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Het dossier van deze Mayazine vult een leemte op: we hebben nooit de werking van de 
eerlijke handel in honing voorgesteld. In juni 2006 – dus al zes jaar geleden! – schreven 
we enkel over de honingketen, van productie tot export. Dit biedt een uitgelezen kans 
eraan te herinneren dat onze twee organisaties, Miel Maya Honing en Maya Fair Trade, 
elkaar aanvullen en een samenhangend geheel vormen, ten dienste van onze partners, 
de bijenteeltorganisaties. De afzet van honing, ondersteuning bij de productie, opvolging 
en versterking van producentenorganisaties, netwerking, sensibilisering, vorming en 
mobilisatie van de Belgische bevolking over eerlijke handel, al deze aspecten van onze 
activiteiten dienen hetzelfde gemeenschappelijke project.

Benoît Olivier

Tijdens mijn laatste reis in mei, bezocht ik twee partners, de 
bijenorganisaties Asdinapunp in Guatemala en Maya Vinic 
in Chiapas (Mexico). Deze kortstondige last minutereis was 
bedoeld om een moeilijke interne situatie bij ASDINAPUNP 
in Guatemala te regelen. Met veel vragen over ontwikkeling 
kwam ik terug in België.
 Alexia van Innis

DAGBOEK
EEn PrOjEct DAt wErKt! 

H eT BezOek bij Asdinapunp 
was broodnodig, want het 
project met deze partner 

brengt tot nog toe weinig tastbare 
resultaten met zich mee. De leden 
van deze coöperatieve nemen niet 
deel aan de vergaderingen, de ho-
ningoogst is zwak, de bijentech-
nieker voert zijn bezoeken aan de 
korven niet meer juist uit, de groep 
vrouwen is gedemotiveerd, … Al 
deze redenen maakten een evalu-
atie op het terrein noodzakelijk. Een 
reeks beslissingen moest genomen 
worden om het toekomstig func-
tioneren van deze organisatie te 
verzekeren net als de continuïteit 
van het project met de hoop dat 
het toch zijn vruchten zal afwerpen. 

Na enkele dagen van evaluaties en 
vergaderingen in Guatemala ben ik 
in Mexico (Chiapas) op bezoek ge-
gaan bij de coöperatieve Maya Vinic, 
tevens onze partner. Het project van 
Maya Vinic evolueert met zeer goe-
de resultaten, ondanks een slechte 
oogst1. Hun leden zijn zeer gemoti-
veerd dankzij de positieve vooruit-
gang van het project: de bijenwinkel 
draait heel goed, alle leden hebben 
een volledige opleiding gevolgd over 
basisbijenteelt, honingslingers wer-
den besteld en de leden hebben zich 
geëngageerd om 50% van hun kos-
ten te dragen. De 4 techniekers zijn 
gemotiveerd en worden gewaardeerd 
door de leden. In minder dan twee 

jaar breidde de organisatie zich uit 
van 60 naar 130 leden. Maya Vinic 
begint in Chiapas al gekend te wor-
den voor haar activiteiten. Kortom, er 
zijn tal van factoren die erop wijzen 
dat het project op weg is naar au-
tonomie en duurzame ontwikkeling.

Dit blitsbezoek aan twee organisaties, 
die zo tegenovergesteld zijn in de 
manier waarop ze het project van 
Miel Maya Honing beleven, riep en-
kele belangrijke vragen bij me op die 
ik wilde delen met de lezers van het 
Mayazine.

Inderdaad, deze twee projecten wer-
den op een zelfde manier geïden-
tificeerd, met dezelfde werktuigen. 
Voor de twee organisaties werd een 
volledige contextanalyse gemaakt. 
De twee organisaties genoten een 
nauwe opvolging op het terrein en 

een project dat aan hun reële noden 
voldeed. Ze hebben beiden deel uit-
gemaakt van het organisatorische 
versterkingsproces. Op financieel ge-
bied hebben de twee projecten een 
evenwaardige som geld gekregen.

Wat maakt dan het verschil uit? 
Waarom werkt het wel bij de enen 
en niet bij de anderen? Wat zijn de 
onderliggende mechanismes die 
maken dat één project wel aanslaat 
en het andere niet? Betreft het de 
historische context van de regio? 
De geschiedenis van de organisatie? 
Welk element in deze geschiedenis 
kan bepalend zijn op dat gebied? 
Betreft het een externe context die 
soms te hard is? Is het een kwestie 
van geluk of van de juiste mensen 
op het juiste moment te hebben? 
Of, waarschijnlijker, betreft het een 
combinatie van al deze elementen.

1 Een algemene situatie in Centraal-Amerika.

In een spiraal, zijn we allemaal solidair en gelijk (Diplomado, module 4, Salvador, 02/2012)
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Honing potten «  gemengde bloesems  » van 1kg en 500 gr van 
Maya Fair Trade.

Het Mayazine wil de vele vrouwen in de bijenteelt niet uit het oog verliezen. 
Het is enkel en alleen om de tekst vlot leesbaar te houden dat steeds de 
mannelijke vorm gebruikt wordt als het over de imkers gaat.

De organisatie MAyA, wie, wat?

Miel Maya Honing vzw is een erkende niet-
gouvernementele organisatie (NGO), zowel actief in 
het Noorden als het Zuiden. In Mexico, Centraal Amerika en 
Afrika, ondersteunt ze imkerorganisaties onder de vorm van 
ontwikkelingsprojecten. In België werkt ze aan sensibilisering 
over de eerlijke handel van honing. 

