100.000 vrijwilligers, voornamelijk in Europa, 
die veel tijd aan fairtrade besteden. 
 

                                            
1
 Die onder namen als Max Havelaar, Transfair en Fairtrade op de markt komen. 

2
 Voor dit onderzoek en de presentatie van de resultaten worden de Europese landen verdeeld in twee groepen: 

een groep van vijftien zogenaamde volwassen (of beter: gevestigde) markten met een nationaal 
keurmerksysteem hebben, en een groep van dertien nieuwe Europese markten. 
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De omzet van 72 importeurs uit dit onderzoek bedraagt meer dan 500 
miljoen euro (groothandelswaarde), waarvan 80% behaald wordt op de goed ontwikkelde 
Europese markten. Wereldwinkels in Europa draaien een gezamenlijke omzet van 178 
miljoen euro; in 2004 was dat nog 120 miljoen en in 2000 92 miljoen euro.3  
 
Vandaag de dag is het allergrootste deel van de fairtrade markt gecertificeerd. Het steeds 
groeiende aantal producten dat voor certificatie in aanmerking komt trekt een steeds grotere 
groep commerciële partners aan. Van Nestlé tot Dole, van Starbucks tot McDonald's, van 
Marks & Spencer tot Rewe. Steeds meer grote spelers uit de voedselindustrie, groot- of 
detailhandel werken fairtrade en betalen producenten een eerlijk loon. 
 
Het marktsucces van fairtrade gaat samen met een steeds grotere erkenning door 
overheden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het Europees Parlement 
en de overheden van sommige lidstaten hebben bewustwordingscampagnes en 
proefprojecten ruimhartig gesteund. Vanwege de toenemende aandacht in de media en de 
publieke opinie en de groeiende zakelijke successen, ziet de toekomst van fairtrade er 
stralend uit.  
 
De onwaarschijnlijk snelle groei van de sector verandert het landschap van fairtrade 
fundamenteel en in rap tempo. De omzetstijging van alleen de Fairtrade Foundation in Groot 
Brittannië in 2007 bedraagt  meer dan alle verkopen van alle wereldwinkels in Europa 
samen.4 Het blijft nog even afwachten wat daar de lange termijn consequenties van zullen 
zijn.  
 
Echter, fairtrade draait in tegenstelling tot de reguliere handel niet uitsluitend om zakelijk 
succes en verkoopcijfers. Het draait vooral om mensen. En in het bijzonder om 
achtergestelde producenten en arbeiders uit het Zuiden. Fairtrade biedt hen de mogelijkheid 
om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en komt hun families en gemeenschappen 
te goede. 
Dat moet bij de fairtrade beweging het besef levend houden dat het volgende doel niet de 20 
of de 50 miljard omzetgrens is. Het doel reikt veel verder. Het is de uitdaging om dit enorme 
zakelijke succes om te zetten in veel meer concrete politieke invloed gericht op verandering 
van het internationale handelssysteem ten gunste van mensen in het Zuiden. 
 
 
 

                                            
3
 Cijfers komen uit de twee eerdere edities. 

4
 Hetzelfde geldt voor TransFair USA. 
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2. Nederland 
 
De structuur van fairtrade in Nederland 
Nederland heeft een van de meest gevestigde fairtrade markten ter wereld. Een groot aantal 
importeurs, een zeer dicht en goedontwikkeld netwerk van Wereldwinkels en een van de 
grootste keurmerkorganisaties van Europa. Daarom heeft Nederland vaak model gestaan 
voor andere landen. In de jaren zeventig hielp Fair Trade Original (of beter, de voorganger 
ervan: SOS Wereldhandel) bij het opzetten van fairtrade organisaties in buurlanden5. In de 
jaren negentig stond Max Havelaar model voor soortgelijke initiatieven in de hele wereld.5 
 
Fair Trade Original (voorheen Fair Trade Organisatie) blijft verreweg de grootste fairtrade 
importeur. De organisatie neemt 58 procent van alle verkopen in de Nederlandse 
Wereldwinkels voor zijn rekening.  
De laatste jaren zijn echter moeilijk geweest voor deze wereldwijde pionier van fairtrade 
handel. De organisatie had te maken met een stagnerende koopkracht, toenemende 
concurrentie in de fairtrade sector en afnemende belangstelling tijdens de decembermaand. 
Deze moeilijke economische situatie heeft geleid tot een nog niet afgeronde reorganisatie en 
een nieuwe strategische oriëntatie. In 2006 begon de organisatie bijvoorbeeld samen te 
werken met nieuwe partners uit de gevestigde markt. Daardoor zijn er veel nieuwe 
voedselproducten verkrijgbaar bij acht grote Nederlandse supermarktketens. In 2007 startte 
het shop-in-shop concept bij Vroom & Dreesmann (V&D). De keten biedt nu in 28 winkels 
fairtrade handwerk aan.  
 
