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EEN RONDETAFELGESPREK OVER HET 
OPZETTEN VAN EEN “LOKALE FAIR TRADE”- 

HANDEL 
 

Associations 21 
 
 

Associations 21 kreeg de kans om een rondetafelgesprek over het opzetten van een 
« Lokale Fair Trade »-handel te organiseren, dankzij de financiële steun van Leefmilieu 
Brussel in het kader van zijn projectoproep “Duurzame voeding”. De volgende thema’s 
kwamen op deze dag aan bod : « Kwaliteitsvoeding voor iedereen, afkomstig van  
lokale eerlijke handel : van droom naar realiteit » of hoe kunnen we tegelijkertijd 
rekening houden met de eisen en bezorgdheden van producenten uit de naburige 
gewesten en die van de Brusselse consumenten?  
 
 

 

CONTEXT 
 

In het kader van de Werelddag van de 
boerenstrijd heeft Associations 21 samen 
met de vzw Wervel een rondetafelgesprek 
georganiseerd over de kwestie van de lokale 
fair trade : « want vandaag meer dan ooit is 
praten over de boerenstrijd praten over de 
overleving van een sector die zich altijd op 
het scherp van de snede bevindt en heen en 
weer wordt getrokken tussen 2 
tegengestelde modellen : de agrobusiness 
versus de agro-ecologie. In deze context zal 
de uitdaging eruit bestaan de bezorgdheden 
van de producenten met die van de Brusselse consumenten op het gebied van 
duurzame voeding te verenigen…”  
 
 
« Associations 21 beoogt het overleg en de samenwerking tussen de verenigingen in 
Franstalig België op het vlak van duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken.   
De inzet is de principes in elk beleid en in alle projecten te integreren om iedereen, hier 
en elders, vandaag en morgen, toegang te geven tot een kwaliteitsvol leven ».   
“Wervel “ komt op voor een eerlijke landbouw die eerst en vooral voor voedsel zorgt 
dat, eerlijk verdeeld, een evenwichtige en smakelijke voeding mogelijk maakt. 
 
 

EEN METHODISCHE AANZET  
 

Om deze dag te organiseren hebben Associations 21 en Wervel allereerst tal van 
actoren van de duurzame voeding ontmoet om de inzet van het debat te preciseren.  
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Om het nut van dit evenement te garanderen, werd de rol van elk van de sprekers  
bepaald, evenals de resultaten die van de workshops werden verwacht: mogelijke 
oplossingen en aanbevelingen om aan de Brusselse overheid te bezorgen.  
 
De promotie van dit evenement werd verzekerd met de bedoeling een gevarieerd 
publiek te bereiken, bovenop de mensen die gewoonlijk in de problematiek van de 
landbouw en de duurzame voeding geïnteresseerd zijn. Daarom werd de uitnodiging 
via verschillende netwerken en communicatiekanalen verspreid : mailinglist, website, 
newsletter, tijdschrift, …  
 
 
Ten slotte richtte dit evenement zich tot zowel Nederlandstalige als Franstalige 
Brusselaars en verwelkomde het zelfs actoren uit de andere gewesten die betrokken 
zijn bij de bevoorrading van de hoofdstad. Een tolk zorgde voor een simultaanvertaling 
om een goed debat te garanderen en ervoor te zorgen dat iedereen elkaar goed 
begreep. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALISATIES 
 

Het rondetafelgesprek heeft verschillende actoren van de voedselketen verenigd :  
- producenten uit de aangrenzende gewesten,  

- experts in fair trade,  

- certificeerders (bio, halal of andere),  

- vertegenwoordigers van de verwerking en verdeling van voedingsproducten in 

Brussel en vertegenwoordigers van de consumenten. 

Samen hebben ze geprobeerd om oplossingen en criteria voor lokale eerlijke handel te 
vinden door de sociale, economische, ecologische en ethische inzet te bepalen.  
 
Er bestaan gedetailleerde rapporten in het Nederlands en het Frans over de 
verschillende delen van deze bijeenkomst. Al deze documenten zijn online 
beschikbaar:   
 

 in het Nederlands: http://www.wervel.be 

 in het Frans: http://www.associations21.org/17-avril-2013-Pour-un-commerce-597 

 

 

 

 

 

http://www.wervel.be/
http://www.associations21.org/17-avril-2013-Pour-un-commerce-597
http://www.associations21.org/17-avril-2013-Pour-un-commerce-597
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EVALUATIE 
 

Dit initiatief was een succes. In totaal hebben 90 personen deelgenomen aan het 
rondetafelgesprek dat werd georganiseerd in het kader van de Werelddag van de 
boerenstrijd : 66 personen, 14 sprekers en een tiental vrijwilligers voor de begeleiding.  
 