Deze activiteiten worden gefinancierd door subsidies, 
schenkingen van particulieren en andere inkomsten 
(vormingen, boeken en andere publicaties, tijdschrift-
abonnementen). Maya Fair Trade cvbaso, een organisatie 
gelinkt aan Miel Maya Honing vzw, draagt ook financieel 
bij aan de projecten in Mexico, Centraal Amerika en Afrika. 

Maya Fair Trade cvbaso (coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en sociale doelstelling) heeft 
als voornaamste activiteit de import van honing van 
eerlijke handel en zijn commercialisering, hetzij in on-
verwerkte vorm in bokalen, emmers, enz., hetzij verwerkt 
in producten als honingsnoepjes, speculaas, honingkoek, 
nougat, enz. De organisatie is financieel onafhankelijk en 
krijgt geen enkele subsidie.
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De eerlIJke HANDel in 
honing, waarop Maya Fair 
Trade zich toespitst, ligt in 

de lijn van een wereldwijde trend in 
volle bloei: “In 2010 is de gelabelde 
eerlijke handel gestegen met 18%, 
goed voor een wereldwijde omzet 
van 4,3 miljard euro. De produc-
ten zijn afkomstig uit 905 gecer-
tificeerde organisaties, die samen 
meer dan één miljoen arbeiders 
vertegenwoordigen. Dit soort han-
del heeft onrechtstreeks positieve 
gevolgen voor 6 miljoen mensen.”2

Tweeduizend ton honing3… De door 
FLO gecertificeerde eerlijke handel 
in honing is dus een niet te ver-
waarlozen activiteit. Op basis van 
een gemiddelde minimumprijs van 
2750 USD/ton4 kunnen we stellen 
dat jaarlijks minstens 5,5 miljoen 
dollar betaald zou worden aan de 
producenten. Tevens ontvangen 
hun organisaties een premie van 

400 000 dollar.5 Op wereldniveau 
moeten we echter erkennen dat 
de eerlijke handel niet doorweegt, 
zowel op de markt van de honing 
als bij de door FLO gecertificeerde 
eerlijke handel in het algemeen: fair 
trade vertegenwoordigt in beide ge-
vallen slechts 0,5% of zelfs minder.6

Maar wat is de eerlijke handel in 
honing eigenlijk? In volume gaat het 
om de honing geproduceerd door 

– voornamelijk door FLO – gecertifi-
ceerde producenten, die al dan niet 
verkocht wordt onder het Fairtrade-
label. Voor een totaalbeeld dient 
men daaraan nog toe te voegen: de 
door andere organisaties7 gecertifi-
ceerde honing en de honing zonder 
certificatie die werd geïmporteerd 

“conform de normen van de EC”. 
Wij zullen ons echter beperken tot 
de honing met FLO-certificatie aan-
gezien we die het beste kennen: 
100% van de door Maya Fair Trade 

geïmporteerde honing beschikt over 
die certificatie. 

Welke eerlijke honing wordt ver-
deeld op de Belgische markt?  
Het merk Maya (zie pagina 8) verte-
genwoordigt minstens 90% van de 
in België verkochte eerlijke honing.8 
De rest van de honing met FLO-
certificatie op de Belgische markt 
draagt het merk van andere eerlijke 
handelsorganisaties (Alter-Eco, Ethi-
quable, Fair Trade Original, Gepa), 
van Meli of van supermarktketens.

Oxfam verkoopt uitsluitend de gela-
belde Maya-honing en hanteert het 
Fairtrade-label niet voor onder eigen 
merk verhandelde honing. De orga-
nisatie eist geen FLO-certificatie van 
zijn leveranciers.

“Fair trade is een strategie die via eerlijke handel duurzame 
ontwikkeling nastreeft en armoede wil bestrijden. Naast het 
aanbrengen van wijzigingen in het gewone handelssysteem 
zodat de kleine boeren uit het zuiden er voordeel uit halen, wil 
fair trade die producenten een betere toegang verschaffen tot 
de markten. Die acties bevorderen de onafhankelijkheid van de 
kleine boeren. ze hebben tevens een gunstige invloed op hun 
sociaal en economisch welzijn, alsook op de duurzaamheid van 
het milieu.”1

Benoit Olivier

DOSSIEr
DE EErLIjKE hAnDEL 

In hOnInG 

1 Inleiding op de Standards van FLO met betrekking tot de organisaties van kleine boeren.  2 “Le commerce Sud-Sud”, Olivier Bailly en Samuel Poos, BTC, de-
cember 2011.  3 Dit cijfer omvat enkel de honing die in bokalen wordt verkocht en houdt geen rekening met de honing die wordt verwerkt in andere producten 
(koekjes, snoepjes, enz.).  4 FOB-prijs – Free on Board; zie pagina 7 voor de verschillende minimumprijzen vastgesteld door FLO, allemaal veel lager dan de 
prijzen die vandaag worden gehanteerd op de markt.  5 Dit is ongeveer € 300 000, gelijk aan het projectbudget van MMH voor 3 jaar.  6 De wereldmarkt voor 
honing wordt geschat op 400 000 ton (zie Mayazine nr.20, p. 9). Op basis van een verkoopprijs aan de eindconsument van minstens € 8/kg vertegenwoordigt 
honing (verkocht in bokalen) 0,4% van de wereldwijde omzet van door FLO gecertificeerde eerlijke handel.  7 Ecocert en IMO, twee instellingen voor biolabels, 
hebben hun eigen labels Ecocert Equitable en Fair for Life gecreëerd.  8 Voor de periode 2008-2011 (zonder rekening te houden met producten waarin honing 
als ingrediënt wordt gebruikt, zoals koekjes of suikerwaren).

