
Philippe Gilbert teKent 
voor cleane kleren.
De kans is groot dat je sporttruitje in onmenselijke omstandigheden is gemaakt. Jij kan hier 
iets aan doen. Geef kledingarbeidsters een leefbaar loon en een veilige werkplaats door net als 
Philippe Gilbert onze petitie te tekenen op cleanekleren.be  . Zo trekken we sportmerken over 
de streep om schone kleren te produceren.

Een campagne voor schone sportkleren van ACV, ACV Sporta, ACV-CSC METEA, 
ACV Openbare Diensten, ACV Voeding en Diensten, LBC-NVK, kwb, OKRA-SPORT+ 
en de Schone Kleren Campagne. Powered by Wereldsolidariteit.
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PHILIPPE GILBERT TEKENT 
VOOR CLEANE KLEREN.
De kans is groot dat je sporttruitje in onmenselijke 
omstandigheden is gemaakt. Jij kan hier iets aan doen. Geef 
kledingarbeidsters een leefbaar loon en een veilige werkplaats 
door net als Philippe Gilbert onze petitie te tekenen op     
 cleanekleren.be . Zo trekken we sportmerken over de streep om 
schone kleren te produceren.

Een campagne voor schone sportkleren van ACV, ACV Sporta, 
ACV-CSC METEA, ACV Openbare Diensten, ACV Voeding 
en Diensten, LBC-NVK, kwb, OKRA-SPORT+ en de Schone 
Kleren Campagne. Powered by Wereldsolidariteit.

Steun kledingarbeidsters 
in Cambodja en Indonesië:

•	 Sport en laat je sponsoren. 
 Meer info:  www.cleanekleren.be/doemee 

•	 Met een (online) gift aan Wereldsolidariteit op:
 BE 41-8900-1404-3510

Ouk ChannEng (21)  
CamBOdjaansE klEdingarBEidstEr

“ik ZOu hEt fantastisCh vindEn als 
COnsumEntEn dE mErkEn OndEr druk ZEttEn 
Om dE lOnEn tE vErhOgEn, want dan kan ik 
mijn familiE hElpEn”

V.
u.

 A
nd

re
 K

ie
ke

ns
, H

aa
ch

ts
es

te
en

w
eg

 5
79

, 1
0

30
 B

ru
ss

el
.  

Fo
to

’s 
©

 C
ha

rle
s 

Fo
x.

 

doe zoals  Belgisch wielerkampioen 
philippe gilbert. En teken de petitie op: 
www.cleanekleren.be
Een kleine moeite, maar wel eentje die een 
enorme impact kan hebben. 

stel vragen aan je favoriete sportmerk 
of sportwinkel
•	 In welke landen laten jullie kleding produceren?
•	 Hebben jullie garanties over goede 

arbeidsomstandigheden en krijgen de arbeidsters 
 een leefbaar loon?
•	 Overwegen jullie om lid te worden van de 
 Fair Wear Foundation?
Ga eens na wie de kledingsponsor van je club is en stel hen 
dezelfde vragen. Als sporter, als club, als vereniging, … 
als consument heb je macht. Gebruik ze.

schone sportkleren aankopen?
•	 Neem een kijkje op  www.fairwear.org 
 Hier vind je merken van fietskledij als Gonso en Odlo. 

En ook veel outdoormerken bv. Jack Wolfskin, Vaude 
 en Deuter.
•	 Op zoek naar sportshirts met bedrukking, op maat van 

je organisatie of club? 
 Contacteer ACP, Fair Wear & Fair Trade ambassador, 

info@acpinfo.be, 03/889 02 16. Vanaf 20 stuks.

meer weten over #cleanekleren campagne 
of materiaal bestellen?
•	  www.cleanekleren.be 
•	 Bel of mail Wereldsolidariteit, 
  wereldsolidariteit@wsm.be , 02/246 36 85

 Mee 
 doen 
 met de 
 campagne?



De campagne 
#cleanekleren

Nike, Adidas, 
Puma…

We verwachten allemaal dat onze topsporters clean zijn.  
Waarom dan niet hetzelfde verwachten van onze sportkleren 
en de sportmerken?
Met de campagne #cleanekleren starten we dicht bij huis. 
We gaan in een constructieve dialoog met Belgische 
sportmerken, gesterkt door sporters die wel wakker liggen 
van hoe onze kleren zijn gemaakt. Belgisch wielerkampioen 
Philippe Gilbert bijt alvast de spits af. 

We gaan bewijzen dat sportminnend België wel  
degelijk schone sportkleren wil!

… grote internationale merken waarvan bijna iedereen 
sportkleding in huis heeft. Veel van deze sportieve, stoere 
en flitsende kleding wordt gemaakt aan de andere kant van 
de wereld: in Cambodja, Bangladesh, China of Indonesië.

Door jonge mensen die werkweken van 70 u en meer 
kloppen. Het werk in de fabriek is zwaar. De werkdruk is 
hoog, interimcontracten zorgen voor onophoudelijke stress 
en de lage lonen leiden tot overwerk. De dappere arbeiders 
die via een vakbond opkomen voor hun rechten zijn 
regelmatig het slachtoffer van discriminatie en geweld.

sportmerken die echt  werk willen maken van 
‘schone kleren’, sluiten zich het best aan bij de fair 
wear foundation (FWF).

FWF-leden hebben een goede gedragscode die ze moeten 
toepassen – inclusief leefbaar loon en vakbondsvrijheid- en 
onderwerpen zich aan externe controle, wat ontzettend 
belangrijk is.
In de sportkledingsector zijn al heel wat bedrijven 
aangesloten: Gonso, Odlo, Deuter, Jack Wolfskin, Sprayway, 
Vaude, Haglöfs, Salewa en Dynafit.

Zorg voor:
1. Transparantie over waar en 
 in welke omstandigheden de 
 sportkledij gemaakt wordt
2. Leefbare lonen
3. Vakbondsvrijheid

Een volledige lijst vind je op  www.fairwear.org  

En hoe zit het met de  
Belgische sportmerken?

Zoals Bioracer, Jartazi, Patrick en Vermarc, vooral gekend 
als leveranciers van clubkledij. Ook zij laten hun kleren 
in het buitenland maken, maar waar precies en in welke 
omstandigheden daar communiceren ze niet over. 

Een leefbaar loon 
voor de makers van jouw 
sportshirt moet je niet voelen in 
je portemonnee!

Wij hebben 3 vragen 
voor de sportmerken

Bij het supporters-T-shirt* van de Duitse nationale 
voetbalploeg gaat er 0,7 % van de totale verkoopprijs 
naar de Aziatische stikster. Een verdubbeling van de 
lonen zou voor haar een wereld van verschil kunnen 
maken, maar hoeft amper een weerslag op de 
verkoopprijs in België te hebben.

1  Sportmerk - winst € 24,30

Verkoopprijs 

in de winkel

2  Kleinhandel € 35,40

3  BTW € 14,20

€ 85,00

€ 2,50
€ 0,60
€ 1,90
€ 0,20
€ 0,60
€ 2,80
€ 2,00
€ 0,50

4   Materiaalkost:
5    Loonkost arbeider productiefabriek: 
6   Andere productiekosten + winst voor de fabriek:
7   Transportkost:
8   Invoerbelastingen:
9   Sportmerk - andere kosten:
10  Sportmerk - marketing en sponsoruitgaven:
11   Sportmerk - belasting:

4
6 789

10 11
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* Uit rapport: Foul Play (2016). Sponsors Leave Workers on the Sidelines. 


