
Als koffiedrinker ken je Efico 
waarschijnlijk niet. Maar de kans is groot 
dat de koffie die je drinkt, via Efico tot 
bij jou gekomen is. Het bedrijf handelt 
in groene (ongebrande) koffiebonen en 
werd opgericht in 1926. En net dat zorgt 
volgens de woordvoerders voor een nauwe 
en generaties lang opgebouwde band met 
de koffieboeren. Daaruit ontstond een 

rijk en breed duurzaamheidsprogramma. 
Vorig jaar werd 87% van de koffie 
rechtstreeks van lokale coöperatieven 
en lokale exporteurs aangekocht. 
Efico behaalde verscheidene labels 
en certificaten op vlak van duurzame 
landbouw, eerlijke handel, biologische 
teelt en kwaliteitszorg.

Aan onze tafel zitten Michel Germanès, 
Managing Director & Head of 
Trade maar ook voorzitter van de 

Beroepsvereniging van de Antwerpse Koffie-
Invoerhandel en officiële vertegenwoordiger 
voor België in de European Coffee Federation 
Contracts Committee. Verder Katrien Delaet, 
Head of Sustainability en Dorien Van Dun, 
Marketing & Communications Executive.
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Traditie in duurzaamheid
In 2003 ondertekende Efico als eerste 
koffiehandelaar de UN Global Compact Code. 
Fair trade en Max Havelaar bestonden al, maar 
weinig bedrijven in de koffiebranche waren 
ermee bezig. Maar Efico wel.

Michel Germanès: “Dat sloot aan op de 
oprichting van onze Efico Foundation in 
datzelfde jaar. Wij deden al vrij lang in fair 
trade koffie. Dat label behaalden we als eerste 
in België, in 1987. Maar we waren van mening 
dat we nog meer moesten doen voor de lokale 
koffiekwekers en zo hebben we onze eigen 
stichting opgericht.

Voor mij zit duurzaamheid bij familiale 
bedrijven in de genen. Ook de bakker, de 
beenhouwer, de kleine winkel hebben de 
bedoeling om hun leveranciers en klanten 
te respecteren, om juist die duurzaamheid 
te creëren. Als je in de koffiewereld op een 
correcte manier wilt handeldrijven, kom 
je trouwens automatisch uit bij langdurige 
relaties. Ik ben nu 37 jaar in het vak, 
waarvan 34 jaar bij Efico en ik heb klanten 
en leveranciers die ik al even lang ken. Wij 
verkopen een basisproduct en de meeste 
professionele klanten kopen jarenlang bij ons. 

Hetzelfde geldt voor de leveranciers. Heel het 
SDG-kader komt dan ook overeen met wat wij 
wensen.”

Katrien Delaet: “Veel koffieleveranciers 
bieden een duurzaam product aan via 
certificeringen en labels. In principe kan 
je jaarlijks een andere leverancier kiezen, 
afhankelijk van de kostprijs van gelabelde 
koffie in dat jaar. Wij willen echter 
partnerschappen op lange termijn met 
onze leveranciers. Op die manier bouw je 
goede banden op en kan je ook op vlak van 
duurzaamheid beter samenwerken.”

Uit de missie en visie van Efico blijkt het 
belang van het familiale bedrijf, de correcte 
behandeling van leveranciers en klanten en 
kwaliteitszorg. Daarnaast legt het bedrijf de 
expliciete nadruk op sociale, economische en 
ecologische duurzaamheid.

Michel Germanès: “Toch was het niet 
moeilijk om met lokale leveranciers 
tot afspraken te komen omtrent goede 
arbeidsomstandigheden . De meeste bedrijven 
waar wij mee samenwerkten waren daar 
zelf al mee bezig. Wij kopen vrij veel in via 
coöperatieven in de koffieherkomstlanden. 

Die bedrijven zijn eigendom van de boeren 
zelf. Het coöperatieve bedrijfsmodel hanteert 
vanuit zijn aard zelf al heel wat SDG’s, vooral 
op sociaal-economisch vlak. De bedrijven 
waarmee wij samenwerken hebben niet 
ineens alles moeten veranderen. En we 
hebben gelukkig nooit wantoestanden moeten 
corrigeren.” 

Efico lag daarnaast mee aan de basis van de 
4coffee association (Global Coffee Platform).

Katrien Delaet: “4C is in 2004 opgericht 
als platform. Toen was gecertificeerde koffie 
nog veel minder bekend dan nu. We wilden 
eigenlijk dat de standaarden wereldwijd op 
mekaar afgestemd werden. We vinden het nog 
steeds belangrijk dat Efico vertegenwoordigd is 
in diverse internationale koffie-organisaties.” 