Fair Trade Original heeft producten van ongeveer 70 productiegroepen in 26 landen. Een 
staf met 99 medewerkers6 bedient de Nederlandse markt met een ruim pakket 
voedingsproducten en ongeveer 2200 handwerkproducten.  
Naast het zakelijke element heeft Fair Trade Original ook een speciale ‘Partner Development 
& Policy Department’7 die verschillende projecten opzet om de sociaaleconomische 
capaciteit van zijn handelspartners en producentengroepen te versterken. Een van de 
belangrijkste projecten ‘Change the World Branding’ staat 40 producentengroepen bij om 
een eigen merk te ontwikkelen. Op die manier kunnen zij zich beter promoten in zowel de 
fairtrade als de commerciële tegenhanger daarvan. Dit project wordt gesteund door het 
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en loopt van 2007 tot 2010.   
In september 2007 verwoestte een brand veel van de opslagruimte en het magazijn in 
Culemborg. Gelukkig bleven het kantoor en de showroom gespaard. Door het enthousiasme 
van de gehele staf was het mogelijk om een paar dagen na de ramp het werk weer volledig 
op te pakken, hoewel de nasleep nog vele weken erna te merken was. 
 
De Evenaar, de tweede importeur in grootte, heeft een marktaandeel van ongeveer negen 
procent in de Wereldwinkels. Het bedrijf richt zich met name op handwerk en levert 
producten aan Wereldwinkels en cadeaushops in Nederland, België en Frankrijk. 
 
De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels heeft 24 fairtrade leveranciers, waaronder Fair 
Trade Original en De Evenaar, officieel erkend. De helft van deze leveranciers hebben 
gezamenlijk de NIVAH (Nederlandse Importeurs Vereniging Alternatieve Handel) opgericht. 
De leden hiervan zijn kleinere organisaties, die ieder een sterke focus heeft op een of een 
handvol producenten in een beperkt aantal landen. Om nog meer van de synergie te kunnen 
profiteren hebben de NIVAH leden in het begin van 2008 hun krachten gebundeld met een 
andere organisatie: Centrum Mondiaal. 
 

                                            
5
 Onder hen bijvoorbeeld GEPA - de fair trade organisatie in Duitsland, EZA Fairer Handel in Oostenrijk en claro 

fair trade in Zwitserland. 
6
 Het gemiddelde voor het financiële jaar 2006/07. 

7
 Eerder bekend onder de naam Fair Trade Assistance. 
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De lijst met fairtrade importeurs zou niet compleet zijn zonder 
AgroFair Europa BV, die het meest bekend is door Oké bananen. Het in Nederland 
gevestigde AgroFair is geen fairtrade organisatie in de klassieke zin van het woord is. 
AgroFair Europa BV is de holding van een groep bedrijven die zich allemaal concentreren op 
de ontwikkeling en de organisatie van duurzame handelsketens van tropisch fruit. Dankzij 
een sterke commerciële benadering en vanwege de internationale activiteiten is AgroFair 
Europa BV uitgegroeid tot het grootste fairtrade bedrijf met een omzet van meer dan 62 
miljoen euro in 2006. Het genoemde bedrag is de gezamenlijke opbrengst van AgroFair 
Benelux BV, AgroFair UK Ltd. en Oké USA Fruit Company Inc.8 
 
In 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Nederland de deuren. Vandaag de dag omvat de 
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 382 leden die in totaal 391 winkels runnen. De 
vereniging is gedurende vele jaren al een van de pioniers op dit terrein, zowel op landelijk als 
op internationaal niveau. Eind 2007 had de vereniging tien medewerkers in dienst die samen 
negen fulltime banen vervulden.   
In 2004 en 2005 namen meer dan 300 Wereldwinkels deel aan ‘Transformatie’; een project 
dat de winkels aantrekkelijker diende te maken voor een groter publiek. Het project behelsde 
een nieuwe huisstijl, een ander ontwerp voor het interieur en een meer professionele en 
geautomatiseerde aanpak.  
Verder werd begin 2007 een nieuwe service voor de winkels in het leven geroepen: 
FaiRSupport. Dit is opgezet als een gezamenlijk initiatief van de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels en Fair Trade Original met steun van andere importeurs. FaiRSupport bouwt 
de retailervaring van beide organisaties verder uit en verleent steun aan twee verschillende 
winkelformules: de Wereldwinkels (onder de vlag van de Vereniging) en de Fair Trade Shops 
(voorheen van Fair Trade Original).  Bij FaiRSupport werken twaalf medewerkers die samen 
tien fulltime banen bezetten.   
 
Hoewel een aantal winkels betaalde krachten9 hebben, zou fairtrade in Nederland niet 
mogelijk zijn zonder de toewijding van ongeveer 12.500 vrijwilligers. Naast de winkels die 
aangesloten zijn bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zijn er ook 35 winkels in het 
land die een speciale betrokkenheid vertonen met fairtrade, maar (nog) geen lid zijn.  
 
