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1. GAST AAN TAFEL : JACQUES VAN DER BORGHT – SCHONE KLEREN CAMPAGNE 
 
De Schone Kleren Campagne werd in 1995 in Vlaanderen opgericht door meer dan tien 
organisaties. Gelijkaardige platformen zijn er in 17 Europese landen, telkens als een lokale alliantie 
tussen vakbonden en verschillende soorten niet-gouvernementele organisaties, waaronder 
verenigingen voor vrouwenrechten, consumentenrechten, armoedebestrijding, Noord-
Zuidorganisaties,...  De Schone Kleren Campagne richt zich tot politici, ngo’s en klanten en wil sociale 
bewegingen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië steunen die ijveren voor waardig werk en sociale 
bescherming voor de werknemers in de textielindustrie in die landen. 
 
Voornaamste doelstellingen : 

- Veilige arbeidsomstandigheden 
- Leefbaar loon 
- Vakbondsvrijheid en onafhankelijke controle. 

 
De klant kan hieraan ook meewerken door in kledingzaken vragen te stellen naar de herkomst van de 
verkochte kledij. 
 
Het gemeentebestuur Hoeilaart en het OCMW hebben een aantal jaren geleden de principebeslissing 
i.v.m. Schone Kleren op het werk ondertekend. De vraag is hoe deze beslissing verder kan opgevolgd 
worden. Jacques zal hierover meer informatie doorsturen. GROS bekijkt verder of tijdens de 
Meifeesten meer aandacht kan besteed worden aan de Schone Kleren Campagne. 
 
Meer informatie over de campagne : www.schonekleren.be 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 JANUARI 2015. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. WERKINGSVERSLAG 2014 
 
De voorzitter werkt verder aan het werkingsverslag 2014. De penningmeester zal nu i.s.m. de 
secretaris het financieel verslag samenstellen. 
 

4. OVERZICHT ADVIEZEN AAN HET CBS 
 
GROS ontving op 6 februari ll. een antwoord van het CBS op het advies i.v.m. BBC en Fair 
Tradebeleid. GROS wil evenwel meer verduidelijking vooral dan wat betreft het gemeentelijk Fair 
Tradebeleid. De Trekkersgroep heeft daarover vergaderd en voorgesteld om een gesprek te vragen 
met het CBS. Op die manier kunnen een aantal zaken beter uitgeklaard worden. 
 
De voorzitter heeft een ontwerp van brief aan het CBS opgesteld. Dit voorstel wordt aanvaard en zal 
verstuurd worden met een duidelijke vraag om een onderhoud met het CBS. 

http://www.schonekleren.be/


 
5. ENKELE BEDENKINGEN N.A.V. HET NIEUWJAARSCOLLEGE VAN JAN PRONK BIJ 11.11.11 IN 

BRUSSEL 
 
2015 is niet alleen het ijkjaar voor de VN-millenniumdoelen. Het is ook het jaar waarin onze 
ontwikkelingssamenwerking 65 wordt. Rond 1950 is ontwikkelingshulp als overheidstaak 
opgekomen. Wie 65 is gaat stoppen, behalve dan Jan Pronk (1940). Vier keer was hij minister voor de 
sociaal democraten in Nederland. En tussendoor was hij adjunct van de VN-instelling UNCTAD. Eind 
januari was hij in Brussel bij de nieuwjaarsbijeenkomst van 11.11.11. De Scheveninger gaf een 
hoorcollege in internationale verhoudingen. Veel ontwikkelingshulp bevestigt de status quo alleen 
maar, aldus Pronk. Er zijn dan ook heel wat redenen om te stoppen met de huidige manier van 
'samenwerking'. Daarin zijn handel en markt centraal komen te staan. En dat is niet het kernpunt. 
 