VIJF SCHOleN uit Sint-Niklaas 
namen in 2011 deel aan een 
wereldburgertraject, gecoacht 

door MMH. De leerlingen van basis-
school Broeders Driegaaien vertellen 
hoe ze in vijf stappen omgedoopt 
werden tot echte wereldburgers!

STAP 1: zelfstandig werken in de 
klas. “Met het 5e en het 6e leerjaar 
leerden we over de Maya’s. Daarbij 
keken we naar 4 afleveringen van 
w@=d@. Zo leerden we meer over 
Mexico en de Maya’s. Terwijl we 
keken, hebben we ons veel ge-
amuseerd maar ook veel bijgeleerd.” 

STAP 2: een workshop over eer-
lijke handel door MMH. 

“Toen kwam Jemina van Maya  
Honing in onze klas, ze heeft ons 
nog meer verteld en bijgeleerd over 
de Maya’s en ook allerlei voorwer-
pen getoond.  Ze heeft ons ook ver-
teld hoe fair trade werkt: ze zorgen 
ervoor dat de boeren een eerlijke 
prijs krijgen voor hun waar.”

STAP 3: een interactief bezoek 
aan de wereldwinkel. 

“We werden in twee groepen ver-
deeld. Eén groep kreeg uitleg in 
de winkel en mocht daarna ook 
echt winkelen. De andere groep 
moest vragen oplossen over eer-
lijke handel en mocht ondertussen 
proeven van enkele producten van 
de wereldwinkel.”

STAP 4: een bezoek aan JOMI. 
“Jomi verkoopt de groenten uit haar 
bioserre en zelfgemaakte honing. 
We kregen eerst uitleg over JOMI 
(jobs en milieu) en daarna bezoch-
ten we de serres en de bijenkasten.”  

STAP 5: creatief in de klas. 
“De leerlingen van het 5e en 6e leer-
jaar deden mee aan een wedstrijd 
om een (h)eerlijk ontbijt te winnen. 
Daarvoor moesten we een affiche 
ontwerpen over Fair Trade. Met veel 
trots kunnen we u melden dat de 
leerlingen van het 6e leerjaar deze 
wedstrijd gewonnen hebben! Van 
de affiche worden onderleggers 
gemaakt voor Villa Trade.”

Ook interesse om je leerlingen om 
te vormen tot echte wereldburgers? 
We zijn steeds bereid om samen 
met jullie een project op maat van 
de school uit te werken, zodanig dat 
dit mondiaal project echt deel kan 
gaan uitmaken van de schoolcultuur. 
Zo hoeft een mondiaal project geen 
extra belasting voor de leerkrachten 
te betekenen! 

De noordwerking van Miel Maya Honing zet steeds meer 
in op pedagogische projecten op lange termijn. zo kunnen 
leerlingen opgroeien tot echte wereldburgers! Hieronder 
vind je een voorbeeld van zo’n project, op maat uitgewerkt 
voor de gemeente Sint-Niklaas. 

katleen Cuypers

EDUcAtIE
hOE VOED jE jE LEErLInGEn OP 
tOt wErELDBUrGErS?

workshop ‘Armando, een Mexicaanse imker’ in basisschool Broeders Driegaaien, Sint-niklaas, 06.10.2011
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1 www.maxhavelaar.be  2 De door FLO opgelegde criteria houden rekening met de normen van ISEAL - Code of Good Practice for Setting Social and Envi-
ronmental Standards. FLO-CERT voldoet aan de ISO 65-normen (EN 45011).  3 SPO, Standard for Small Producers Organization. Er bestaan tevens criteria 
voor plantages (bananen, suikerriet, enz.), die niet van toepassing zijn voor honing.  4 De Europese regelgeving verbiedt ggo’s in honing. Na de dossiers rond 
de honingmarkt (nr. 20) en de spelers op die markt (nr. 21) publiceren wij binnenkort een dossier over de voor honing geldende voorschriften.  5 Zie Mayazine 
nr. 12 en 13 voor de milieuaspecten van bijenteelt en eerlijke handel.  6 Voor grote organisaties wordt gewerkt met steekproeven.  7 Als de wereldmarktprijs 
de FOB-prijs overstijgt, dient men de wereldmarktprijs of een hogere prijs toe te passen. Meer informatie over de marktprijs van honing tussen 1992 en 2008 
vindt u in Mayazine nr. 20 op pagina 9.

1 Onderstaande tekst is afkomstig uit het door Max Havelaar France gepubliceerde jaaroverzicht over de impact van eerlijke handel 2010-2011 op organisaties 
van kleine producenten.  2 Noot: Hoofdzakelijk dankzij de “volumegarantie” (aankoop- of verkoopcontract op lange termijn) en de voorfinanciering van de 
oogst.  3 Samuel Poos, Nieuwsbrief van het Trade for Development Center, mei 2012, BTC. “In november 2010, tijdens de vierde Algemene Vergadering van 
CLAC, hebben de kleine producenten van de eerlijke handel hun eigen label gelanceerd, het ‘symbool van de kleine producenten’.”

