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Douwe Egberts nam deel aan de open-
bare aanbestedingsprocedure voor het
nieuwe koffiecontract dat volgend jaar
moet ingaan, maar haalde tot zijn ont-
zetting de selectie niet. De reden: de pro-
vincie Vlaams-Brabant wil voortaan kof-
fie kopen met het keurmerk Max
Havelaar, dat garandeert dat de koffie-
boeren een eerlijke prijs krijgen. Douwe
Egberts brengt geen koffie met dat fair-
tradelabel op de markt.

Douwe Egberts, gevestigd in het
Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever en
een belangrijke werkgever in de streek,
laat het daar niet bij en vecht de aanbe-
stedingsprocedure aan voor de rechter.
Met het contract en wat er mee samen-

hangt is volgens de koffieproducent een
bedrag van 1 miljoen euro gemoeid,
gespreid over vijf jaar.

Rechtszaak

Het bedrijf, onderdeel van de
Amerikaanse gigant Sara Lee, beklem-
toont dat de rechtszaak niet is aange-
spannen tegen ngo’s of fairtradeorgani-
saties. “Geen enkele ngo is betrokken
partij”, zegt woordvoerder Jo Van Eynde.
“Dit is een zaak tussen Douwe Egberts
Coffee Systems en Vlaams-Brabant. Wij
komen gewoon op voor onze rechten. De
provincie moet de wet op de gunnings-
procedure naleven.”

De rechter heeft eind november in eer-
ste aanleg de ondertekening van het kof-
fiecontract geblokkeerd, een overwin-
ning voor Douwe Egberts. “We wachten
nu af wat Vlaams-Brabant doet”, zegt Van
Eynde. Maar bij de bestendige deputatie,
het dagelijks bestuur van de provincie,
wordt die overwinning meteen gerelati-
veerd. 

“Het is nog wachten op een uitspraak

ten gronde”, klinkt het bij het kabinet
van Monique Swinnen (CD&V), gedepu-
teerde bij de provincie Vlaams-Brabant.

Douwe Egberts brengt een eigen duur-
zame variant op de markt, met het zoge-
noemde Utzkeurmerk. Een van de juridi-
sche twistpunten is of Utz gelijkwaardig
is aan Max Havelaar. Volgens Douwe
Egberts hanteert de provincie geen
objectieve criteria door Max Havelaar als

maatstaf te nemen.
Een vrijwel identiek steekspel ontspon

zich twee jaar geleden in de Nederlandse
provincie Groningen. De rechter gaf toen
de provincie gelijk, tot grote tevreden-
heid van de organisatie achter Max
Havelaar. 

Bij Douwe Egberts wijzen ze er evenwel
op dat de Europese Commissie nadien
Groningen een brief heeft gestuurd die

erop wees dat de provincie de wet
 overtreedt.

78 Vlaamse Fair Trade- gemeenten

De koffieoorlog kan uitdijen naar het
hele land. Al 78 Vlaamse gemeenten heb-
ben inmiddels de titel van Fair Trade-
gemeente aangenomen. Als al die
gemeenten overschakelen op fairtrade-
koffie, ziet Douwe Egberts een miljoenen-
business aan zijn neus voorbijgaan.

Jo Van Eynde van Douwe Egberts: “We
zijn geen voorstander van rechtszaken.
Als een ministerie of een openbaar
bestuur overschakelt naar fair trade, dan
gaan we vriendelijk met de aankoop-
dienst praten. Maar als dat nodig is om
onze rechten te vrijwaren, zullen we ver-
dere stappen overwegen.”

Voor een snel tekort aan koffie hoeven
de provinciale diensten in Vlaams-
Brabant niet meteen te vrezen. De voor-
raadkasten zouden nog goed vol zitten.

Producent neemt het niet dat provinciale overheid hem passeert ten voordele van fairtrademerk

Douwe Egberts ontketent koffieoorlog
Koffieproducent Douwe Egberts vecht een bikkelhard juridisch
gevecht uit met Vlaams-Brabant over een meerjarig koffie -
contract. De provincie geeft voortaan de voorkeur aan 
een leverancier met het fairtradekeurmerk Max Havelaar,
waardoor Douwe Egberts uit de boot dreigt te vallen. 
DOOR JOHAN CORTHOUTS EN EMMANUEL VANBRUSSEL
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De maidenvlucht van het 787-model
stond oorspronkelijk gepland voor sep-
tember 2007, maar werd meermaals uit-
gesteld. Nadat de Dreamliner twee jaar
lang werd geplaagd door een aaneen-
schakeling van technische storingen,
zou het eerste gebruiksklare model
eind 2010 afgeleverd moeten worden. 

De Amerikaanse vliegtuigbouwer
Boeing maakte zijn 787 Dreamliner-pro-
gramma een eerste keer wereldkundig
in april 2004. Het nieuwe model werd
voorgesteld als een zuinig, middelgroot
model voortgestuwd door twee krachti-
ge motoren. Geassembleerd op de
Everett site in de noordwestelijke staat
Washington, werden drie verschillende
modellen van de Dreamliner ontwik-
keld. De 787-8 kan 210 à 250 passagiers

vervoeren, over vluchtroutes van 14.200
tot 15.200 kilometer. De 787-9 heeft dan
weer een capaciteit van 250 tot 290 pas-
sagiers, voor reizen over een afstand
van 14.800 tot 15.750 kilometer, terwijl
de derde telg, de 787-3, 290 à 330 passa-
giers kan vervoeren, met een bereik van
4.600 tot 5.650 kilometer. 

