
Wegwijzer voor het grote fairtrade bos 
 
Er komen steeds meer producten op de markt met een label, een keurmerk of een verklaring dat het 
product duurzaam zou zijn. Maar, hoe herken je als consument in dit grote woud nu de fairtrade 
producten? Fairtrade Gemeente heeft in deze flyer alle initiatieven gezet die de campagne steunt.  
 
Keurmerk 
Fairtrade Gemeente steunt het keurmerk voor fairtrade en daarnaast ook twee andere keurmerken. 
MSC en FSC zijn keurmerken die net als het fairtrade keurmerk rekening houden met de drie p’s van 
duurzaamheid (people, planet EN profit). 
 
Initiatief: Herkenbaar door: Producten Meer informatie 
Max Havelaar 
keurmerk voor 
fairtrade 
 
 

het 
keurmerklogo: 

Koffie, thee, chocolade, 
fruit, katoen, rijst, wijn, 
suiker, bloemen etc. 

www.maxhavelaar.nl (zie 
ook de product-
zoekmachine) 
www.fairtrade.net 
www.ikbenoke.nl  

MSC-keurmerk 
voor vis (Marine 
Stewardship 
Council) 

het 
keurmerklogo: 

Vis www.msc.org  

FSC-keurmerk 
(Forest 
Stewardship 
Council) 

het 
keurmerklogo 

Hout en papier www.fscnl.org  

 
Erkenning 
Initiatief Herkenbaar door: Producten Meer informatie 
Landelijke 
Vereniging van 
Wereldwinkels 
(LVWW) 

De LVWW erkent en 
controleert importeurs en 
niet de producten zelf. De 
producten zijn zelf dus niet 
gelabeld als fairtrade. Een 
overzicht van de erkende 
leveranciers vindt je op de 
website van de 
wereldwinkels. 

Cadeaus, sieraden, 
vazen, speelgoed, etc 

www.wereldwinkels.nl 
(onder het kopje links staan 
alle erkende importeurs) 
 
Een aantal importeurs 
werken samen in Centrum 
Mondiaal: 
www.centrummondiaal.nl 

World Fair Trade 
Organisation 
(WFTO)/IFAT 

WFTO/IFAT erkent haar 
eigen leden als zijnde 
fairtrade. De producten 
dragen geen label, maar 
de leveranciers mogen het 
logo van WFTO en/of IFAT 
in hun communicatie 
gebruiken. 

Divers (cadeaus, 
sieraden, vazen, 
speelgoed, etc) 

www.wfto.com (klik 
rechtsbovenin op de pagina 
op ‘find a supplier’) 

Fair Flowers Fair 
Plants 

Het label Bloemen en planten www.fairflowersfairplants.co
m  
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Fair Wear De producten zijn niet 
herkenbaar 
aan een 
label. De 
organisatie 
heeft wel 
een overzicht van 
deelnemers op de website 
staan. 
 

Kleding, inclusief 
bedrijfskleding en 
sportkleding 

www.fairwear.nl  

Made By Het label op het 
product: 
 
 

Kleding www.made-by.nl  

 
Verkoopkanaal 
Verkoopkanaal Herkenbaar door: Producten Meer informatie 
Wereldwinkel Het logo op de gevel 

 
Divers (eten, drinken en 
handnijverheid) 

www.wereldwinkels.nl  

Fair Trade Shop Het logo op de 
gevel 
 
 
 

Divers (eten, drinken en 
handnijverheid) 

 

 
Merk 
Merk Herkenbaar door: Producten Meer informatie 
Fair Trade Original Het logo op het 

product. De 
producten zijn te 
koop in o.a. 
supermarkten en 
Wereldwinkels. 

Diverse producten www.fairtrade.nl 

 
Over fairtrade 
Waarom fairtrade? 
Iedere week kun je tijdens het winkelen kiezen voor fairtrade producten. Van deze producten weet je 
zeker dat ze onder eerlijke voorwaarden zijn verhandeld. Met jouw fairtrade boodschappen zorg je 
voor betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. 
Het is dus heel gemakkelijk om te werken aan duurzame armoedebestrijding.  
 
Wat verstaat Fairtrade Gemeente onder fairtrade? 
Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke voorwaarden worden verhandeld met respect voor 
mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op 
gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning 
voor hun werk. Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten 
kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij schenken 
ze bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu. 
 
Welke producten kunnen fairtrade zijn? 
In Nederland zijn verschillende producten fairtrade. Je kunt denken aan koffie, thee, wijn, broodbeleg, 
chocolade, noten, ijs, rijst, vruchtensappen, olie, noedels etc. Naast eten en drinken zijn er nog veel 
meer producten. Zoals eerlijk katoen, speelgoed, vazen, beelden en tassen. Genoeg te kiezen dus! 
 