“Elk product met het keurmerk Max 
Havelaar moet voldoen aan duide-
lijke normen (Standards) die gelden 
voor zowel de productie van de 
grondstoffen in de landen van het 
Zuiden als voor de verkoop van de 
afgewerkte producten in de win-
kels en alle stappen daartussen.  
Die normen worden opgesteld door 
de internationale organisatie FLO 
(Fairtrade Labelling Organisation), 
die vertegenwoordigers van de klei-
ne boeren, nationale keurmerkorga-
nisaties, importeurs of exporteurs, 
en leden van de civiele samenleving 
verenigt.”1 De controle van deze nor-
men en de certificatie zelf zijn de 
verantwoordelijkheid van FLO-CERT, 
een onafhankelijke entiteit binnen 
FLO die nu en dan de controle uit-
besteedt aan andere instellingen.2

Er dient een onderscheid gemaakt te 
worden tussen vier spelers: de pro-
ducenten, de exporteurs/importeurs/
verwerkers (“Traders”), de licentie-
houders en de detailhandelaars.

Voor elke categorie gelden bepaalde 
regels: bij de producenten wekken 
voornamelijk de criteria voor de 
kleine producentenorganisaties3 

onze interesse. Een organisatie doet 
pas voordeel met de criteria als min-
stens de helft van haar leden kleine 
producenten zijn die minstens de 
helft van het verkochte volume met 
FLO-certificatie leveren. Een kleine 
producent van bijvoorbeeld koffie, 
cacao of honing wordt omschreven 
als een producent die samen met 
zijn familie het meeste werk verricht 
en doorheen het jaar geen werk-
krachten aanwerft.

De licentiehouders staan in voor de 
eindverpakking en zijn Max Havelaar 
een bijdrage – berekend per kilo-
gram – verschuldigd om het logo 
met de garantie van Fairtrade te 
mogen gebruiken. Er bestaat geen 
specifieke categorie voor eerlijke 
handelsorganisaties: zij worden op 

één lijn gesteld met de traditionele 
ondernemingen, of het nu gaat om 
supermarkten, multinationals, enz.

Er bestaat een duidelijk verschil 
tussen de termen “certificatie” en 

“label”. Bijvoorbeeld: Maya Fair Trade 
is gecertificeerd als “Trader” voor 
de import en verkoop van honing 
in bulk en is tevens licentiehouder 
om het label “Fairtrade Garantie” te 
gebruiken voor producten die ver-
pakt en verkocht worden onder het 
merk “Maya”.

Voor elk product bestaan specifieke 
standaarden waarin de minimum-
prijs, de premie, het voorschot en 
de kwaliteitscriteria zijn vastgelegd. 
De criteria voor de organisaties van 
kleine boeren dragen milieuaspecten 
hoog in het vaandel: het gebruik 
van gevaarlijke pesticiden en ggo’s4 
is verboden en de productie ver-
loopt met respect voor het milieu.  
De kleine boeren krijgen begelei-
ding bij het beheersen van hun 
CO2-impact en de gevolgen van 
de klimaatverandering.5

De rol van FLO bestaat erin om naast 
het opstellen van criteria (Standards) 
de producenten te helpen bij het 
beantwoorden aan die criteria.  
De minimale of “centrale” vereisten, 
die worden gecontroleerd vanaf 
de certificering of vanaf kort erna, 
worden onderscheiden van de pro-
gressieve “ontwikkelingsvereisten”, 
die verwijzen naar de voortdurende 
vooruitgang die de gecertificeerde 
organisaties moeten realiseren. Die 
organisaties dienen een Fairtrade 
Ontwikkelingsplan op te stellen 
waarin verschillende thema’s aan 
bod kunnen komen met betrekking 
tot de commerciële aspecten of een 
verbetering van de organisatie of 
levensomstandigheden van de pro-
ducenten en hun gemeenschap. De 
Fairtradepremie (200 USD/ton voor 
honing) moet besteed worden aan 
de in dat plan opgenomen acties.

Het behalen van de certificatie wordt 
voorafgegaan door een tamelijk 
lange en dure procedure voor de 
producentenorganisaties: € 500 
bij aanvraag en nadien de kosten 
van de controle voorafgaand aan 
de certificering, gebaseerd op het 
aantal dagen dat die duurt en op 
het aantal producenten binnen de 
organisatie.6 Deze kosten zijn altijd 
verschuldigd, ook als de organisatie 
de certificatie niet krijgt. Indien zij 
deze wel krijgt, volgen er jaarlijks 
kosten en het bezoek van een in-
specteur. Organisaties die al lange 
tijd gecertificeerd zijn en goede re-
sultaten kunnen voorleggen, worden 
om de drie jaar gecontroleerd.

Het certificeringssysteem van eerlijke 
handel zoals toegepast door FLO, is 
de laatste jaren veel ingewikkelder en 
minder vlot geworden, zelfs in die 
mate dat we ons kunnen afvragen of 
het nog toegankelijk blijft voor groe-
peringen van kleine producenten.  
Als reactie op deze kritiek heeft FLO 
een Certificeringsfonds voor Produ-
centen en een helpdesk opgericht. 
Maar is dat wel voldoende?

De invloed van eerlijke handel be-
perkt zich niet alleen tot de prijs. 
Eerlijke handel heeft voornamelijk 
een effect op het stabiliseren van in-
komens2 dankzij een gegarandeerde 
minimumprijs en andere economi-
sche middelen (ontwikkelingspre-
mie, voorfinanciering van de oogst). 
Eerlijke handel wil in de eerste 
plaats de producentenorganisaties 
een sterker vermogen bieden om 
te onderhandelen, zich te lanceren 
op de internationale markten en hun 
eigen ontwikkelingsweg te volgen 
(diversifiëring van de productie en 
inkomstenbronnen, kwaliteitsver-
betering, …).