Ontwikkelingshulp is niet meer van deze tijd. Tenminste, als je deze louter 'framet' als onderdeel van 
economische groei. In 1950, in de beginjaren van de OS, ging het dan ook in de eerste plaats om het 
loslaten van neokoloniale verhoudingen. Niet dus om puur economisch gewin, maar met het oog op 
de codificatie (be/vestiging) van mensenrechten. Ontplooiing en bevrijding van onderdrukking 
waren ooit de kerndoelen. En daar zou het voor Pronk nog steeds om moeten gaan. Veel 
ontwikkelingslanden zijn weliswaar gedekolonialiseerd, maar alleen in staatkundig opzicht. Want de 
economische machtsverhoudingen bleven gelijk. Ontwikkelingshulp zou men volgens Pronk ook 
kunnen (en eigenlijk moeten) definiëren als een correctie op het falen van markt en macht, als een 
soort van belasting die wij rijken betalen op ongelijkheid waar armen onder lijden. 
Kritiek op ngo's is terecht als zij niet veel meer doen dan het bestendigen van de gevestigde ongelijke 
verhoudingen. Maar een debat over ngo's mag niet tot gevolg hebben dat daardoor kritiek op het  
functioneren van regeringen en bedrijven achterwege blijft. Neem Libië, zegt Pronk. Door het 
westerse ingrijpen is de mensenrechtensituatie daar nu erger dan ten tijde van Qadhafi. Bescherming 
van de bevolking (VN-taal: the responsability to protect) had het hoofddoel moeten zijn van het 
ingrijpen door vreemde mogendheden. 
 
Waar moeten we in 2015 en volgende jaren naartoe? Pronk geeft 9 adviezen. 
1. Ga door met armoedebestrijding. Met het halveren van armoede is de gemakkelijkste helft 
gedaan. De tweede helft zal moeilijker zijn. De kloof arm-rijk is immers vergroot. De 
onderhandelingen die de VN voert zijn nu via het internet te monitoren, volg ze, want politiek is te 
belangrijk om aan politici over te laten. 
2. Versterk de internationale rechtsorde, verleg de macht niet nog verder naar de grote bedrijven. 
Verander de positie van het IMF. Volg het TTIP want dit beschermt slechts investeerders, niet 
burgers. Vertrouw er niet op dat het goed komt omdat zolang Europarlementsleden geen toegang 
hebben tot de meest relevante dossiers. 
3. Belast de internationale vermogens. Leer van Piketty's studie over ongelijkheid. 
4. Leg bindende afspraken vast over uitstoot van broeikasgassen. Laat dat nooit over aan de markt 
noch aan vrijgevigheid. 
5. Bevorder toenadering oost-west: VS - China en EU - Rusland. 
6. Zet in op conflictpreventie-escalatie. 
7. Bouw een noodhulpcapaciteit op: noodhulp is structureel geworden door ongelijkheid, 
klimaatproblematiek, landbouwpolitiek. 
8. Ga met het internationale maatschappelijke middenveld een dialoog aan over milieu, klimaat, 
vrede en sociale zekerheid. Ontwikkelingshulp van 0,7% is maar een schijntje. 
9. Wees geloofwaardig in eigen land, met name bij duurzaamheid, vluchtelingenopvang. Werk 
Europees samen. 
 
Het woord bescherming kwam enkele keren terug in Pronks verhaal. Bescherming wordt een 
belangrijk thema in 2015 én 2016 voor de Noord-Zuidbeweging in België. Met de nadruk op sociale 



bescherming. Er werden bij 11.11.11 vier actie-eisen geformuleerd: sociale bescherming verankeren 
in wetten, politieke wil tonen om sociale bescherming te financieren en de rol erkennen van de 
sociale actoren (praten met vakbonden, ngo's en mutualiteiten, met het oog op draagvlakvorming). 
De vierde eis: handel naar wat je zegt. 
 
Sociale bescherming kan eventueel een thema zijn voor een volgend GROS-Wereldfeest. 
 

6. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Toelichting beleidsprioriteiten op 5/2/2015 
Een afvaardiging van GROS was aanwezig op deze bijeenkomst. Wat ontwikkelingssamenwerking 
betreft werd gesteld : 

- Sensibiliseringsopdracht van GROS is zeer belangrijk. 
- Hoeilaart FairTradeGemeente : titel moet zeker behouden blijven. 
- Zelfonderzoek van GROS i.v.m. toekenning subsidies wordt ten zeerste gewaardeerd. 

 
Enkele opmerkingen bij deze bijeenkomst : 

- Positief dat zo’n infoavond wordt georganiseerd. Voorstel daartoe was van GROS afkomstig 
tijdens een eerder gehouden interradenoverleg in 2014. 

- Er was evenwel geen interactie, discussie en inspraak.  
- Niet alle beleidsdomeinen kwamen aan bod. Dit is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat 

niet voor alle domeinen een adviesraad werd opgericht. 
- De organisatie van de bijeenkomst moet zeker geëvalueerd worden op het radenoverleg. 
- Zeker voor herhaling en verbetering vatbaar. 

 
Ontbijtfilm van de Jeugdraad op 8/2 
De Jeugdraad organiseerde op 8 februari 2015 een ontbijtrestaurant met de voorstelling van de film : 
"How to train your dragon?". Een 150 kinderen waren aanwezig. De opbrengst ging naar Les 
Cajoutiers, een vereniging die kinderen uit noodlijdende families in Senegal een kans geeft voor 
scholing, voor betere levensomstandigheden en voor andere noodzakelijke schoolactiviteiten. 
 
Repair Café op 21/2 
De 2e editie van het Repair Café was opnieuw een succes : 123 reparaties werden uitgevoerd. De 
opbrengst (€300,-) ging naar Broederlijk Delen. De Hoeilaartse vereniging ‘Samen Voor’ die de 2e 
editie organiseerde, gaat zien of er in juni of in het najaar een 3e editie kan plaats vinden. 
 

7. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
2E Editie Dag van de 4e pijler 
Op zaterdag 28 februari 2015 vindt de 2 editie van de Dag van de 4e Pijler plaats in het Vlaams 
Parlement in Brussel met aandacht voor de particuliere ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. 
 
Broederlijk Delen 2015 – Koffiestop 
Er worden 2 koffiestops georganiseerd : op woensdagnamiddag 25/2/2015 in de bib – op 27/2/2015 
op de markt. Op 29 maart 2015 vindt de Solidaire Maaltijd plaats in de Sint-Clemensschool. 
 
Meifeesten 
Vanuit GROS, Milieuraad en Bib werden een aantal mogelijke activiteiten voor het weekend van de 
Meifeesten opgelijst: plantenruilbeurs, zadenbib, optredens, standje Schone Kleren Campagne, 
tentjes/kraampjes met info over energiebesparing, fairtrade, verantwoord bankieren, afvalscheiding, 
thuiscomposteren,  3WPlus-groenten en Wereldwinkel. Deze suggesties zullen verder besproken 
worden met de organisatoren van de Meifeesten en in de Milieuraad. 



 
Hoeilaart Zomert! 
Er is nog geen verdere info bekend over de programmatie van Hoeilaart Zomert 2015. De voorzitter 
zal contact opnemen met de organisatoren om te zien wat van GROS verwacht wordt. De 
vermoedelijke "GROS-datum" wordt 5 juli. Wie suggesties heeft voor een relevante band wordt 
verzocht deze gegevens door te geven aan Jan Lenaerts of Rein van Gisteren. 
 

8. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
De Trekkersgroep vergaderde op 11 februari 2015. Enkele conclusies : 

- De groep is veel te klein en moet absoluut uitgebreid worden. In de eerstvolgende editie van 
de GROS-nieuwsbrief zal een oproep voor versterking van de groep opgenomen worden. 