Stichting Max Havelaar is wereldwijd de eerste stichting in zijn soort. Sinds de oprichting in 
1988 heeft het een pioniersrol vervuld om fairtrade uit zijn voormalige nichepositie te halen 
en fairtrade producten toegang te verschaffen op de commerciële markt.  
In juli 2007 was het voor de organisatie een eer om aan te kunnen kondigen dat De 
Nederlandse Bank voortaan fairtrade katoen zou gebruiken bij de productie van € 10 
bankbiljetten10; de eerste hoeveelheid bedroeg 31 ton voor dit doel. Dit was de eerste stap 
van een bredere campagne voor het gebruik van fairtrade katoen in 2008. 
Tijdens de eerste Fairtrade Week in oktober 2007 werden de oprichters van Max Havelaar, 
Frans van der Hoff en Niko Roozen, lid van de Orde van Oranje-Nassau. Dat is een van de 
hoogste onderscheidingen van het Koninklijk Huis. Een ander hoogtepunt in die week was 
de eerste Max Havelaar lezing die de wereldberoemde econoom Jeffrey Sachs hield op de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
 
Vandaag de dag heeft Stichting Max Havelaar een gevarieerd pakket aan voedselproducten 
gecertificeerd. Tegen het einde van 2007 telde het 57 licentiehouders (ten opzichte van 47 
een jaar eerder) en gecertificeerde producten van Max Havelaar zijn in zo’n 4.000 
supermarkten te vinden.  

                                            
8
 Ctm-AgroFair Italia is niet opgenomen in AgroFair Europe, daarom staat het op zichzelf in het hoofdstuk over 

Italië.   
9
 Men schat dat dit in totaal 35 personen betreft die gezamenlijk 25 fulltime banen vervullen. 

10
 Helaas zijn deze bankbiljetten niet voorzien van het Max Havelaar of Fairtrade logo.  
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Er bestaat geen officieel nationaal samenwerkingsplatform tussen de 
verschillende fairtrade spelers, maar er zijn wel veel onregelmatige en informele contacten 
tussen de organisaties en er vinden jaarlijks een aantal bijeenkomsten rondom fairtrade 
plaats. In 2006 hebben ze een gezamenlijke folder ontwikkeld die onder 1,3 miljoen 
huishoudens werd verspreid. Het is de bedoeling dit twee keer per jaar te herhalen. 
 
De Fairtrade markt in Nederland 
2005 was een slecht jaar voor Fair Trade Original. De omzet viel dat jaar terug van 20,7 naar 
17,9 miljoen euro. Door nieuwe activiteiten te ontwikkelen in 2006 (zie boven) was de 
organisatie weer in staat groei te genereren. Het jaar eindigde met een omzet van 18,3 
miljoen euro. Niettemin was er nog steeds sprake van een verlies van meer dan 2,3 miljoen 
euro. 
 
Het laatste bekende cijfer van de andere importeurs gaat terug tot 2005. Toen maakte 
NIVAH namens alle leden een totaalomzet bekend van 3,4 miljoen euro.  
 
In 2006 vertegenwoordigden de Wereldwinkels 27,7 miljoen euro aan netto handelswaarde. 
Non-food producten namen daar 74% van voor hun rekening, en koffie pakt ongeveer een 
derde van alle voedselverkopen. In verband met het recent opgezette FaiRSupport (zie 
eveneens hierboven) heeft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zichzelf het 
ambitieuze doel gesteld om de omzet van de Wereldwinkels in vijf jaar tijd met 36% te laten 
toenemen.  
 
De netto detailomzet van producten met het Max Havelaar keurmerk bedraagt al jaren rond 
de 35 miljoen euro. In 2006 en in 2007 bleek dat groei nog steeds mogelijk was. De netto 
winkelwaarde ging omhoog van 41 miljoen euro in 2006 naar 47,5 miljoen euro in 2007. De 
belangrijkste producten qua volume zijn nu bananen, waarvan 4,4 miljoen kilo werden 
verkocht in 2007, koffie met 3 miljoen kilo en ananas met 1,2 miljoen kilo. 
 
Veel openbare instellingen zijn overgestapt naar thee en koffie van Max Havelaar. Ook veel 
scholen en Nederlandse gemeenten en de Rijksoverheid schenken warme fairtrade dranken. 
Op plaatselijk niveau werd in juni 2007 nieuw enthousiasme aangewakkerd door de 
lancering van de Fairtrade Gemeente campagne. Deze campagne werd gestart door Max 
Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, COS Nederland en ICCO.11 

Groningen en Eindhoven doen hun uiterste best om de eerste Fairtrade Gemeente van 
Nederland te worden. 
 
Meer informatie:  
www.fairtrade.nl     Fair Trade Original 
www.de-evenaar.nl   De Evenaar  
www.centrummondiaal.nl  Centrum Mondiaal  
nwww.agrofair.nl    AgroFair Europa  
www.wereldwinkels.nl   Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en FaiRSupport 
www.maxhavelaar.nl   Max Havelaar 
 
 

                                            
11

 COS Nederland is een landelijke onafhankelijke vereniging van centra voor internationale samenwerking. 
 


