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Fairtrade, Fair Trade of fair trade ? 

Hoe schrijf je het nu in godsnaam?  

Wel, dat is niet eenduidig. Maar we helpen je graag een handje vooruit  

1 fair trade = Wordt gebruikt wanneer je in het algemeen communiceert, zoals ook ‘eerlijke handel’.  

Bijvoorbeeld: Wij kiezen in onze school bewust voor fair trade en lokale duurzame voeding

2 Fair Trade = Wordt gebruikt wanneer je wil verwijzen naar de internationaal erkende betekenis en een eigennaam  

Bijvoorbeeld: Tijdens de Week van de Fair Trade organiseren wij een fairtradebrunch!

3 Fairtrade = Wordt gebruikt wanneer je refereert naar het Fairtradesysteem volgens FLO  

(Fairtrade Labelling Organizations); gecertificeerde producten vallen hier ook onder. 

Bijvoorbeeld:  

- Fairtrade Max Havelaar is een keurmerkorganisatie  

- De Fairtradepremie wordt besteed aan schoolmateriaal 

- Wat een heerlijke Fairtradekoffie! 
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5 SCHRIJFWIJZE

Fairtrade, Fair Trade of fair trade ?
Hoe schrijf je het nu in godsnaam? 

Wel, dat is niet eenduidig. Maar we helpen je graag een handje vooruit

1. fair trade = Wordt gebruikt wanneer je in het algemeen communiceert, zoals 

ook ‘eerlijke handel’. 

 Bijvoorbeeld: Wij kiezen in onze school bewust voor fair trade en lokale duur-
zame voeding

2. Fair Trade = Wordt gebruikt wanneer je wil verwijzen naar de internationaal 

erkende betekenis en een eigennaam.  

 Bijvoorbeeld: Tijdens de Week van de Fair Trade organiseren wij een fairtrade-
brunch!

3. Fairtrade = Wordt gebruikt wanneer je refereert naar het certificerings- en 

labbelingsysteem volgens  FLO (Fairtrade Internationaal); gecertificeerde pro-

ducten vallen hier ook onder.  

 Bijvoorbeeld:
 - Fairtrade is een keurmerkorganisatie
 - De Fairtradepremie wordt besteed aan schoolmateriaal
 - Wat een heerlijke Fairtradekoffie!

Bovenstaande definities beschrijven eerlijke handel dus telkens wat enger:

- ‘fair trade’ verwijst naar eerlijke handel in zijn ruimste zin, 
- ‘Fair Trade’ verwijst naar een specifieke(re) en internationaal erkende definitie, 
- ‘Fairtrade’ tot slot verwijst naar het Fairtradesysteem zoals gehanteerd door Fair-

trade International.

4. Samenstellingen worden altijd aan elkaar geschreven, zonder hoofdletter. Maar 

wanneer het om een product gaat dat gecertificeerd is door FLO, wordt het 

wel met hoofdletter geschreven. Wanneer er botsende klinkers zijn, kan je een 

tussenstreepje toevoegen.  

 Bijvoorbeeld:
 - De fairtradeproducenten verdienen een beter leven
 - We tellen reeds 116 Belgische fairtradegemeenten
 - Die Fairtradechocolade smelt op mijn tong
 - Gaan jullie op Pasen ook fairtrade-eieren zoeken?

We oefenen nog even verder

‘Heb jij ook fairtradeproducten gekocht?’, 
is een samenstelling die niet verwijst naar FLO-regels.

‘Ecuadoriaanse boeren kunnen makkelijk in het systeem Fairtrade stappen’, 
verwijst naar FLO.

‘Steun jij ook eerlijke handel in jouw school?’, 
is algemene communicatie.

‘De Internationale Dag van de Fair Trade staat voor de deur’, 
verwijst naar de internationale definitie.

FairTradeGemeente
FairTradeGemeente schrijf je met drie hoofdletters en aan elkaar, 

net als FairTradeFans, FairTradeCommunicatie, 

FairTradeStraat en 

FairTradeBeleid 

(de naam van de 5 sterren).