Hoewel producentenorganisaties al 
bestonden vóór eerlijke handel het 
levenslicht zag, heeft fair trade de 
solidariteit tussen de producenten 
binnen de organisaties versterkt. Bo-
vendien bestaat er meer uitwisseling 
tussen de verschillende organisaties 
onderling. Eerlijke handel heeft ove-
rigens geleid tot een verhoging van 
het werkingsbudget waardoor tal 
van initiatieven op poten konden 
worden gezet, zoals een technische 
opleiding voor de producenten, het 
verschaffen van kredieten en mate-
riaal; allemaal initiatieven waardoor 
de organisaties een toenemende 
waardering genieten van hun leden.

De Standards van Fairtrade en Max 
Havelaar verbeteren de beheersca-
paciteiten van de organisaties in ter-
men van democratie en transparan-
tie. Dankzij de ontwikkelingspremie 
worden de organisaties financieel 
onafhankelijker. De Algemene Ver-
gadering, waarbij alle leden (pro-
ducenten) worden betrokken, is 
voorstander van democratische en 
transparante beslissingen zonder 
te discrimineren op basis van min-
derheid, geslacht, leeftijd, … Alle 
producenten kunnen investeringen 
voorstellen en via een stemming 
wordt gezamenlijk beslist over het 
gebruik van de ontwikkelingspremie.

Het succes van gelabelde eerlijke 
handel moet de interne tegenstel-
lingen, die de tol zijn van dat suc-
ces, niet maskeren. In de recentste 
nieuwsbrief van het Trade for De-
velopment Center van BTC schreef 
Samuel Poos aldus: “Fair Trade USA 
is onlangs uit Fairtrade International, 
de wereldfederatie voor eerlijke han-
del, gestapt om een eigen initiatief 
te lanceren. In Latijns-Amerika zijn 
kleine producenten op de proppen 
gekomen met hun eigen certifica-
tie als reactie op het Fairtrade Max 
Havelaar-label dat voor de grote 
plantages toegankelijk is. De span-
ningen worden steeds heviger bin-
nen een beweging met verschillende 
visies over ontwikkeling en diverse 
benaderingen van eerlijke handel.”3

De honingmarkt van vandaag is actief 
op wereldniveau. De prijs die wordt 

betaald aan de producenten ligt 25% 
tot 40% hoger dan de door FLO op-
gelegde minimumprijs. Voor eerlijke 
honing wordt dus tegen de wereld-
marktprijs gekocht. Het prijsverschil 
met gewone handel schuilt hoofd-
zakelijk in de ontwikkelingspremie.

In die context situeert zich de be-
slissing van bepaalde producenten-
organisaties om uit de gelabelde 
eerlijke handel van FLO te stap-
pen. Hun redenen zijn: de steeds 
toenemende eisen, een verhoging 
van de certificeringskost en in het 
geval van honing ook een te klein 
prijsverschil ter compensatie van 
het extra gevraagde werk terwijl de 
stijgende honingvraag zorgt voor 
een moeiteloze verkoop van de 
honingoogst. Maar voor hoe lang? 
En wat met deze organisaties bij 
een minder gunstige conjunctuur?

Hoe werkt de door Max Havelaar gelabelde 
eerlijke handel?

De impact van eerlijke handel voor de producenten1

De producenten en de eerlijke handel met FlO-label

De MINIMALE FOB-prijzen voor 
honing, opgelegd door FLO en geldig 
vanaf 1/1/11, exclusief de Fairtrade-
premie7:
 
Gewone honing, A-kwaliteit: 
2,55 USD/kg; B-kwaliteit: 2,30 USD
Biologische honing, A-kwaliteit: 
2,95 USD/kg; B-kwaliteit: 2,66 USD.

Premie voor eerlijke handel: 0,20 USD/kg, 
ongeacht de kwaliteit (gewoon/bio, A/B). 
Dit is een vast bedrag dat niet schommelt 
in functie van de prijsevolutie van honing.
Voorschot: 60%, minstens 6 weken 
vóór verzending van de goederen be-
schikbaar. 

Gebruiksaanwijzing voor eerlijke handel
Op onze website www.maya.be/eerlijke handel vindt u de definitie van eerlijke handel volgens de 
belangrijkste Belgische organisaties, alsook tal van documenten die worden genoemd in dit dossier, 
waaronder de standaarden voor de organisaties van kleine boeren en de standaarden voor honing.

Gebruik van de FLO-premie 
door de leveranciers van MFT 
(Maya Fair Trade)

Voorbeelden:
• een vermogen samenstellen om 
kredieten mogelijk te maken, fa-
milies te hulp schieten in geval 
van ziekte (aankoop van medi-
catie) en overlijden, enz.;

• aankoop van materiaal voor bij-
enteelt: gaufreermachine (voor 
de was), roestvrijstalen honing-
slingers, enz.;

• invoering van een milieucontro-
leprogramma, enz.
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Hoe is deze samenwerking 
begonnen, en wat 
verklaart haar lange 
levensduur?

“Onze eerste contacten met Maya 
Fair Trade dateren van 1995, toen 
een vrijwilliger van uw vereniging 
ons bezocht. Onze productiechef 
had al de ervaring en beheerste de 
techniek om honing te gebruiken in 
een brouwsel, maar het probleem 
waren de grondstoffen. We waren 
niet tevreden over hun kwaliteit. 

