EerlijkWinkelen criteria 2016
Winkels kunnen op de EerlijkWinkelen site en app als ze aantoonbaar een substantieel
aandeel eerlijke producten verkopen. In de beschrijving van de winkel moet aangegeven
worden welke producten in de winkel eerlijk zijn en wat er eerlijk aan is. In dit document
geven we specifiek per categorie en per sector aan wat de criteria zijn. Ook vind je hierin de
criteria voor de omschrijving.
Categorieën
We hanteren bij EerlijkWinkelen vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Gemaakt met respect voor mensen
Gemaakt met respect voor natuur en milieu
Tweedehands
Overig

1. Gemaakt met respect voor mensen
Dit betreft producten waarvoor de makers een fatsoenlijke prijs hebben gekregen, waarvan
ze kunnen rondkomen met hun gezin. De makers werken onder redelijke omstandigheden
(arbeidsduur, geen kinderarbeid, gelijke betaling voor gelijk werk, verbod op dwangarbeid
e.d.).
Hiervoor kun je letten op de volgende keurmerken:
Max Havelaar, keurmerk voor eerlijke handel.
www.maxhavelaar.nl

Utz Certified, traint boeren zodat ze hogere kwaliteit
producten leveren waar ze een hogere prijs voor
kunnen krijgen. Ook regels op het gebied van
werkomstandigheden.
www.utzcertified.org
Rainforest Alliance, werkt vanuit het principe dat de
natuur alleen behouden blijft als de mensen die er in
leven en werken een goede prijs krijgen voor hun
producten.
www.rainforest-alliance.org
Fair for Life, certificeert bedrijven waarbij in de hele
keten, van grondstoffen tot verkoop, de
arbeidsomstandigheden en lonen fatsoenlijk zijn. Nu
vooral te vinden op tropische groenten en fruit.

Fair Wear Foundation, helpt kledingbedrijven de
werkomstandigheden in hun productieprocessen te
verbeteren.
www.fairwear.org
Made-By, helpt kledingbedrijven de
werkomstandigheden in hun productieprocessen te
verbeteren.
www.made-by.org
Ook ‘direct trade’ valt hieronder. Dit betekent dat de winkels, bedrijven of merken in
Nederland direct zaken doen met de makers in ontwikkelingslanden, hen kennen en goed
behandelen en daarover transparant zijn in hun communicatie.
Criteria om opgenomen te worden in de EerlijkWinkelen app en site zijn:
Eten & drinken:
- Supermarkten: Er zijn eigenlijk geen supermarkten die zich compleet richten op fair
trade, wel die zich volledig richten op biologisch (zie categorie 2). Mocht er in jouw
gemeente een supermarkt zijn die zich bijzonder inzet voor fair trade producten dan
is deze supermarkt het vermelden waard.
- Horeca: Een horecagelegenheid kan onder categorie 1 geplaatst worden als deze
naast fair trade koffie, thee minstens 3 andere fair trade producten gebruikt.
Kleding:
- Eigen winkels van merken die aangesloten zijn bij de Fair Wear Foundation of MadeBy.
- Winkels die ten minste vier merken of ten minste 25% merken verkopen die:
o zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation
o zijn aangesloten bij Made-By
o gecertificeerd zijn door World Fair Trade Organisation (WFTO)
o gemaakt zijn van Max Havelaar katoen
o kunnen aantonen dat ze de makers kennen en goed behandelen (direct trade)
Mooi & gezond:
- Winkels die tenminste 30% cosmetica verkopen met fair trade keurmerk, of gemaakt
van ingrediënten met fair trade keurmerk.
Speelgoed, interieur, accessoires, etc.:
- Winkels die producten verkopen die:
o Van Fair Trade Original zijn
o Het Max Havelaar keurmerk hebben (katoen, bloemen, goud)
o Aantoonbaar gemaakt zijn door makers die goed behandeld en betaald
worden (direct trade). Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden op de site van
de winkel/merk door verhalen en foto’s van de makers.

2. Gemaakt met respect voor natuur en milieu
Hierbij gaat het over producten die aantoonbaar met respect voor de natuur en het milieu zijn
gemaakt. Met name bij voedingsmiddelen zijn hier verschillende keurmerken voor. Maar ook