Dorien Van Dun: “Dat kan je ook afleiden 
uit de functies die Michel in verscheidende 
organisaties bekleedt. We willen daar duidelijk 
een eigen bijdrage doen, maar ook leren van 
anderen. Dat geldt ook voor onze aansluiting 
bij nationale en lokale netwerken zoals The 
Shift hier in België.”

Bio en andere certificaten
Naast de sociale, fair trade en milieulabels 
heeft Efico ook een assortiment met biolabel. 

Michel Germanès: “Bio is de laatste tijd 
sterk geëvolueerd. Zo’n 20 jaar geleden was 
dat assortiment zeer klein. De jongste 15 jaar 
is het enorm gegroeid en we denken dat de 
biomarkt de komende jaren nog zal groeien. Dat 
motiveert ons natuurlijk om verder te gaan op 
die weg. We kunnen producten promoten, maar 
we hangen wel af van de vraag van onze klanten.”

Waar Efico voor staat en wat we dagelijks in de 
bedrijfsvoering toepassen, past mooi in het globale kader 
van de SDG’s. Ons engagement vertaalt zich in SDG12, 

SDG8, SDG4, SDG7 en SDG17. 

Efico Foundation: duurzame ontwikkeling in de praktijk

Het Efico Fonds overstijgt het engagement voor duurzame ontwikkeling 
van vele bedrijven. Het fonds is opgericht ‘ter verbetering van de 
levensomstandigheden van bevolkingsgroepen die koffie-en/of cacao 
produceren in ontwikkelingslanden’. Het fonds telt 65 projecten in 17 
koffieproducerende laden in Zuid-Amerika, Afrika, en Azië. De projecten 
dekken een zeer breed scala van SDG’s: ondersteuning en training voor het 
behalen van andere certificaten, verbetering van arbeidsomstandigheden 
voor vrouwen, educatie over mensenrechten, duurzaam waterbeheer 
en waterzuivering, agroforestry, vormingsprogramma’s voor duurzaam 
ondernemen voor jongeren, technische verbeteringen in de productie, 
ICT-leerprogramma’s in rurale scholen, diversificatie en verbetering 
voedselzekerheid voor lokale boeren door introductie van bijenhouderij, 
gezonde en hygiënische huisvesting, verdere scholing ter voorkoming van 
kinderarbeid, oprichting van gemeenschaps- en zorgcentra, verlenen van 
micro-kredieten voor kleine boeren…

Het gaat om samenwerkingsverbanden van lokale actoren met NGO’s, lokale 
besturen, universiteiten, coöperatieven, ...

Details van het programma en de projecten vind je op www.eficofoundation.org

Het 1ste Efico Foundation Project startte 
in 2004: El Platanillo School 
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Katrien Delaet: “Het beheren van 
bioplantages is een stuk arbeidsintensiever 
voor de koffieboeren. Om te beginnen heb 
je al drie jaar nodig om een plantage om 
te schakelen naar gecertificeerd biologisch 
-er kunnen immers nog substanties uit de 
klassieke landbouw in de bodem zitten. 
Daarna moet je methodes vinden om de 
koffie te kweken en de oogst te beschermen 
zonder pesticiden. Dat vergt extra kennis 
en reorganisatie. Let wel: wij leggen nooit 
op dat een boer ‘bio’ moet gaan kweken. Hij 
moet er zelf van overtuigd zijn. Verdeeld over 

alle leveranciers en alle labels samen, was 
51% van onze verhandelde bonen vorig jaar 
gecertificeerd of geverifieerd: bio, rainforest 
alliance, fair trade, UTZ, ... Daarvan zal 
ongeveer 15% bio zijn.” 

Meerwaarde
Katrien Delaet: “Efico beperkt zich niet tot 
waardecreatie bij het kweken en verkopen van 
de bonen. Na het telen van de koffiebessen 
heb je nog 2 bewerkingsstappen: de bonen 
uit de bessen halen en sorteren. Daarna volgt 
transport en het werk in de havens.”

