
Goeiemorgen mevrouw de Staatsecretaris,  
Goeiemorgen aan alle aanwezigen, 

In naam van Marie Le Cocq en de leden van de informele werkgroep eerlijke handel heet ik jullie 
hartelijk welkom op deze voorstelling van de ‘Shifting Economy’. 

Het doet veel plezier om staatssecretaris Barbara Trachte hier bij ons te hebben, zeker na de heel 
drukke ‘shifting economy’ week die ze achter de rug heeft. 

Maar wie of wat is nu die informele werkgroep Fair Trade? 

Op initiatief van enkele belangrijke spelers binnen de Fair Trade wereld, werden de Brusselse 
parlementsleden van meerderheid en oppositie aangeschreven met de vraag om samen te werken, 
om samen na te denken over mogelijke beleidskeuzes in Brussel. 

En we zijn daar met enkelen met veel plezier op in gegaan. 

Het is immers onze bedoeling om van Brussel een Fair Trade Gewest te maken. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer perspectieven, hoe beter en sneller we die doelstelling 
kunnen bereiken. 

Het is de bedoeling van deze informele werkgroep om concrete vooruitgang te boeken inzake een 
eerlijkere en duurzamere handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze werkgroep verenigt Brusselse parlementsleden, leden van de gewestelijke en gemeentelijke 
administraties, organisaties en ondernemingen actief in de eerlijke handel en duurzaamheid in het 
algemeen, academici, burgers, alsook Enabel, het Belgische agentschap voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

Lancering 
In januari 2022 werd de werkgroep gelanceerd met een éérste vergadering waar we samen beslisten 
dat we ons zouden richten op het duurzaam maken van overheidsopdrachten.  

Eérste inhoudelijke bijeenkomst  
In juni volgde een éérste inhoudelijke bijeenkomst over ethische werkkleding, waarbij we 3 
interessante sprekers uitnodigden om ons te voeden.   

Ethische kleding: hoe kunnen we de overheid ertoe brengen er meer gebruik van te maken? Dat was 
de centrale vraag. 

- Mensen van de stad Gent presenteerden hun goede praktijken, doelstellingen en 
partnerschappen op het gebied van duurzame overheidsopdrachten en ethische 
werkkleding.  

- achAct sprak over de problematiek van het respect voor de rechten van vrouwelijke 
werknemers in de kledingindustrie bij overheidsopdrachten. 

- We hoorden eveneens het bedrijf Stanley/Stella over hun aanpak op het gebied van 
duurzaamheid. 

Omdat we het uiteraard belangrijk vinden om goed op de hoogte te zijn van wat de Brusselse 
Regering al in petto heeft deze legislatuur vonden we het opportuun om Staatssecretaris Trachte uit 
te nodigen om de acties toe te lichten die zijn gepland in het kader van de regionale strategie voor de 
economische transitie. 



En dat brengt ons dus vandaag allen hier. Ik wens jullie een heel interessante voormiddag toe. 


