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1. Fairtrade belgium



Fairtrade Belgium is een organisatie gelinkt aan Fairtrade 
International, met als belangrijkste missie om bruggen 
te bouwen tussen producenten in het Zuiden, bedrijven, 
industrie en consumenten in het Noorden. Het Fairtrade 
systeem is een eerlijker handelsmodel, met centraal het 
Fairtrade label en met als doel om producenten in het 
Zuiden een eerlijk inkomen te bezorgen. Op een meer 
algemene manier sensibiliseert Fairtrade ook burgers en 
actoren uit het Belgische maatschappelijke middenveld 
over de globale uitdagingen van vandaag, om zich samen 
in te zetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties.

Wie is Fairtrade Belgium



Mission & vision

Fairtrade envisions a world in which all producers can enjoy 
secure and sustainable livelihoods, fulfil their potential and 
decide on their future. 

Fairtrade’s end goal is to achieve a situation in which smallholder 
and wage laborers earn living incomes.

Mission & vision



Fairtrade Belgium is een organisatie van 17 medewerkers.

Team (2018) 

Lothar Boeykens 
Fair Trade Towns

Serge De Munter 
Data Analysis

Charles Snoeck 
Advocacy

Heleen De Wulf
Organizational Development

Kris Goossenaerts 
Finance & HR

Douchka van Olphen
Communications

Bernard Buntinx
Business Development Bananas

Cécile Henrard
Business Development Cocoa

Matilde Defraeije
Business Development Coffee

Barbara Goffin 
Business Development

Sara Vertongen 
Digital Communication

Stijn Decoene
Supply & Licensing

Nicolas Lambert
Director

Michael Van Overstraeten 
Data Analysis I’nal

Danka De Croo
Licensing

Kim Massart
Office

Deborah Rozenberg
B2B Communication
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2. 2017 in een notendop



Januari februari maart meiapril juni

Januari
Oxfam beslist om opnieuw het Label van 
Fairtrade op zijn verpakkingen te zetten

De keuze van Oxfam om opnieuw het label op zijn verpakkingen 
te plaatsen was meer dan alleen goed nieuws: het was ook een 
eerste stap naar de nauwe samenwerking van vandaag tussen de 
twee organisaties. Ook voor de consument is het nu duidelijker: 
als het gaat om eerlijke handel is en blijft Fairtrade één van de 
meest betrouwbare en betekenisvolle label. 

april
Carrefour gaat voor Fairtrade 
cacao in zijn gebakjes

« Fairtrade sourcing Ingredient »
Goed nieuws voor cacao producenten: 
dankzij “FSI” en het engagement van 
Carrefour wordt er meer cacao onder 
fairtrade voorwaarden verkocht: dat 
betekent meer Fairtrade Premie 
voor de cooperatieven en hun 
gemeenschap en een stap verder 
in de richting van een betere en 
duurzame toekomst.

15 maart
Dario Soto Abril, nieuwe CEO van Fairtrade 
International komt bij ons op bezoek. Een heerlijke 
lunch in aanwezigheid van Prof. Olivier De Schutter 
(Université catholique de Louvain), Tim Lammens (VP 
Sustainability Delhaize), Boudewijn van den Brand (CEO 
Lidl), John Vanwynsberghe (Commercieel directeur Oxfam 
Wereldwinkels) en andere gasten.

20 februari
perslunch

Fairtrade Belgium organiseerde een perslunch, in 
aanwezigheid van John Muwagaba, directeur van Ankole 
Producers Coffee Producers Cooperative uit Oeganda. 
14 journalisten kwamen naar ons toe met als resultaat 
een zestal artikels in de franstalige en nederlandstalige 
schriftelijke pers, én aandacht in de audivisuele media. 

13 mei
World Fairtrade Day 

Have a break, bake a cake!
De internationale Fairtrade Challenge campagne 
werd een groot succes met ambassadeurs, bedrijven, 
organisaties en burgers over het hele land die enthousiast 
mee deden!

juni
De Algemene Vergadering van 
Fairtrade International 

bevestigt de nieuwe “offer to business” die 
de weg opent naar nieuwe mogelijkheden 
tot partnerschappen en brand architecture. 

jaaroverzicht



juli augustus september novemberoktober december

juli
Federaal Parlement stemt 
voor eerlijke handel!

In juli keurde het federaal parlement een 
resolutie goed die voortaan fair trade concreet 
ondersteunt.

oktober
FULL SWICH FAIRTRADE BANANEN 
BIJ ALDI

Tijdens de Week van de Fair Trade besloot 
Aldi om alleen nog maar Fairtrade bananen 
aan te bieden, en dat was een groot succes!

4 – 14 oktober
WEEK VAN DE FAIR TRADE: Het grootste protest

Fairtrade Belgium pakt uit met een opvallende campagne en veel van onze partners 
hebben ons, ieder op hun eigen manier, gesteund!

Social Media spotje
Offline of Online, veel aandacht voor ons grootste 
protest!