- Er moet meer duidelijkheid komen i.v.m. het gemeentelijk fairtradebeleid. GROS zal een 
gesprek met het CBS vragen om een aantal zaken uit te klaren. De conceptreactie van de 
trekkersgroep op het antwoord van het CBS wordt met enkele wijzigingen vastgesteld en zal 
worden verzonden. 

- De titel FTGemeente moet hernieuwd worden. Er is een SWOT-analyse opgesteld waaruit 
blijkt dat er geen steun is vanuit het beleid om deze titel die Hoeilaart een aantal jaren 
geleden heeft behaald, te promoten en om een echt fairtradebeleid in de praktijk te 
brengen. De concept-Swot-analyse zal in geamendeerde vorm doorgestuurd worden naar de 
regiocoördinator. (Dit is ondertussen gebeurd, zie schema hieronder. Hoeilaart behoudt op 
basis hiervan voor 2014 zijn FairTradeGemeente-titel.) 
 

swot-analyse Hoeilaart fairtradegemeente, aangepast na bespreking tijdens GROS-vergadering van 24 februari 2015. 
STERKE PUNTEN KANSEN 

1. degelijke reputatie, vertrouwen bij algemeen publiek 
2. Wereldwinkel goede uitvalsbasis 
3. twee Hoeilaartse FT-leveranciers erbij (Carrefour 

Markets) 
4. communicatie op orde (borden en diverse 

vermeldingen1) 
5. groenteproject met WW, 3WPlus en Kelleveld draait 

succesvol 
6. geïnteresseerde Facebookgroep 'HoeilaartFairTrade' 
7. groeiend bestand e-mailadressen groente-abonnees 
8. specifieke communicatie door Delhaize 
9. deelname winkeliers aan Wereldfeest 
10. zelfs Aldi concurreert nu in de regio met fairtradekoffie 

en -wijnen 

11. heronderhandeling met drankenhandelaars en 
-evenementensponsors (appel doen op CBS) duidelijk 
maken dat er wél een manifeste marktvraag is 

12. bioecofair tijdens drukbezochte meifeesten i.s.m. derden 
13. interne gemeentelijke reorganisatie biedt mogelijkheid 

om ambtelijke inkopers en het managementteam op 
resultaten aan te spreken 

14. vrijwilligersdatabank op komst als bron van vers bloed 
15. politiek ingrijpen of publicitaire / morele druk (ultiem) 

 

ZWAKTES BEDREIGINGEN 

16. taakbelasting / gekrompen trekkersgroep 
17. lokaal 'beleid' is 90% verbaal, belofte interne werkgroep 

wacht 1,5 jaar op actie, weinig persoonlijke 
betrokkenheid schepencollege 

18. lokale horeca onder invloed dwangcontracten 
19. koppelverkoop (gedwongen winkelnering) bij onze 

allerbelangrijkste accommodatie, het GC Felix Sohie; 
vrije marktwerking (en nudging gewenst gedrag) 
verenigingen effectief uitgeschakeld 

20. infogebrek over beleid sportkantines, 
verhuurde/verpachte horeca-accommodaties, OCMW 
(nog geen schaalvoordeel wegens te kleine massa) 

21. motivatiegebrek om drankhandelaren aan te spreken 
22. angst/gebrek aan moed om evenementensponsors aan 

te spreken op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

23. FT-predicaat teruggeven, is nu brevet van onvermogen 

 

 
 
 

                                                           
1 borden entree Hoeilaart, evenementenbord + beachflag, folder nieuwe inwoners, tafelstandaards, FT-cocktailprikkers, faitradekaastaart, 
folder groenteproject, wereldwinkel-media huis-aan-huis en winkelacties. 



9. INZAMELING GSM’S 
 
In de Sint-Clemensschool werden gsm’s ingezameld. Er zal geïnformeerd worden naar de resultaten 
van deze actie. 


