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keurmerken --> hoger inkomen producenten?

Meerderheid antwoordt POSITIEF:

- Individuele producenten krijgen een hogere prijs

voor hun producten (quid hoeveel?)

- Dankzij certificatie verhogen de verkopen (tegen

een betere prijs)  verhoogt inkomen voor boeren

- Hogere efficiëntie (en inkomen voor boeren) 

dankzij vorming



Keurmerken - niet financiële voordelen

- Beter beheer van eco-systemen en

bescherming van het milieu

- Meer professionaliteit: hogere kwaliteit van 

de producten en meer productie

- Versterking van de coöperaties, beter

beheer en verbondenheid met de leden



aanbevelingen

Specifiek voor certificatie organen:

- Meer marketing inspanningen in Noorden

- Meer coördinatie tussen certificeerders

Algemeen

- Meer vorming

- Diversificatie (ook andere producten) 

- Meer directe contacten producenten /aankopers

(Noorden)



Studies over voor- en nadelen keurmerken

Economisch

Landbouwpraktijken & toegang tot ingrediënten – kwaliteit - marktinfo – stabiel inkomen –

investeringen

Kost certificatie – beperkte invloed op toegevoegde waarde - producenten niet uit armoede

Sociaal

Empowerment – waardigheid – onderwijs voor kinderen – gezondheid – bewustzijn

sociale thema’s

Werkomstandigheden blijven probleem – gender - kinderarbeid niet verdwenen

Institutioneel

Sterkere organisaties – transpantie – meer leden – democratisch beheer -

Representativiteit

Te grote coops minder efficiënt - producenten niet altijd bewust van certificatie

Milieu

Biodiversiteit – water – efficiënt gebruik kunstmest & pesticiden - schaduwbomen

Onomkeerbare ontbossing



strategie voor leefbaar inkomen voor cacao producenten



Leefbaar inkomen voor cocoa producenten

Strategie: andere elementen

Ondersteuning coops op 

hoger niveau tillen

Verbeteren van 

duurzaamheid opbrengsten

Kost-efficiëntie op niveau 

boerderij en de kleine 

producenten organisaties

Diversificatie op 

boerderijen

,



Oikocredit in België

Oikocredit in België

De Belgische tak van Oikocredit bestaat uit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, Oikocredit-be cvba

so en een vereniging zonder winstoogmerk, Oikocredit-be vzw)

Over Oikocredit-be cvba

Alle aandelen die u koopt van Oikocredit-be worden belegd in Oikocredit Internationaal. Oikocredit-be is de Belgische 

tak van Oikocredit Internationaal. Het is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal 

oogmerk. De vennootschap werd opgericht in 1985 te Antwerpen onder nummer BE 0427.441.386.

Over Oikocredit-be vzw

Oikocredit beheert in België ook een vzw (Deze vzw geeft bekendheid aan het werk van Oikocredit in België. Dit doet 

ze door onder andere het verzorgen van presentaties en het uitgeven van promotiematerialen, persberichten en (gratis) 

advertenties. Naast activiteiten om de algemene naamsbekendheid van Oikocredit te vergroten geeft de vzw informatie 

over de mogelijkheden om geld te beleggen in Oikocredit-be en verzorgt zij marketingactiviteiten namens Oikocredit-be.

Contactgegevens: 

Oikocredit België Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

Mail: jelsen@oikocredit.be Website: https://www.oikocredit.be/nl/