hout en katoen kennen keurmerken als ze geproduceerd zijn met respect voor de natuur.
Dit zijn de keurmerken om op te letten:
Biologisch, het blaadje met de sterren.
Het woord biologisch is overigens
beschermd, dus als dat ergens op staat,
moet het een biologisch keurmerk
hebben. Het biologische keurmerk is er
voor voedingsmiddelen en katoen.
www.skal.nl
Voor vis: MSC en ASC. Dit betekent dat
de vis op een duurzame manier gevangen
(MSC) of gekweekt (ASC) is.
www.msc.org, www.asc-aqua.org
Vooral textiel: Een GOTS-certificering
betekent dat het hele productieproces is
uitgevoerd op een maatschappelijk
verantwoorde, milieuvriendelijke en
biologische manier. Ook sociale eisen
zoals bijvoorbeeld goede
arbeidsomstandigheden en geen
kinderarbeid zijn opgenomen in de
criteria.
Voor textiel: De Organic 100 Content
Standard is een keurmerk voor kleding die
gemaakt is van 100% biologische stoffen.
Makkelijk te verwarren met het Organic
Blended Cotton keurmerk, maar dat hoeft
maar minstens 5% biologische vezels te
bevatten.
Voor hout: Het FSC of PEFC keurmerk,
wat betekent dat het hout uit duurzaam
beheerde bossen komt.
www.fsc.nl, www.pefc.org
Rainforest Alliance: Besteedt evenveel
aandacht aan het ecosysteem als aan de
rechten en omstandigheden van de
mensen die erin wonen. Voor een aantal
voedingsmiddelen.
www.rainforest-alliance.org
Eten & drinken:
- Supermarkten: Alleen supermarkten met een assortiment waarvan tenminste 80% uit
biologische producten bestaan (bijvoorbeeld Ekoplaza, Estafette). Heb je in jouw
gemeente niet zo’n supermarkt, kies dan de supermarkt uit met het beste aanbod van
biologische en/of fair trade producten.
- Horeca: Op de menukaart van de horecagelegenheid staan ten minste 5 biologische
producten als kaas, vlees of groenten.
- Streekproducten en delicatessenwinkels: Alleen winkels waarvan tenminste 25%
biologisch is. Als de maker aantoont dat de producten biologisch zijn (bijvoorbeeld

door een gedetailleerd verhaal op de website) maar geen keurmerk hebben (bv. om
financiële redenen), is dat ook toegestaan.
Kleding:
- Winkels waarvan tenminste 25% van het assortiment gemaakt is van bio katoen of
stoffen die op een andere manier duurzaam zijn (gerecycled bijvoorbeeld).
Mooi & gezond:
- Winkels die tenminste 30% cosmetica verkopen met het biologische keurmerk, of
gemaakt van biologische ingrediënten.
Speelgoed, interieur, accessoires, etc.:
- Winkels die producten verkopen die gemaakt zijn met onderdelen als biologisch
katoen of FSC/PEFC-hout.

3. Tweedehands
Voor tweedehands zijn er geen keurmerken. Er is heel veel en een steeds groeiend aanbod
van tweedehands winkels. Om te voorkomen dat er in een gemeente alleen maar
tweedehands winkels aangegeven zijn mag maximaal 30% van het totale aantal winkels in
een stad onder de categorie tweedehands vallen.
Onder tweedehands vallen ook winkels die producten verkopen van gerecycled materiaal,
zoals bijvoorbeeld kunst, speelgoed, etc.

4. Overig (roze EW icoon)
Deze categorie proberen we zo klein mogelijk te houden. Mocht er een winkel zijn die
volgens jou op de app of site te vinden moet zijn, maar die niet in een van bovenstaande
categorieën valt, dan kan deze onder overig vallen.
Winkels of horeca die werken met mensen tot de arbeidsmarkt kunnen alleen geplaatst
worden als deze ook fair trade, biologische of tweedehands producten verkopen.
BESCHRIJVING
Ook aan de omschrijving zijn bepaalde criteria verbonden:
- Kopieer niet letterlijk teksten van de websites van winkels. Deze teksten kun je
natuurlijk als inspiratie gebruiken. EerlijkWinkelen is geen reclamemedium, maar een
wegwijzer voor consumenten naar winkels en horeca die eerlijke producten verkopen.
- Schrijf in de derde persoon over de winkel, dus geen ‘wij’ gebruiken.
- Let op woorden zoals ‘puur’, ‘ambachtelijk’, ‘authentiek’, ‘huis gemaakt’, etc. Dit zijn
vaak woorden die gebruikt worden om net te doen alsof een winkel of product
biologisch of fair trade is.
- Geef precies aan welke producten in de winkel biologisch, fair trade of tweedehands
zijn. Dit geeft concrete informatie aan de consument en laat dus precies zien voor
welke producten de gebruiker in deze winkel terecht kan. Gebruik dus woorden als
‘bier’, groenten’, ‘koffie’, ‘cosmetica’, etc. Daarnaast is dit erg belangrijk voor
de zoekfunctie. Deze zoekt namelijk op woorden die gebruikt worden in
omschrijvingen.

EerlijkWinkelen hecht er ook belang aan dat de winkel/horecagelegenheid zelf uitdraagt dat
ze duurzame producten verkopen, door dit te vermelden op hun site, menukaart of andere
informatiekanalen. De consument zal zich daardoor bevestigd voelen dat zij/hij in een eerlijke
winkel is! Als de winkel/horecagelegenheid dit niet doet, is het goed om daar de discussie
over aan te gaan.
KETENS?
De HEMA, reguliere supermarkten, Gall&Gall, Bever Zwerfsport, C&A… Allemaal winkels die
een aantal fair trade of bio producten verkopen, maar waarvan het gehele assortiment verre
van duurzaam is.
In principe plaatsen we deze winkels niet op de app/site. Mocht dit nu de enige plek zijn in
jouw gemeente waar bepaalde producten fair trade of bio te krijgen zijn, dan kunnen deze
winkels er op. Omschrijf dit dan wel heel duidelijk! ‘Dit is de enige winkel in Heerhugowaard
waar je biologische of fair trade wijn kunt krijgen’, bijvoorbeeld.