Michel Germanès: “Sommige boeren hebben 
we leren exporteren. Ze hebben installaties 
om de bonen klaar te maken voor export. 
Sommigen werken dan weer samen met 
andere partners ter plekke. Maar niet elke 
koffieboer wil meer taken opnemen. Na 
transport komen de bonen in Zeebrugge of 
in Antwerpen toe. In beide havens hebben 
we een eigen magazijn. Ons magazijn in 
Zeebrugge, dat 9 jaar geleden gebouwd werd, 
is uitgerust om koffie te kunnen opslaan 
in de meest optimale omstandigheden: de 
lucht wordt gezuiverd, het vochtgehalte en 
de temperatuur worden heel het jaar door 
gemeten en gecontroleerd. Ik denk dat 
we niet onbescheiden zijn als we zeggen 
dat dit wereldwijd het mooiste magazijn 
voor ruwe koffie van hoge kwaliteit is. We 
kozen er trouwens bewust voor om er 
een duurzaam gebouw van te maken. We 
hebben bestudeerd hoe we voor konden 
zijn op onze tijd en waarmee we ons 
konden onderscheiden in de wereld van de 
koffietraders. En dat zonder in concurrentie 
te gaan met klanten of leveranciers. We 
hadden natuurlijk zelf plantages kunnen 
opkopen of een koffiebranderij oprichten, 
maar dat wilden we niet. Bovendien: als je 
een plantage koopt in bijvoorbeeld Brazilië, 
dan valt dat niet op tussen de tienduizenden 
hectaren koffieplantages. Dus een verschil 
konden we daar toch niet maken. Ook in de 
scheepvaart zijn we op wereldvlak een kleine 
speler. Eigenlijk bleef er nog maar 1 punt 
over waarop we iets opvallends en impactvol 
konden doen, en dat was in onze eigen 
logistiek.” 

Uitdagingen
Dat er ook wel eens moeilijkheden zijn in het 
duurzaamheidsverhaal, beaamt Delaet.
Katrien Delaet: “Soms gaat het behalen en 
managen van de verschillende certificaten 
en labels wel wat moeizaam. Dat heeft toch 
een grote impact op de organisatiestructuur 
bij de boeren. Je moet er dan ook zeker voor 
zorgen dat er een afzetmarkt voor is, wanneer 
je die mensen vraagt om er inspanningen voor 
te leveren. Anderzijds wil je ook de klanten 
niet teleurstellen als ze een vraag hebben. 
Duidelijke afspraken en verwachtingen van 
alle partijen afstemmen is hierbij uitermate 
belangrijk.”

Michel Germanès: “Wij wisten 15 jaar 
geleden wel waarheen we wilden evolueren, 
maar dat was moeilijk om te laten 
doordringen bij onze klanten. Sommigen 
waren meteen mee, anderen niet. Gelukkig is 
de maatschappij sindsdien geëvolueerd.”

Katrien Delaet: “Het blijft een uitdaging om 
de eindconsument mee te krijgen. We leven 
in een omgeving waarin voedingsproducten 
veel te goedkoop zijn. Mensen willen wel 
duurzaam consumeren, maar zijn niet 
steeds bereid om de correcte prijs voor een 
rechtvaardig en zuiver product te betalen. 
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Dat is spijtig als je als producent of handelaar 
inspanningen levert voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.”

Evolutie koffiemarkt
Michel Germanès: “Of de prijzen van 
gecertificeerde en niet-gecertificeerde 
producten naar elkaar toegroeien, hangt 
trouwens af van de evolutie van de 
koffiemarkten. Vandaag zit de basisprijs 
vrij laag en er zit weinig marge op. Dat wil 
zeggen dat iedereen in de keten blij is dat er 
producten aan een wat hogere prijs verkocht 
kunnen worden. Als de markten stijgen, is 
die meerprijs minder belangrijk. En dat kan 
binnen 6 maanden al anders liggen.” 

Katrien Delaet: “Als de marktprijs hoog staat, 
is het voor de boeren minder interessant om 
het extra papierwerk, audits, transactiekosten 
en de reorganisatie die labeling met zich 
meebrengt, op te brengen. Maar met zo’n 
lage prijzen als vandaag, waarbij boeren 
soms een kostprijs hebben die hoger is dan 
de wereldmarktprijs, zijn extra premies voor 
labels zeer belangrijk voor hen.”

Eigen fonds
Efico richtte de Efico Foundation op. De 
Koning Boudewijnstichting beheert de 
fondsen.

Michel Germanès: “Wij steunen de 
Foundation uit onze eigen winsten. We 
proberen daarnaast ook een contributie te 
verkrijgen van onze klanten, bijvoorbeeld per 
kilogram koffie. Maar er zijn ook klanten die 
een gift doen. Wij garanderen dat 100% van 
wat ze storten, naar de projecten van de Efico 
Foundation gaat. Alle operationele kosten 
en personeelskosten nemen wij op ons. Het 
beheer van de Foundation, en de jury die de 
kwaliteit van de projecten beoordeelt, zitten bij 
de Koning Boudewijnstichting. 