Als het verkoopargument de nadruk 
legt op het ingrediënt honing (10 % 
van de droge stoffen van het product), 
dan moet dat product beantwoorden 
aan onze verwachtingen op het ge-
bied van kwaliteit en gemak van ver-
werking. Het moet dus meer bepaald 
gebruiksklaar, gefilterd en liquide zijn. 
En ik moet toegeven dat Maya honing 
de problemen die we met andere 
honing hadden, heeft opgelost. 

De hogere prijs van eerlijke honing 
is geen bepalende factor als dit in-
grediënt de kern van het product 
uitmaakt, een goede kwaliteit heeft 
en het eindproduct rendabel is. Dat 
de honing een oorsprong heeft in 
de eerlijke handel is een pluspunt, 
zeg maar de kers op de taart.” 

Voor mijnheer Lefèbvre is dat van-
daag nog geen reden om het imago 
van de eerlijke handel te gebruiken 
voor zijn honingbier. Hij haalt twee 
redenen aan: 

“Ten eerste denk ik dat de consument 
nog onvoldoende gesensibiliseerd is 
voor de eerlijke handel. Een tweede 
reden is eerder gebaseerd op een 
gevoel van schroom. Ik zou niet willen 
dat ons product geassocieerd wordt 
met een imago dat, naar mijn gevoel, 
nog teveel afhangt van liefdadigheid. 
Maar misschien moet ik dat anders 
gaan bekijken en als product en con-
cept rendabel zijn, waarom niet?”

zet deze samenwerking 
u aan om nog meer 
producten uit de eerlijke 
handel te gebruiken ?

“Waarom niet ? Wij gebruiken ook 
rietsuiker, dus als de prijs concur-
rentieel is, zijn wij vragende partij. 
U moet wel weten dat honing het 
belangrijkste ingrediënt is waarvoor 
we bereid zijn meer te betalen. Onze 
meesterbrouwer heeft voor suiker 
niet dezelfde speelruimte.”

Sinds 1995, maakt de brouwerij lefèbvre1 gebruik van Maya 
honing voor het maken van haar honingbier, de Barbar. De 
brouwerij stemde ermee in om ons team te sponsoren (19 
lopers) voor de 20 km door Brussel, dat plaatsvond op 27 
mei. Dit is voor ons een kans om opnieuw dit partnerschap 
te benadrukken. De volgende tekst is een fragment uit een 
interview met de heer lefèbvre. 

Noëmie el Agrebi

EErLIjKE hAnDEL
BArBAr-MAyA : hEt VOOrBEELD VAn 

EEn GESLAAGDE SAMEnwErKInG

het Mayateam op de 20 km door Brussel, gehuld in t-shirts met de logo’s “MAyA” en “BArBAr”

Maya Fair Trade, 
uniek op de markt van de eerlijke honing

Maya Fair Trade cvba-so (MFT) is 
gelegen in de industriezone van  
Harzé in de provincie Luik. De on-
derneming heeft 5 voltijdse werk-
nemers in dienst, van wie er 1 per-
manent in Mexico verblijft. In 2006 
heeft Maya Fair Trade cvba-so (MFT) 
besloten in het Latijns-Amerikaanse 
Mexico ook een afdeling te openen 
om dichter bij de partners uit het 
Zuiden te staan. Thomas Gruber 
werd voltijds aangeworven en ver-
blijft permanent in Mexico.

Wat zijn Thomas’ taken?

• De productiemogelijkheden ter 
plaatse afstemmen op de be-
hoefte aan honing van MFT;

• De productie opvolgen en de 
kwaliteit van de honing contro-
leren bij de imkers;

• De huidige bijenhouders en po-
tentiële partners van MFT steunen 
en raad geven (onderhouden en 
bouwen van bijenwoningen, ver-
plaatsing van de korven, produc-
tie van speciale honing ontwik-
kelen, enz.);

• Nieuwe imkergroepen benade-
ren die gecertificeerd zijn of de 
Fairtradecertificatie wensen te 
ontvangen;

• De groepen ondersteunen bij hun 
administratieve stappen (verkrij-
gen van diverse certificaten die 
nodig zijn voor export, FLO-cer-
tificatie, Bio, enz.);

• De exportlogistiek organiseren 
en opvolgen.

MFT wil via een eigen honingfabriek 
graag nog meer controle over dit 
filiaal, inclusief de verpakking van 
de honing in België. Met het oog 
daarop heeft MFT alvast een stuk 
grond gekocht in de buurt van de 
huidige kantoren. De bouw zou vóór 
eind 2012 van start gaan.

Het volume geïmporteerde ho-
ning:  jaarlijks gemiddeld 200 ton.

Oorsprong:
Bloemenhoning van één of meer-
dere bloemen uit Mexico, Guate-
mala, Nicaragua en Argentinië.
De honing wordt uitsluitend ge-
kocht bij organisaties met een FLO-
certificatie. Vier van deze organi-
saties leveren tevens biologische 
honing (controle door Certisys).
Elke leverancier van MFT krijgt sys-
tematisch een driejarig contract 
aangeboden, waarin het volume 
per soort honing wordt vastge-
legd. De prijzen worden ieder jaar 
bepaald aan het begin van het  
seizoen. De meerderheid van de  
leveranciers tekent deze contracten.

