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ALDI is n° 1 Fairtrade-retailer van België 
Erpe-Mere, 25 juli 2022 – Geen enkele supermarktketen droeg in 2021 meer 

bij aan eerlijke handel dan ALDI. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Fairtrade 

Belgium. Dankzij de verkoop van zijn Fairtrade-aanbod was ALDI goed 

voor een Fairtrade-premie van € 684.000. Daarnaast wil de retailer ook op 

vlak van klimaat zijn duurzaamheidsambities scherpstellen. 

ALDI is al geruime tijd een trouwe partner van Fairtrade. In elke ALDI-winkel vindt de 

klant verschillende producten met het Fairtrade-label (o.a. koffie, wijn, fruit, 

chocolade, ontbijtgranen, katoen,…). Dat garandeert een vaste minimumprijs voor de 

producent en zorgt ervoor dat de boerenorganisaties in het Zuiden een extra premie 

ontvangen om te investeren in sociale, economische en educatieve projecten of 

infrastructuur.  

ALDI is al jarenlang een gevestigde waarde op vlak van eerlijke handel. Zo verkoopt 

ALDI sinds 2018 als eerste retailer 100% Fairtrade-rozen. Ook miljoenen Fairtrade-

bananen verdwijnen jaarlijks in de ALDI-winkelkar. En sinds kort introduceerde ALDI 

de Choceur® Choco Changer, een 100% duurzame en fair trade chocoladereep met 

traceerbare cacaobonen. 

€ 684.000 Fairtrade-premie 

ALDI leverde in 2021 grote inspanningen in zijn cacaobeleid. “We hebben ons gamma 

aan Fairtrade-chocolade fors uitgebreid”, zegt Stefaan De Schepper, Manager 

Corporate Responsibility bij ALDI. “Zo zijn we ook voor onze tijdelijke 

chocoladeproducten – zoals sintchocolade of voor eindejaar - overgeschakeld op 

Fairtrade-cacao.”  

De extra inspanningen zorgen ervoor dat ALDI uitgeroepen is tot Fairtrade-retailer van 

het Jaar door Fairtrade Belgium. In 2021 droeg ALDI België in totaal voor € 684.000 

Fairtrade-premie bij (zie infografiek 1). Een stijging van 62,9% t.o.v. het jaar voordien. “Een 

sterke groei waar we trots op zijn”, vervolgt De Schepper. “Als discounter vinden we 

het belangrijk onze maatschappelijke rol op te nemen om een positieve impact te 

hebben op onze productieketen.” 

Cécile Henrard, Head of Business Development bij Fairtrade Belgium: “ALDI heeft een 

heel duidelijke duurzaamheidsstrategie. In 2018 maakten ze de keuze voor 100% 

Fairtrade-rozen. Nu maken ze de volledige switch naar Fairtrade-cacao. Zo hebben we 

in 2021 steeds meer producten met Fairtrade-cacao op de schappen van ALDI zien 

komen. Dit maakt dat bijna 50% van de gegenereerde Fairtrade-premie van ALDI naar 

cacaoboeren gaat en zo een groot verschil maakt voor hen.” 
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55% minder broeikasgas-uitstoot tegen 2030 

Ook op vlak van klimaat wil ALDI zijn duurzaamheidsambities scherpstellen. De 

doelstelling om tegen eind 2021 40% minder uitstoot te genereren t.o.v. 2015 werd 

behaald. Meer nog, ALDI slaagde er als groep in de uitstoot te doen dalen met 48% 

en dat is slechts een onderdeel van de duurzaamheidsinspanningen in 2021 (zie 

infografiek 2). 

“We gaan op dit elan verder”, verduidelijkt De Schepper. “Tegen eind 2030 willen we 

onze uitstoot verder reduceren met 55% ten opzichte van 2020.” ALDI wil dit 

realiseren door nog meer in te zetten op hernieuwbare energie en over te schakelen 

op natuurlijke koelmiddelen in zijn koelinstallaties. 

Daarnaast kijkt ALDI naar zijn leveranciers om zijn klimaatambities te versterken via 

het Science Based Targets Initiative (SBTI). 95% van de totale uitstoot in de retailsector 

wordt gerealiseerd buiten de winkels. SBTI is een programma waarbij er op een 

wetenschappelijke manier concrete broeikasgasreducties berekend worden om zo  

klimaatdoelstellingen af te bakenen. Leveranciers die samen verantwoordelijk zijn voor 

75% van de uitstoot van ALDI worden ondersteund om tegen eind 2024 een eigen 

SBTI-klimaatplan te hebben en zo de uitstoot in de keten verder te doen dalen. 

+++ 

In de bijlage vindt u 2 infografieken:  

1) overzicht Fairtrade-retailer van het Jaar  

2) overzicht van alle duurzaamheidsinspanningen van ALDI in 2021 

 

Een overzicht van het nieuw duurzaamheidsrapport van ALDI is te vinden via 

Duurzaamheidsrapport 2021 | ALDI België 

Alle fairtradeproducten van ALDI zijn te vinden via Fairtradeproducten | ALDI België  

+++ 
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Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale hoofdkantoren, bereikt 

ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.900 medewerkers vormen het kloppende hart van deze 

groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op producten van hoge kwaliteit 

tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het personeelsbestand dat meer dan 77.000 medewerkers telt in 

Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en Spanje. Meer info op 

https://www.aldi.be/nl/  
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mailto:media@aldi.be
https://www.aldi.be/nl/

