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Agenda nr. 1/25 SOE. Principebeslissing Fairtradeprovincie. Goedkeuring.

AP We nemen de SDG’s als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 
hierover
AP Interne werking

De provincie Antwerpen werd in 2011 erkend als de eerste fairtradeprovincie. Mede 
dankzij inspanningen van de provincie zijn 60 van de 69 Antwerpse gemeenten 
fairtradegemeenten, en de meeste andere gemeenten zetten stappen om dit 
binnenkort te worden. Daarmee is de provincie Antwerpen koploper.

Nieuwe criteria voor fairtradeprovincie
Fairtradegemeente  vzw, verantwoordelijk voor het label van fairtradeprovincie en 
fairtradegemeente, maakte nieuwe criteria bekend, die vanaf 1 maart 2019 gelden 
om erkend te blijven als fairtradeprovincie:

Criterium 1: Aankoopbeleid
De provincie koopt structureel fairtradeproducten aan voor vergaderingen, voor 
gebruik op kantoor en in de cafétaria van de provinciale diensten. De provincie 
streeft een groei na van het aantal fairtradeproducten die structureel worden 
aangekocht, met minimaal één nieuw product per jaar.
Daarnaast engageert de provincie zich in 2019-2020 voor de ontwikkeling van een 
kader voor lokale, duurzame voeding, met richtlijnen voor de opname van lokale 
duurzame voeding in het aankoopbeleid.

Criterium 2: Ondersteunen van de fairtradegemeenten
De provincie zet zijn communicatiekanalen en contacten in bij de oproep naar de 
gemeenten om de jaarlijkse Fair-O-Meter enquête in te vullen en bij de lancering 
van de resultaten van de Fair-O-Meter. De provincie doet dit ook wanneer zich een 
opportuniteit voordoet om een nieuwe fairtradegemeente te realiseren in de 
provincie.
Daarnaast ondersteunt de provincie minimaal 2 bovenlokale initiatieven per jaar ter 
stimulering van de gemeenten op vlak van eerlijke handel. Dit kan gaan over 
vormingen, educatief materiaal voor scholen/gemeenten... financiële ondersteuning 
voor regionale samenwerkingsverbanden etc. Deze initiatieven kunnen eenmalige, 
wederkerende of permanente initiatieven zijn. Inhoudelijk is er minstens 1 initiatief 
waar fair centraal staat en één initiatief waar lokale duurzame voeding aan bod 
komt, idealiter komen beide aspecten samen aan bod.

Criterium 3: Provinciale diensten



Alle provinciale diensten die meedoen met de centrale aankoop van de provincie 
voldoen aan de voorwaarde van criterium 1. Zij kopen met andere woorden 
fairtradeproducten uit het Zuiden aan, met een jaarlijkse groei van één 
fairtradeproduct. Tevens ontwikkelen zij expertise over de aankoop van lokale 
duurzame voedingsproducten.

75 procent van de provinciale diensten die een zelfstandig aankoopbeleid hebben, 
koopt minstens 3 fairtradeproducten.
De verschillende provinciale diensten organiseren sensibiliserende activiteiten, die 
de betrokkenheid met eerlijke handel vergroten, voor het eigen personeel en voor 
bezoekers.

Criterium 4: Media-aandacht
De provincie creëert 2 maal per jaar mediabelangstelling voor eerlijke handel, 
waarvan minstens 1 maal aandacht voor de Fair-O-Meter (zie hoger, criterium 2).

Criterium 5: Provinciale trekkersgroep en jaarlijkse herbevestiging
De provinciale trekkersgroep is verantwoordelijk voor de continuïteit van de 
fairtradeprovincie-werking en de jaarlijkse herbevestiging. De herbevestiging geeft 
een overzicht van de inspanningen die het afgelopen jaar werden geleverd rond 
eerlijke handel in de provincie en geeft een zicht op de plannen voor het lopende 
jaar. De herbevestiging, die voortaan jaarlijks moet gebeuren, legt een duidelijke 
link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda 2030 van de 
Verenigde Naties. Een fairtradeprovincie die twee jaar op rij geen herbevestiging 
indient, verliest zijn titel.

De provinciale trekkersgroep brengt jaarlijks in samenspraak met de deputatie 
verslag uit aan de provincieraad over de vooruitgang op het vlak van eerlijke 
handel. De trekkersgroep kan ingebed zijn in een bredere duurzaamheids- of SDG-
werkgroep.

Fair trade in de provincie Antwerpen

Eerlijke handel en duurzaam aankoopbeleid
Onze provincie zet in op een duurzaam aankoopbeleid. Hiertoe werden de voorbije 
jaren diverse aankoopgidsen gemaakt, die zowel de eigen diensten als lokale 
besturen inspireren en (de eigen diensten) tot op zekere hoogte instrueren. Eerlijke 
handel is daarin een element. Het duurzaam aankoopbeleid wordt via de 
certificering van ISO 14001 opgevolgd. De doelstelling is 100% duurzaam 
aankopen in 2020.

Eerlijke handel en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
Het provinciebestuur zet in op de realisatie van de SDG’s. In het bestuursakkoord 
(2019-2024) staat het zo: “De provincie Antwerpen onderschrijft de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties. Bij elke beslissing 
van deputatie zullen deze mee in de afweging genomen worden.”
Eerlijke handel past in het algemene concept van de 17 SDG’s, maar de gevolgen 
van eerlijke handel blijken het duidelijkst in de vier volgende SDG’s:

 SDG 2: Een einde maken aan de honger, voedselzekerheid garanderen, 
betere voeding bieden en duurzame landbouw bevorderen.

 SDG 8: Een langdurige, inclusieve en duurzame economische groei 
bevorderen evenals volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

 SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren en als 
laatste.

 SDG 17: Meer middelen voorzien om het wereldwijde partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling uit te voeren en het nieuw leven inblazen.

Organisatie



Om de vooropgestelde criteria (zie hoger) te realiseren, wordt de werking inzake 
fair trade maximaal gekoppeld aan duurzaam aankoopbeleid en de SDG’s. De 
ambtelijke organisatie voor duurzaam aankoopbeleid werkt voorstellen uit omtrent 
aankoopbeleid, zodat dit conform de fairtradecriteria is. De ambtelijke organisatie 
omtrent de SDG’s – met vertegenwoordigers uit alle hoeken van de organisatie- 
draagt bij aan de andere criteria. Er wordt ook een ambtenaar belast met de 
coördinatie van de fairtradewerking en de jaarlijkse rapportage. De haalbaarheid 
van de nieuwe fairtradeprovincie-criteria werd bij de betrokken collega’s afgetoetst.

Een nieuw engagement

Daarom wordt aan de provincieraad voorgesteld om het engagement van de 
provincie Antwerpen als fairtradeprovincie, conform bovenstaande criteria, opnieuw 
te bevestigen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist het engagement van de provincie Antwerpen als 
fairtradeprovincie, te herbevestigen.


