
 



De gemeente Altena is een Global Goals gemeente. Fairtrade is een belangrijk onderdeel van deze 

Global Goals. Fairtrade gaat over een eerlijke wereldhandel en gelijke kansen voor iedereen. De 

gemeente Altena zet daarom in op het behalen van de titel ‘’Fairtrade gemeente’’. Dit doen we 

samen met een zeer betrokken en enthousiaste werkgroep: Werkgroep Fairtrade Altena. In deze 

handleiding presenteren we kort de randvoorwaarden per branche of type bedrijf om als organisatie 

in aanmerking te komen voor de titel Fairtrade.  

De Werkgroep Fairtrade was al actief in de voormalige gemeente Woudrichem. Hier wisten zij met 

succes de titel Fairtrade gemeente binnen te halen! Door de fusie van de voormalige 3 gemeenten 

zijn de voorwaarden om de titel Fairtrade gemeente te mogen dragen gewijzigd. Net als de 

voormalige gemeenten, maakt de fairtrade werkgroep nu een schaalsprong. 

 

Heb je vragen op het gebied van Fairtrade? Wil je weten of jullie onderneming in aanmerking komt 

voor de titel Fairtrade? Wil je ambassadeur worden? Of de werkgroep ondersteunen de doelen te 

behalen? We komen graag met je in contact! Bekijk onze website voor onze gegevens.  

 

 

Leden werkgroep: 

Frans Dansen 

Paulo Gokhale 

Jos Korthout 

Klary van Veen 

Tinette voor den Dag 

Djenny Kastelijns 

  

https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/altena/
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De grote bekende supermarkten voeren voldoende assortiment om als Fairtrade deelnemer te 

kunnen worden aangemerkt. Het tellen van Fairtrade assortiment is niet meer verplicht gesteld. 

Biologische en de wat kleinere supermarkten voldoen mogelijk nog niet helemaal. De winkel dient 

zowel fairtrade producten te verkopen op de versafdeling, in het thee- en koffieschap en bij de 

overige kruidenierswaren. 

Supermarkten tellen mee als ze de volgende producten in het schap hebben liggen: 

• Versafdeling: 

Minimaal 2 verschillende producten (denk aan bloemen, bananen, mango’s, sinaasappels, 

etc.). De blikken met mango, ananas, kokosmelk en jackfruit van Fairtrade Original tellen 

ook mee als vers. 

• Koffie- en theeschap: 

Minimaal 4 verschillende producten (denk aan thee, koffie, rietsuiker) 

• ‘’Overige in kruidenierswarenafdeling’’ (verpakte, niet verse kruidenierswaren): 

Minimaal 4 verschillende producten, opgedeeld over de verschillende schappen: 

- Ontbijtschap: denk aan hagelslag, honing, chocoladepasta 

- Internationale straat (rijst, pasta’s e.d.): denk aan rijst, noedels, curry’s, woksauzen 

- Bier & Frisdrank: denk aan sappen en wijnen 

- Snoepafdeling: denk aan chocoladerepen, koekjes en snoepjes (ook seizoensproducten 

zoals pepernoten en paaseitjes tellen mee) 

 

Winkels waarvan meer dan 60% van de omzet uit Fairtrade gecertificeerde producten bestaat 

leveren bonuspunten op. Denk bijvoorbeeld aan Wereldwinkels of winkels van WAAR. Deze winkels 

hebben een aparte status in de campagne en kunnen worden ingezet om ontbrekende winkels bij dit 

criterium te compenseren. Het assortiment bestaat uit: producten ingekocht bij de Fairtrade 

inkoopcentra in Nederland, producten van organisaties die erkende zijn door WFTO en producten 

gemaakt van Faitrade gecertificeerde materialen (herkenbaar aan het Fairtrade Nederland / Max 

Havelaar keurmerk), zoals katoen. Maar bijvoorbeeld ook de producten van Return to Sender. 

Cadeauwinkels kunnen verschillende Fairtrade producten verkopen. Denk aan Dille en Kamille, de 

Hema en kleine lokale boetiekjes die Fairtrade producten verkopen. Ook webshops tellen mee.  

Fairtrade winkels en giftshops / cadeauwinkels tellen mee als: 

• Als Fairtrade winkel met 60% of meer Fairtrade assortiment 

• Als cadeauwinkel met minimaal 4 verschillende fairtrade producten in de winkels 

Interesse om eerlijke producten te verkopen?  

