
 



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 voor bedrijven en maatschappelijke 

organisaties om 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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Bij dit criterium is het van belang dat bedrijven en maatschappelijke organisaties fairtrade en 

duurzame producten gebruiken op de werkvloer of in de kantine. Bijvoorbeeld doordat ze fairtrade 

koffie en thee schenken. 

Onder bedrijven verstaan we kantoren, ZZP’ers, leveranciers of ondernemers uit het midden- en 

klein bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan kapperszaken die fairtrade koffie schenken voor de klanten. 

Onder maatschappelijke organisaties worden o.a. kerken, scholen, bibliotheken, ziekenhuizen, 

waterschappen en bijvoorbeeld kinderboerderijen verstaan.  

 

Bedrijven en organisaties tellen mee als: 

• Ze minimaal 2 fairtrade producten gebruiken 

Een bedrijf moet minimaal fairtrade koffie en thee schenken 

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 
 

http://www.fairtradenederland.nl/
http://www.fairtradeoriginal.nl/
http://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 
 

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 
 

http://www.fairforlife.org/
http://www.biopartenaire.com/
http://www.fairtradecertified.com/
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/


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 
dierenwelzijn
. 

www.eko-keurmerk.nl 

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 

www.stichtingdemeter.nl 
 

http://www.wfto.com/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.global-standard.org/
http://www.beterleven.dierenbescherming.nl/
http://www.beterleven.dierenbescherming.nl/
http://www.stichtingdemeter.nl/


biologisch-
dynamische 
landbouw. 

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.wnf.nl/
http://www.msc.org/
http://www.nl.fsc.org/