Bij dit soort van ontmoetingen zijn alle ervaringen welkom. De uitwisselingen leidden 
tot een collectieve intelligentie die tijdens dit rondetafelgesprek levendig tot uiting 
kwam.  
 

Op het einde van de dag werden meerdere aanbevelingen gedaan :  
 

 Een herlokalisering van de landbouw aanmoedigen om een 

« voedselsoevereiniteit » mogelijk te maken : het recht van gemeenschappen 

om op democratische wijze hun eigen voedselsystemen te bepalen met 

inachtneming van mens en leefmilieu.  

 Een intergewestelijke solidariteit invoeren : een lokale eerlijke handel die 

rekening houdt met de beperkingen voor de producenten van de naburige 

gewesten en die van de Brusselse consumenten.  

 Korte ketens ontwikkelen om een correcte prijs mogelijk te maken, zowel voor 

de consumenten als voor de producenten. 

 Ondersteuning van de dappere boeren die de LEF (Lokaal, Ecologisch en 

Fair) -criteria naleven.  

 … 

Om dit te bereiken is het nodig om : 
 

 een meer globale aanpak van de ruimtelijke ordening in te voeren;  

 de bevoorrading van de Brusselse bevolking te diversifiëren door overdekte 

markten te organiseren die voorbehouden zijn aan lokale boeren en door 

centrales voor de aankoop en verdeling van hoeveproducten te ontwikkelen; 

 het recht op gezond voedsel voor iedereen te garanderen ; 

 producten met een hoge voedingswaarde (hennep, koolzaad) te promoten 

als alternatief voor de import van eiwitrijke producten; 

 … 

Al deze conclusies en aanbevelingen zijn beschikbaar op het internet :  
http://www.associations21.org/Conclusions-et-recommandations 
 

 
TIPS OM HETZELFDE TE DOEN 
 

Een dialoog tussen personen en organisaties van het Nederlandstalige en Franstalige 
maatschappelijke middenveld met behulp van een 
simultaanvertaling is nodig vanuit de optiek van 
intra- en intergewestelijke solidariteit tussen 
producenten en consumenten.  
 
 
De rondetafelformule maakt het mogelijk de 
voorstelling van concrete initiatieven met een 
uitwisseling van vastgestelde problemen en 
mogelijke oplossingen te combineren. Voor de 

http://www.associations21.org/Conclusions-et-recommandations
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voorstelling van de verschillende initiatieven waren ongetwijfeld te veel sprekers 
voorzien. De debatleider moest dus zeer streng zijn wat de naleving van de spreektijd 
van iedereen betrof.  
 
Een positief gevolg van deze dichte opeenvolging van tussenkomsten was evenwel de 
stimulerende dynamiek die dit meebracht voor het debat dat volgde. Tijdens het debat 
kon iedereen vrij vertellen over zijn ervaringen, vaststellingen en voorstellen, waarbij de 
kloof tussen “experts” aan de ene kant en “publiek” aan de andere kant kon worden 
vermeden. Er ontstond een samensmelting waarbij de ene persoon de andere 
antwoordde en tijdens de pauze gingen de gedachtewisselingen gewoon door tussen 
de personen die een bepaalde affiniteit voelden.  

 
 
HET VERVOLG 
 

Deze ontmoeting heeft het niet enkel mogelijk gemaakt om tot conclusies en 
aanbevelingen voor de Brusselse overheid te komen, maar ook om de networking 
tussen de personen en verenigingen die betrokken zijn bij duurzame voeding en 
eerlijke fair trade te versterken.  
 

 
ANEKDOTE 
 

De reputatie van initiatieven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 
genomen, zowel door het maatschappelijk middenveld als door de overheid, lijkt een 
positief effect te hebben gehad. Een Gentenaar onder de deelnemers verklaarde 
immers dat hij verrast was zoveel initiatieven in Brussel te leren kennen. Een andere 
deelnemer is bij Mundo-B vertrokken met de presentatie van de vertegenwoordigster 
van de minister op zijn USB-stick. Het was zijn bedoeling om de volgende dag in Gent 
het Brusselse beleid rond dit thema aan actoren uit de sector van de duurzame 
voeding voor te stellen … 

  
 
PROJECTBEHEERDER 
 

 Associations 21, Edinburgstraat 26 -1050 Brussel (Mundo-B) 

 Projectverantwoordelijke : Antoinette Brouyaux 

 Contact : 02/893.09.40 – antoinette@as21.be 
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