Tips voor inkoopcentra: 

• www.fairplaza.nl 

• www.centrummoniaal.nl 

http://www.fairplaza.nl/
http://www.centrummoniaal.nl/


• www.fairforward.nl 

• www.barbosa.nl 

• www.returntosender.nl 

• www.tica.nl 

• Eerlijk & Bijzonder 

Fair Fashion heeft de afgelopen jaren terrein gewonnen. Het is een mooi thema om jongeren te 

betrekken bij de campagne. We noemen het geen Fairtrade Fashion, omdat er op het moment 

weinig kleding van Fairtrade katoen op de markt is. Onder Fair Fashion verstaan de Fair Fashion 

ketens en merken die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation en kleding die GOTS 

gecertificeerd is. Beide keurmerken hebben betrekking op de omstandigheden in de 

kledingfabrieken en het betalen van een eerlijke prijs. 

Let op! Biologische katoen en gerecyclede kleding wordt niet gezien als Fair Fashion. 

Kledingwinkels tellen mee als: 

• Ze minimaal 2 verschillende kledingstukken (broek, T-shirt, jas, trui, etc.) verkopen die 

gemaakt zijn van Fairtrade gecertificeerd katoen, of 

• Ze minimaal 4 verschillende kledingstukken (broek, T-shirt, trui, etc.) verkopen die GOTS 

gecertificeerd zijn, of 

• Ze als keten zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation, of 

• Ze merken (minimaal 2) voeren die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation. 

 

Fair Wear Foundation 

Fair Wear Foundation (FWF) zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, 

in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt. FWF werkt 

samen met brancheorganisaties en vakbonden (FNV en CNV). FWF heeft een gedragscode 

ontwikkeld die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO). 

Fair Wear Keurmerk 

 

Voorbeelden van bekende merken die GOTS gecertificeerd zijn: 

Acne Studios, Nudie Jeans, Suitsupply, CLOSED, Filippa K, Ganni, Kapten & Son, Kuyichi, Mammut, 

Marc O’Polo, Zeeman.  

 

GOTS 

Global Organic Textile Standard (GOTS) is een internationaal standaard voor biologische kleding en 

textiel (door de hele keten). Daarnaast vereist de certificering naleving van de sociale criteria bij de 

katoenteelt en de verwerking tot stof. Dat gaat om zaken als minimumloon, verbod kinderarbeid en 

http://www.fairforward.nl/
http://www.barbosa.nl/
http://www.returntosender.nl/
http://www.tica.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Wholesale---Supply-Store/Eerlijk-Bijzonder-113489523339357/
https://www.fairwear.org/
https://global-standard.org/?gclid=EAIaIQobChMIgJqah-zw-AIVFOh3Ch3VUgqFEAAYASAAEgL3cfD_BwE


een veilige werkomgeving. 

 

GOTS keurmerk 

 

Voorbeelden van bekende merken die GOTS gecertificeerd zijn: 

A-dam Underwear, Ammehoela, DENHAM, Jollein, Khasto, Kuyichi, Profuomo, Scotch & Soda, Samsoe 

Samsoe, Minimum, State of Art, Gerry Weber, Filippa K. 

 

Voorbeelden van bekende merken met een overig erkend Fairtrade keurmerk:  Patagonia, Fabienne 

Chapot (bepaalde producten) 

 

 

Denk hierbij aan Hotels en B&B’s, club- of sportverenigingen, bioscopen en culturele instellingen die 

Fairtrade producten verkopen. Ook bijvoorbeeld campingwinkels of winkels bij bungalowparken 

vallen onder deze branche. 

Winkels en organisaties tellen mee al: 

• Ze minsten 2 Fairtrade producten verkopen 

 

De horeca delen we op in cafés en restaurants. 

Cafés en restaurants tellen mee als: 

• Cafés minimaal 2 Fairtrade dranken op de kaart hebben. Denk aan wijn, bier, koffie, thee. 

• Restaurants minimaal 2 gerechten serveren met fairtrade ingrediënten en er minimaal 2 

dranken fairtrade worden aangeboden. 



Bij overige branches kan je denken aan winkels zoals tuincentra, slijterijen, juweliers, 

speelgoedwinkels, tankstations, bakkers en groothandels. Ook andere goede winkels/initiatieven 

kunnen worden meegenomen in de campagne. 

De winkels tellen mee als: 

• Ze minimaal 2 Fairtrade producten verkopen. 

  



Om een product Fairtrade te mogen noemen, moeten alle partijen in de handelsketen aantonen dat 

zij aan de internationale principes van Fairtrade voldoen. In de Fairtrade Keurmerkenwijzer zie je 

initiatieven die de Fairtrade principes verankerd hebben in hun werkwijze. Zij worden geaccepteerd 

binnen de Fairtrade Gemeente Campagne. Ook de merken uit de Duurzame Keurmerkenwijzer doen 

mee in de campagne.  