Er wordt een call georganiseerd, maar soms 
ontstaat een project ook uit een spontane 
vraag die past bij onze visie. Klanten hebben 
altijd de mogelijkheid om samen met ons een 
project op te starten. Maar daar is het niet toe 
beperkt. Vaak kan je via zo’n rechtstreekse 
vraag met een budget van bijvoorbeeld 
5.000 euro al mooie dingen realiseren. Zo 
hebben we voor een klant in Guatemala een 
kleuterschool mee opgericht. Voor de lokale 
gemeenschap was die kleine steun van grote 
betekenis.”

Katrien Delaet: “We hebben de 
Foundation indertijd opgericht omdat we 
bij de producenten vaak vragen kregen voor 
bepaalde ondersteuning. In plaats van dat 
ad hoc te blijven doen, wilden we dat op een 
structurele manier organiseren. Vandaar de 
Foundation. 

Het zijn trouwens niet noodzakelijk 
leveranciers die we ondersteunen. Het kan ook 

gaan over lokale samenwerkingsverbanden of 
partners van leveranciers. Eén van de SDG’s 
waar we op inzetten is bijvoorbeeld ‘quality 
education’.

De frequentie van een call, hangt af van de 
beschikbare middelen die we opsparen. Als we 
een call doen, kunnen we die ook thematisch 
aflijnen. Tot 2020 zijn de hoofdthema’s 
kennisoverdracht, klimaatverandering, - 
adaptatie en mitigatie en duurzaam inkomen 
voor landbouwers. De jury zal de dossiers dan 
ook beoordelen vanuit die thema’s.”

Dorien Van Dun: “De Efico Foundation 
steunde vorig jaar 8 projecten in 3 
continenten, met 810 directe begunstigden en 
2.200 begunstigde families. In zo’n projecten 
is er soms wel een leverancier betrokken, 
maar de ondersteuning kan ook gaan naar 
een lokale gemeenschap of een school. Onze 
partners in de projecten spelen een belangrijke 
rol. En dan komen we terug bij SDG 17: 
samen kan je meer bereiken.” 

Dit artikel kwam tot stand met de steun 
van de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling

Meer info
De UN Global Compact Code beschrijft 10 
principes van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op vlak van mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden, milieu en anti-
corruptie. Bedrijven kunnen de principes 
onderschrijven en zich aansluiten. De Global 
Compact Code moedigt bedrijven ook aan 
om de SDG’s te implementeren. Er is een 
jaarlijkse vooruitgangsrapportage verplicht. 
unglobalcompact.org

Het Global Coffee Platform (voorheen 4C 
Association) is een stakeholderplatform uit 
de koffiesector dat duurzaamheidsthema’s 
op een ‘pre-competitieve manier’ aankaart 
en standaardiseert. Efico is stichtend lid 
en lid van het Technisch Comité over 
Klimaatverandering. 
globalcoffeeplatform.org 

Duurzaam magazijn in Zeebrugge

Efico’s magazijn en distributiecentrum in 
Zeebrugge behaalde het ‘Green Building 
Certificate’ en voldoet daarmee aan 
een hele reeks duurzaamheidsvereisten 
op gebouwniveau. Op het dak van het 
‘Seabridge’-gebouw liggen 4.600m2 

zonnepanelen. De groene energie die deze 
zonnepanelen opleveren, wordt gebruikt voor 
het machinepark, de elektrische vorkliften, 
en de klimaatregeling (vocht, temperatuur) 
voor de ideale bewaaropslagomstandigheden 
voor groene koffiebonen. Ter vergelijking: de 
zonnepanelen voorzien een equivalent aan 
elektriciteit voor ongeveer 300 gezinnen 
(1 MWpiek). Als er toch meer energie nodig 
is, koopt het bedrijf gecertificeerde groene 
energie aan.

Zeebrugge kwam na een locatie-analyse uit de 
bus als goede vestigingsplaats, omdat het bedrijf 
daar optimaal kon inzetten op intermodaal 
transport, zoals watertransport (overzees en 
binnenvaart) en treinvervoer (samen 98% 
van de inkomende goederen en 57% van de 
uitgaande producten). Wegtransport, files en 
brandstofuitstoot van vrachtwagens wil Efico zo 
veel mogelijk vermijden.

Seabridge nam verder ook maatregelen rond 
duurzaam afvalbeheer. Alle afvalstromen zijn 
in kaart gebracht, 89% van de afvalstromen 
wordt gerecycleerd. De rest wordt verbrand 
met energierecuperatie. Seabridge werkt 
samen met een bedrijf dat de afgedankte 
zakken verwerkt tot nieuwe materialen.

Meer op www.seabridge.eu
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