Bestemming van de honing:
Het gros van de geïmporteerde ho-
ning, ongeveer 65%, wordt verpakt 
en verkocht aan de verbruiker of de 
industrie. De rest wordt als ingre-
diënt gebruikt voor de uitbestede 
productie van boterhampasta, jam, 
koekjes en snoepgoed.

Kosten van certificatie en labe-
ling (FLO, Max Havelaar en bio): 
Gemiddeld ongeveer € 20 000/jaar.

Verkoop:
Omzet: +/- 1,25 miljoen euro in 
2010.
De omzet is sinds 2007 stabiel 
na een periode van sterke groei 
tussen 2001 en 2007.
+/- 60% honing / +/- 40% afge-
leide producten.
Export: 50% van de omzet, rich-
ting Europa.

Statuut: 
Cvba met sociaal oogmerk.
Belangrijkste aandeelhouders (92% 
van het kapitaal): Maya Fair Trading 
vzw en Miel Maya Honing vzw.
De andere aandeelhouders zijn 
voornamelijk particulieren.
Het sociaal oogmerk houdt in dat 
de aandeelhouders geen dividen-
den uitgekeerd krijgen en dat ze 
geen return on investment hebben. 
Daarenboven staat MFT een deel 
van zijn commerciële winsten af 
aan MMH ter ondersteuning van 
ontwikkelingsprojecten.

Het specifieke karakter van MFT 
binnen de eerlijke handel:
De bijzonderheid van MFT schuilt 
in zijn bedrijfsdoel, namelijk eer-
lijke handel. 100% van de door 
MFT verhandelde producten zijn 
conform de labelingsnormen voor 
eerlijke handel. Belangrijke opmer-
king: MFT speelt een actieve rol in 
de Belgian Fair Trade Federation 
(www.bftf.be).

Informatie van MFT over eerlijke 
handel:
De normen voor de etikettering 
van producten worden steeds 
strenger waardoor de etiketten 
wegens plaatsgebrek geen infor-
matie meer kunnen bevatten over 
MFT en haar eerlijke handelsacties. 
Om in die leemte te voorzien, heeft 
MFT besloten een folder voor de 
consument te ontwikkelen die ver-
krijgbaar zal zijn in iedere winkel die 
Maya-producten verkoopt (tenzij 
de winkel in kwestie de folder niet 
wenst te verspreiden).

Zie www.maya-ft.be voor meer 
informatie over Maya Fair Trade 
cvba-so.

1 Deze familiale brouwerij, opgericht in 1876 te Quenast, in Waals-Brabant, produceert onder andere la Blanche de Bruxelles en de Floreffe
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O P 12 MeI 2012, ontving 
de gemeente Anthisnes de 
eretitel van “Commune du 

commerce équitable”. Het is de 
vierde gemeente in Wallonië die 
hem krijgt en de eerste in de provin-
cie Luik. De leden van de trekkers-
groep die er sinds meer dan een jaar 
voor werken, waren er bij voor de 
overhandiging van de plakkaat: leer-
krachten, handelaars, landbouwers 
en actieve burgers. Iedereen heeft 
z’n steentje bijgedragen om de ken-
nis van eerlijke handel te vergroten 
in de gemeente: een beurs met 
fairtradeleveranciers én lokale pro-
ducenten, scholenanimaties door 
Miel Maya Honing, de invoering van 
gegroepeerde bestellingen van fair-
tradeproducten, een informatiestand 
op het “festival des Anthinoises”, enz. 
Twee leden van Miel Maya Honing 
namen deel aan de ceremonie, niet 
zonder enige trots omdat het hier 
ging over de allereerste gemeente 
die we mee hebben begeleid in het 
kader van CDCE! 

Maar ons werk ten opzichte van de 
gemeenten geëngageerd in CDCE 
beperkt zich niet tot de omkadering 
van de lokale dynamiek. De sen-
sibilisatie in scholen is een niet te 
versmaden pijler van de campagne 
opdat het project zowel door de 
kinderen als door de ouders van 

de gemeente gedragen wordt. En 
dan zijn er nog de leerkrachten die 
vrijwillig deel uitmaken van de trek-
kersgroep van de campagne in hun 
gemeenten! De sensibilisering in 
scholen maakt dan ook deel uit van 
ons werk! 

Het is daarom ook dat de gemeente 
Fernelmont, die de titel CDCE eind 
2011 ontving, bij Miel Maya Honing 
is komen aankloppen om een sen-
sibilisatieprogramma over fair trade 
op te zetten in 4 van haar scholen 
(Hingeon, Cortil-Wodon, Marcho-
velette en Franc-Waret). 

Sinds begin 2012 hebben 200 leer-
lingen uit 13 klassen, in navolging 

van workshops gegeven door MMH, 
heel wat activiteiten rond fair trade 
op poten gezet. De ouders werden 
eveneens betrokken dankzij eer-
lijke ontbijten en tentoonstellingen 
georganiseerd door de kinderen. 
Deze activiteiten zijn consistent 
met criterium 3 van de campagne 
FTG/CDCE, die erop doelt bedrij-
ven, organisaties en scholen te 
sensibiliseren. Het gaat dus over 
een versterking van dit criterium, 
wat goed aantoont dat de titel van 
Fairtradegemeente of Commune du 
Commerce Equitable geen doel op 
zich is, maar eerder een begin van 
het avontuur rond fair trade!

enkele nieuwe gemeenten ontvangen er de titel, andere verdiepen 
de criteria van de campagne: de dynamiek van de campagne 
FairTradeGemeente (FTG) oftewel Communes du Commerce 
equitable (CDCe) is ook goed gelanceerd in Wallonië!

laure Combeaud

VAn hIEr En GInDEr
DE cAMPAGnE FAIrtrADEGEMEEntE 

hEEFt OOK DE wInD MEE In wALLOnIë!  