Initiatief Keurmerk Producten Meer informatie 

Fairtrade 
Nederland 
(voorheen 
Max Havelaar) 

 

Het Fairtrade 
keurmerk in NL voor 
koffie, thee, 
chocolade, fruit, 
katoen, rijst, wijn, 
suiker, bloemen, 
katoen, etc. 

www.fairtradenederland.nl 
 

Fairtrade 
Original 

 

FTO is een foodmerk 
met producten, welke 
ze zelf ontwikkelen en 
verkopen. Rijst, curry, 
broodbeleg, 
kruidenpasta’s, 
wijnen, noedels, etc. 

www.fairtradeoriginal.nl 
 

Tony’s Open 
Chain 

 

100% slaafvrije 
chocolade ism 
Fairtrade keurmerk. 

www.tonyschocolonely.com 
 

Fair for Life 

 

Keurmerk voor 
groente en fruit 
gericht op Fair Trade 
en verantwoorde 
ketens. 

www.fairforlife.org 
 

Bio Partenaire 

 

Frans keurmerk voor 
biologische producten 
o.a. chocolade en 
natuurwinkelproducte
n. 

www.biopartenaire.com 
 

Fair Trade 
Certified 

 

Amerikaans keurmerk 
voor kleding met 
milieu- en productie 
eisen. 

www.fairtradecertified.com 
 

http://www.fairtradenederland.nl/
http://www.fairtradeoriginal.nl/
http://www.tonyschocolonely.com/
http://www.fairforlife.org/
http://www.biopartenaire.com/
http://www.fairtradecertified.com/


Fair Wear 
Foundation 
(FWF) 

 

Keurmerk voor 
kleding gericht op 
productiestandaarden
. 
 
 

www.fairwear.org 
 

Global 
Organic 
Textile 
Standard 
(GOTS) 

 

Keurmerk voor 
kleding gericht op 
productiestandaarden
. 

www.global-standard.org 
 

Wereldwinkel
s 

 

Winkels met meer dan 
60% aan fairtrade 
artikelen. Gifts & 
Living producten zoals 
cadeaus, sieraden, 
vazen en speelgoed, 
maar ook 
foodproducten. 

www.wereldwinkelnederland
.nl 
 
 
 
 
www.wereldwinkel.nu 
 

WAAR 

 

Winkelketen met 
Fairtrade en 
duurzame producten. 
Eten, drinken en 
handnijverheid. 

www.ditiswaar.nl 
 

WFTO 

 

Producten dragen 
geen logo, maar leden 
mogen logo gebruiken 
in communicatie voor 
handnijverheid, 
sieraden, speelgoed, 
koffie, etc. 

www.wfto.com 

 

Rainforest 
Alliance 
 
 
 
 
UTZ 
Certified 

 

 

Keurmerken 
voor koffie, 
thee, cacao, 
fruit en 
bloemen. 

www.rainforest-alliance.org 
 

EKO 

 

Keurmerk en 
certificering 
voor 
biologische 
voeding en 

www.eko-keurmerk.nl 

http://www.fairwear.org/
http://www.global-standard.org/
http://www.wereldwinkelnederland.nl/
http://www.wereldwinkelnederland.nl/
http://www.wereldwinkel.nu/
http://www.ditiswaar.nl/
http://www.wfto.com/
http://www.rainforest-alliance.org/


dierenwelzijn
. 

Europees 
biologisch 
keurmerk 

 

Verplicht 
keurmerk 
welke 
aangeeft dat 
het product 
voldoet aan 
de EU-regels 
voor 
biologische 
landbouw. 

www.global-standard.org 
 

Beter 
Leven 1,2,3 
sterren 

 

Keurmerk 
hoe 
diervriendelij
k dieren zijn 
gehouden 
voor de 
productie 
vlees, eieren 
en zuivel. 

www.beterleven.dierenbescherming.
nl 
 

Demeter 

 

Keurmerk 
staat garant 
dat het 
product 
afkomstig is 
van de 
biologisch-
dynamische 
landbouw. 

www.stichtingdemeter.nl 
 

Responsibl
e 
Sustainable 
Palmoil 
(RSPO) 

 

Keurmerk 
voor 
palmolie die 
vrij is van 
ontbossing 

www.wnf.nl 
 

Marine 
Stewardshi
p Council 
(MSC) 

 

Keurmerk 
voor vis 

www.msc.org 
 

Forest 
Stewardshi
p Council 

 

Keurmerk 
voor hout en 
papier 

www.nl.fsc.org 
 

 

 

 

http://www.global-standard.org/
http://www.beterleven.dierenbescherming.nl/
http://www.beterleven.dierenbescherming.nl/
http://www.stichtingdemeter.nl/
http://www.wnf.nl/
http://www.msc.org/
http://www.nl.fsc.org/