Media aandacht:
- 3 TV reportages
- 4 radioreportages
- 12 persartikels
- 20 Online publicaties 

september
Tony’s Chocolonely beschikbaar bij Delhaize

Het succes van Tony’s Chocolonely maakt een groot verschil voor 
cacaoproducenten in West-Afrika. Het was dan ook bijzonder goed 
nieuws toen Delhaize besloot om de repen van Tony’s Chocolonely 
aan te bieden in z’n winkels.

oktober
Fairtrade reist met Delhaize naar 
Ivoorkust: Een gezonde realiteitscheck

Niets is aangrijpender dan een reis naar het Zuiden om 
producenten te ontmoeten. Het zet alles op een rijtje: de 
veranderingen die Fairtrade kan brengen, de weg die al 
reeds achter ons ligt en de weg die nog voor ons ligt. Voor 
Delhaize, dat al heel wat producten uit eerlijke handel in 
z’n schappen heeft liggen, was het een bevestiging om de 
komende jaren Fairtrade zo veel mogelijk te blijven steunen.

november
Bezoek van koffie coöperatieven in Rwanda

Onze collega Stijn Decoene vertrok in november om 
koffieproducenten te bezoeken. Rwanda’s klimaat en topografie 
is ideaal om de beste koffie te telen. Rwandese producenten 
krijgen daarom een goede prijs voor hun koffie. Zij kiezen ook 
voor Fairtrade omdat het hen toegang geeft tot de Europese 
commerciële en financiële markten. Dankzij de Fairtrade Premie 
kunnen ze investeren in hun gemeenschap, en via Fairtrade Afrika 
krijgen ze advies en training bij onder andere het verbeteren van 
hun productiviteit en het recupereren van water.

In 2017 werd ook een nieuwe 
Fair Price studie over koffie 
gepubliceerd. Deze reis 
was een unieke kans om de 
bevindingen van deze studie 
in levende lijve te ervaren!



Fairtrade Belgium neemt deel aan het project Goodfood@school dat in de eerste plaats 
door Rikolto en Goodplanet in gang is gezet. Het ambitieuze plan bestaat erin om ertoe bij 
te dragen dat tegen einde 2021 alle Vlaamse scholen een duurzaam voedingsbeleid voeren.

In Leuven, Brugge, Gent en Antwerpen startten we in 2017 met een School Food Council én een 
School Food Lab. De Councils werken op stedelijk niveau met diverse partners, de Labs werken 
met pilootscholen. 

In elke regio worden deze anders ingevuld, op maat van de stad/provincie en in overleg met de 
lokale partners.

www.goodfood@school.be

GoodFood@School 

In de schijnwerpers

In 2017, wie koos er voor Fairtrade koffie ?

• SN Brussel Airlines flights (Rombouts)
• De Provinciale politie West-Vlaanderen drinkt vanaf 2017 Fairtrade koffie (Oxfam)
• Campussen Thomas More in Limburg serveren nu Fairtrade koffie (Starbucks en Puro)
• Alle THON hotels serveren nu Fairtrade koffie (Puro)

FAIRTRADE@WORK



Lokale FairTradeTrekkersgroepen lieten eerlijke 
handel leven in hun gemeente. Ze overtuigden 
horecazaken, scholen, handelaars, bedrijven, 
verenigingen en hun bestuur om op te staan 
voor Fair Trade. In 2017 haalden 13 Vlaamse 
gemeenten de titel FairTradeGemeente 
binnen. Daarmee staat de teller eind 2017 op 
185 FairTradegemeenten in Vlaanderen. En, 
vanaf januari 2018, neemt Fairtrade deel aan de 
campagne “Communes du commerce équitable”.

Dit project is het resultaat van de mooie 
samenwerking tussen Fairtrade Belgium, Rikolto, 
Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11.

FairTradeGemeente



€ 2.3 miljoen 
premie gerealiseerd in 2017 in België 

Voor de producentenorganisaties in het Zuiden
+8% vs. 2016
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Facts & figures



in volumes, 
groei van +10% in onze Tier 1 categoriën.

volumes Fairtrade marktaandeel 
vs conventionele markt

Marktonderzoek 
Fair trade in België

Bananen 
+5% - 14,577 mT

koffie 
+10% - 1,599 mT

CACAO based producTEN
+45% - 2744 mT

Bananen 
11%

koffie 
3%

CACAO based producTEN
1%

Label herkenning 

Meer dan 75%

Meer dan 9 op 10 
vinden Fairtrade 

betrouwbaar

70% 
Zou graag een groter 

assortiment willen

Meer dan 6 op 10 
kocht Fairtrade 

in 2017

“helpen/steunen” 
is de belangrijkste reden 
om Fairtrade te kopen



3. financieel verslag



How are we financed?

69% Net License Fees

25% Subsidies & Donations

4% Certification Fees

2% Other Revenue

Income 
2017



27% Business Support

22% International System

32% Consumer Awareness

2% Other Expenses

5% Certification

12% Overhead

expenses 
2017

How about our spending?



FAIRTRADE BELGIUM
MET DE STEUN VAN

FAIRTRADE GEMEENTEN
MET DE STEUN VAN DE FAIRTRADE PROVINCIES:

Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Provincie Vlaams Brabant, Provincie West-Vlaanderen

Vragen ? 
Contacteer ons:

info@fairtradebelgium.be

Perscontact:
Charles@fairtradebelgium.be

Volg ons:

FAIRTRADE BELGIUM
Edinburgstraat 26 
1050 Brussel

www.fairtradebelgium.be


