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Beschaffungsprojekt Doppelzertifizierung 

Ausgangslage: 

«Coop verkauft immer mehr Produkte in sowohl Bio, 

als auch in Fairtrade Qualität. Coop hat als 

langfristiges Ziel, für möglichst vielen Produkten eine 

Doppelzertifizierung Bio und Fairtrade einzuführen. 

Bei einer Doppelzertifizierung ergänzen sich die 

Claims beider Labels optimal und finden beim 

Konsumenten eine hohe Akzeptanz»  

Projektziele:  

«Doppelzertifizierung Bio Suisse und Fair Trade 

eines möglichst breiten Produktsortiments» 
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Successfactoren 

Vereniging en keurmerk 

zijn eigendom van de 

eko- boeren 

 

Medezeggenschap: 

Richtlijnen, Budget, 

doelstellingen… 

 

Informatie plattform voor 

eko-bedrijven, 

handelaren, verwerkers 
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Sterke leden, sterk keurmerk, sterke partners 

32 leden-organisaties met 

1600 leden 

 ‘Bio Suisse Knospe’ is het 

meest bekende ekolabel in 

Zwitserland 

Coop zet de ‘Bio Suisse 

Knospe’ op alle eko-

produkten, goede 

samenwerking met andere 

retail-ketens [en betaalt er 

voor?] 

Onderzoek: FiBL is een 

belangrijke partner 
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Regelgeving en brand (merk)-management 

 

‘Bio Suisse’-regels gaan    

verder dan de EU wet 

 

Importproducten moeten 

ook aan de ‘Bio Suisse’-

regels voldoen 

 

Onuitwisselbare 

producten op de markt: 

Kwaliteit en merk  
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Het ‘Biosuisse’-model 
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We dragen zorg voor de 

bodem, zodat deze 

vruchtbaar en levendig 

blijft We dragen zorg voor  

robuuste  

planten en dieren  

We zetten 

natuurlijke middelen  in 

We bevorderen de 

diversiteit van flora en 

fauna als ook een levendig 

ecosysteem 

We respecteren het 

dierwelzijn door bij het dier 

passende houderij en 

voeding 
We produceren zorgvuldig 

verwerkte, eerlijke 

producten 

We verzekeren 

traceerbaarheid tot op het 

veld 

We dragen de sociale 

verantwoordelijkheid 

voor onze medewerkers 

We zetten ons in voor  

eerlijke prijzen voor alle 

producenten 

We gaan zorgvuldig met 

energie en 

water om 



Uitdagingen 

  

 Door schaalgrootte verliezen de boeren aan 

 invloed 

 De boeren zijn niet meer de voorhoede, maar 

 de rem 

 Afhankelijkheid van Coop-supermarktketen 

 Druk van andere keurmerk-(label-)programma’s 

 Prijsconcurentie door andere eko-labels 
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Advies aan de Nederlandse boeren 

 Dont‘s 

 

 Denk niet alleen aan het 

eigen erf (of 

portemonnee…) 

 

 

 Do’s 

 

 Blijf of wordt de voorhoede 

van de ontwikkeling 

 Denk en handel 

coöperatief  

 Wees compromis bereid 

 Investeer in public 

relations 
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Advies aan Stichting EKO-keurmerk 

 Implementeer een (b.v. 

participatief) controle- en 

certificatiesystem 

 Werk intiem samen met 

alle stakeholders in de 

keten, ook met SKAL 

 Maak alle stakeholders 

eigenaar van het 

keurmerk? 

 Investeer in PR 

 

 Neem de lead in de 

ontwikkeling van 

duurzaamheid  

 Vul de gaps in de EU wet 

in het eigen regelwerk (en 

dus toegevoegde waarde) 

 Geef het keurmerk echte 

inhoud  

 Werk samen met andere 

Keurmerken (equivalentie) 
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