Uitreiking van de titel cDcE in aanwezigheid van dhr  tarabella (vertegenwoordiger van de burgemeester) 
en van dhr. Olivier (Miel Maya honing), 12 mei 2012, Anthisnes

De vzw MA’Ar behaalt de prijs “duurzaam project 2011” 
voor haar project “Vernieuwing van de Honingproductie” 
in ethiopië.

«Vzw Ma’ar is een partner van 
Maya vzw in het Belgisch netwerk 
van organisaties die werken rond 
imkerij en ontwikkeling. Met fi-
nanciering van CNCD steunt ook 
Maya vzw het project in Hagere 
Selam (Noord Ethiopië).»

De prijs « Duurzaam project 2011 » 
is een initiatief van de Nederlandse 
organisatie « Ethiopia projects » 
(www.ethiopiaprojects.nl) met als 
doel informatie te verzamelen om-
trent duurzame privé-projecten in 
Ethiopië en deze tevens bekend en 
toegankelijk te maken.

Op 21 en 22 september gaat Tempo 
Color met een 11de editie opnieuw 
van start in Luik… 

Op het programma staan concerten 
op de Place des Carmes, ‘woede-
punten’ in de voetgangerszone van 
het stadscentrum en een lokale markt 

op de Place Cathédrale. Zoals elk jaar 
zullen er een animatieconcert, col-
loquia, workshops en jaarprojecten 
voorgesteld worden aan lagere en 
secundaire scholen. Meer inlichtingen 
op www.tempocolor.be

Tijdens het weekend van 1 en 2 september is het park van La Boverie 
weer in een feeststemming gehuld ter ere van de jaarlijkse ontmoeting 
van verenigingen: Retrouvailles.   Kom ons bezoeken op de stand van 
Miel Maya Honing!

nIEUwS & AGEnDA

TempoColor: 11de editie in 2012
Op  21 en 22 september, Luik.

retrouvailles
Prestatie van de group Asakivlé op tempo color in 2011

De MAYA groep (Miel Maya Honing vzw, Maya Fair Trading vzw en Maya Fair Trade cvba.so), die zich op 
een belangrijk moment in haar geschiedenis bevindt, plant in september een informatiesessie waarop ze 
haar huidige activiteiten beschrijft en toekomstige projecten voorstelt.

Als u deze sessie graag wil bijwonen, neem dan ten laatste 31 augustus contact op met ons, per email 
(benoit.olivier@maya.be) of telefonisch (04 380 06 18).
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Mexico

Guatemala

Argentinië
Cuba
Nicaragua

Brazilië

Chili

China
Ivoorkust
Honduras
Malawi
Palestijnse Gebieden
Saint Lucia (Caraïben)
Tanzania
Uruguay
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3

2
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Carte des ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE MIEL CERTIFIÉES PAR FLO, mai 2012. 
Pour situer les partenaires de Maya Fair Trade, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.maya-ft.be

OVErzIcht VAn hOnInG- 
PrODUcErEnDE OrGAnISAtIES  
GEcErtIFIcEErD DOOr FLO, MEI 2012. 
Om de partners van Maya Fair Trade te situeren, bezoekt u best de site 
www.maya-ft.be

GIFtEn
Miel Maya Honing vzw is 
erkend om fiscale attesten toe 
te kennen voor elke gift van 
minstens 40 € per jaar (gestort 
in één of meerdere keren). 

Bankreknr:  
IBAN Be 91 3400 6533 3376
BIC code : BBrUBeBB

Voor elke storting van 40 €, ontvangt 
u een fiscaal attest dat u toelaat uw 
gift van uw inkomsten af te trekken: 
dat is uw fiscaal voordeel.

Zo zult u bijdragen tot de financie-
ring van onze projecten in Mexico, 
Midden-Amerika en Afrika. De pro-
jecten in Latijns-Amerika worden 
medegefinancierd door de Belgi-
sche Coöperatie (DGD) in het kader 
van ons programma 2011-2013. 
De globale doelstelling van dit Pro-
gramma luidt als volgt: in het Zuiden 
draagt de bijenteelt bij tot duur-
zame ontwikkeling (economisch, 
sociaal en ecologisch) van sociale 
imkerorganisaties in gemarginali-
seerde landelijke gemeenschappen.  
In het Noorden sluit de consument 
zich aan bij de idee van duurzame 
ontwikkeling zoals eerlijke handel 
en handelt zij/hij er ook naar. Hij/zij 
deelt de waarden van duurzame 
ontwikkeling, hij draagt eraan bij 
en draagt er zelf ook de vruchten 
van op vlak van het milieu. Op deze 
manier ontstaat er een wederzijdse, 
evenwaardige en respectvolle relatie 
tussen de producent in het Zuiden 
en de consument in het Noorden.    

Art. 4 Wet 8.12.92 – Arr. Min. 18.03.93. Miel Maya 
Honing vzw beheert op autonome basis een geau-
tomatiseerde databank van persoonsgegevens, om 
de relaties met haar schenkers en sympathisanten 
te kunnen beheren. U hebt het recht uw gegevens 
in te  kijken en aan te passen.

Verantwoordelijke uitgever : B. Olivier c/o Miel Maya Honing vzw, rue de Steppes 26 - B-4000 Liège


