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Utrecht,  23 juli 2018 

Betreft: Jaarlijkse subsidiebijdrage voor deelname Fairtrade Gemeente campagne 

Geacht  gemeentebestuur,  

Deze brief bevat belangrijke informatie voor alle 83 Fairtrade Gemeenten in Nederland.  

Uw gemeente behoort tot de actieve groep in de Fairtrade Gemeente campagne, die al bijna tien jaar 

bestaat. In deze periode heeft de campagne haar kracht bewezen en ervoor gezorgd dat Fairtrade op 

de kaart staat in tientallen gemeenten. Dankzij de inzet van lokale vrijwilligers werken we samen aan 

een eerlijke wereld en aan het realiseren van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). De 

Fairtrade Gemeente  campagne gaat immers niet alleen over Fairtrade maar ook over verschillende 

andere van deze door de VN vastgestelde doelen. Duurzaamheid in de brede betekenis is daarbij de 

centrale invalshoek. 

Het bijzondere van onze campagne is de samenwerking tussen burgerinitiatieven en de gemeenten, 

die elkaar versterken, ondersteunen en motiveren. Daarbij zien we in veel gevallen dat de gemeente 

naast politieke en ambtelijke steun ook subsidie verstrekt om de gestelde doelen te realiseren.  

 

In het najaar van 2017 hebben we de nu ruim 80 Fairtrade Gemeenten in Nederland benaderd met 

het verzoek om een jaarlijkse subsidiebijdrage ten behoeve van de landelijke ondersteuning van de 

campagne. Landelijke sponsoring is  beëindigd en het Rijk noch Europa wil een campagne van 

gemeenten subsidiëren. Daarom is het cruciaal voor het voortbestaan van deze campagne dat 

deelnemende gemeenten en provincies de landelijke coördinatie mogelijk maken. Zonder een 

dergelijke bijdrage kan de campagne op landelijk niveau niet langer voortgezet worden. De bijdrage 

gaat deel uitmaken van de criteria waaraan voldaan moet worden om Fairtrade Gemeente te worden 

en te blijven.  

U zult begrijpen dat een landelijk campagnebureau  (0,8 FTE) onmisbaar is voor de coördinatie en 

aansturing van de campagne, de registratie van deelnemende gemeenten en lokale teams, het 

vaststellen en verbeteren van de criteria, het mede-beoordelen van aanvragen om Fairtrade 

Gemeente te worden of te blijven en het onderhouden van contact met alle vrijwilligers en partners. 

Het bestuur van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland verricht haar taken om niet.  

 

Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar bijlage 1 waarin ons werkplan 

voor 2018 inclusief de begroting die voor dit jaar wordt gehanteerd is terug te vinden.   

Gemeentebegroting 2019 

Wij willen bij u en uw gemeente bepleiten dat Fairtrade in uw beleid op het brede en belangrijke 

terrein van duurzaamheid wordt opgenomen en dat een structurele financiële bijdrage aan de 

campagne deel gaat uitmaken van de gemeentebegroting. Hetzelfde geldt voor de provincies die aan 

de campagne deelnemen. Wij doen dit op een moment dat u reeds de voorbereidingen voor de 

begroting 2019 aan het treffen bent.  
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De hoogte van de bijdrage die wij vragen wordt bepaald door het inwonertal van uw gemeente, zoals 

dat ook het geval is met de criteria voor de titel Fairtrade Gemeente. Hiermee blijft de bijdrage 

beperkt en naar onze verwachting voor alle gemeenten haalbaar. Zie bijlage 2 voor een overzicht met 

factuurbedragen.  

Wobine Buijs, burgemeester van Fairtade Gemeente Oss: "Eerlijke handel is een mooie manier om te 

werken aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als geen honger, eerlijk werk, beter 

onderwijs en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. En Fairtrade is een mindset. Dit vertaalt zich 

ook in de manier waarop wij zaken doen met al onze handelspartners en toeleveranciers. Dat 

betekent transparant zijn en niet alleen voor korte termijn gewin gaan." 

Waarom is deze bijdrage zo belangrijk?  

Fairtrade levert ook een bijdrage in het human rights due diligence proces. Overheden en bedrijven 

zijn in dit proces als “duty bearers” aangewezen en zullen stappen moeten zetten om dit in te vullen. 

De Fairtrade gemeente campagne draagt daar een steentje aan bij.  

Tot het jaar 2030 werkt de wereld aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Een 

einde aan extreme armoede, gelijke rechten, eerlijke handel en geen discriminatie zijn een aantal van 

deze duurzame ontwikkelingsdoeleinden. Door invulling te geven aan de Fairtrade Gemeente 

campagne levert u als gemeente een bijdrage aan acht van de zeventien SDG’s.  

Mocht u besluiten de Fairtrade Gemeente campagne niet financieel te ondersteunen, dan verzoeken 

wij u ons dat spoedig te laten weten. Samen met het lokale kernteam komen wij dan graag met u in 

contact om te overleggen of we tot een oplossing kunnen komen. Dat geldt uiteraard ook indien u 

nadere vragen heeft over de inhoud van deze brief en de gevraagde subsidie.   

Er is nog veel werk aan de winkel om te zorgen voor gelijkheid en betere werkomstandigheden voor 

boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Met Fairtrade geven wij hen de mogelijkheid om een 

leefbaar bestaan op te bouwen. Wij vragen u die principes te blijven uitdragen in uw gemeentelijk 

beleid, als onderdeel van een brede visie op duurzaamheid, waarbij burgers en gemeente samen hun 

verantwoordelijkheid laten zien voor de wereld buiten de eigen grenzen.  

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur 

 
Henk Zandvliet 

Voorzitter Stichting Fairtrade Gemeente Nederland 

Bijlagen: 1) Werkplan en begroting 2018  

                2) Overzicht factuurbedragen 
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Bijlage 2) Overzicht factuurbedragen 

De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het inwonertal van uw gemeente, zoals dat ook het 

geval is met betrekking tot de andere criteria voor de titel. De gevraagde bijdrage ziet er per 

categorie als volgt uit: 

Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners betalen 500 euro 

Gemeenten met 10.000 tot 30.000 inwoners betalen 750 euro 

Gemeenten met 30.000 tot 50.000 inwoners betalen 1.250 euro 

Gemeenten met 50.000 tot 80.000 inwoners  betalen 2.000 euro 

Gemeenten met 80.000 tot 100.000 inwoners betalen 2.500 euro 

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners betalen de maximale bijdrage van 2.500 euro 

Provincies betalen een bijdrage van 5.000 euro 

Waterschappen betalen een bijdrage van 2.500 euro 

De facturen zullen begin van het jaar per mail worden verstuurd. 
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