Mankementen

De eerste Dreamliner werd in juli 2007
al ceremonieel ingehuldigd, een eerste
vlucht zou kort daarna volgen. Een al te
boude voorspelling, zo bleek echter. Als
gevolg van softwareperikelen kondigde
Boeing in september en oktober 2007
een maandenlange uitstel af. 

In januari 2008 werd opnieuw een
driemaandelijks uitstel afgeroepen, dit-
maal als gevolg van onvoldoende pro-
gressie in de assemblage. In april en

november 2008 werd de testvlucht nog-
maals uitgesteld, terwijl Boeing via een
persbericht in mei 2009 bekendmaakte
dat zijn klanten rekening moesten hou-
den met een bijkomend uitstel van nog-
maals zes maanden. Telkens lagen tech-
nische mankementen, zowel in de soft-
ware als in de assemblage van de vleu-
gels, aan de basis van het uitstel. 

Twee jaar later dan voorzien komt de
Dreamliner nu dus toch van de grond,
meldde Boeing gisteren. Inmiddels
plaatsen ongeveer 65 klanten, waaron-
der het Amerikaanse United Airlines,
ruim 840 bestellingen. De eerste model-
len zouden tegen eind 210 moeten wor-
den afgeleverd. 

(LDW)

Boeing 787 Dreamliner klaar
om eindelijk de lucht in te gaan ●

Het aantal geregistreerde criminele
feiten daalde volgens de statistieken van
514.159 naar 499.155 in de periode janua-
ri-juni 2009. De Politiële Criminaliteits -
statistieken (PCS) zijn gebaseerd op het
aanvankelijke proces-verbaal dat door
de lokale of federale politiediensten
wordt opgesteld, ongeacht of het om
een voltooid misdrijf of een poging gaat. 

Uit de statistieken komt een spectacu-
laire terugval van het aantal metaaldief-
stallen naar voren. In het eerste semes-
ter van 2008 werden 2.019 feiten geregi-
streerd, nu geen 700 meer. “De enorme
daling valt grotendeels te verklaren
door de lagere metaalprijzen”, verduide-
lijkt politiewoord voerster Tine
Hollevoet. “Metaal diefstallen zijn zo’n
marktgevoelig fenomeen dat de daling
allicht niet standhoudt als de prijs
opnieuw de hoogte in schiet. 

“Daarnaast zijn er evenwel een aantal
blijvende maatregelen getroffen om de
diefstallen af te remmen, zoals de ver-
plichte registratie van aanbieders van

metalen bij de schroothandelaars en een
efficiënter optreden langs spoorlijnen
bijvoorbeeld.”

Het totale aantal diefstallen en afper-
singen kende een matige daling, al zijn
er wel duidelijke verschillen in de subca-
tegorieën. Zo blijkt het aantal gevallen
van autodiefstal in zijn geheel te dalen
van 8.182 naar 7.496, maar tegelijk is er
wel een toename van de meest ernstige
vormen ervan, zoals carjacking, home-
jacking en garagediefstal. Ook blijkt er
een stijging van het aantal woninginbra-
ken, terwijl het aantal inbraken in
bedrijven en handelszaken daalt. Voorts
lijkt er een einde te zijn gekomen aan de
jarenlange stijging van het aantal gere-
gistreerde gevallen van stalking. 

Internet

De informaticacriminaliteit blijft ech-
ter zijn stijgende trend aanhouden, wat
niet onlogisch is in een maatschappij
die steeds technologischer wordt. Het
aantal pv’s voor hacking, informaticabe-
drog, sabotage en betaalkaartfraude op
het internet zit duidelijk in de lift. 

Hollevoet: “Dat gaat van illegaal mee-
surfen over het kraken van websites, e-
mail- en facebookaccounts tot het verko-
pen van nepsoftware en het manipule-
ren van virtuele betalingen. Die vorm
van criminaliteit is eigen aan het inter-
net, al proberen we dat ook zo efficiënt
mogelijk te bestrijden.” (MJ)

● Het Belgische fregat Louise-
Marie heeft zondag zijn drie maanden
durende missie tegen piraterij afgerond. De
missie was een onderdeel van de Europese
operatie Atalanta voor de Oost-Afrikaanse
kust. Het schip wordt op 23 december weer
in de haven van Zeebrugge verwacht, beves-
tigen militaire bronnen. 

De Louise-Marie en zijn 169-koppige
bemanning namen sinds september deel
aan de operatie Atalanta, de allereerste
maritieme operatie van de EU. Tijdens de
hele missie werd geen enkele piraat gevan-
gen, ondanks verschillende interventies,
waarvan één gewapende interventie en ver-
schillende escortes van kwetsbare schepen.
Zo begeleidde het fregat bijvoorbeeld een
schip van het Wereldvoedselprogramma
met hulpmiddelen voor Somalië.

Zondag voer de Louise-Marie het
Suezkanaal binnen en op dit moment
bevindt het zich ter hoogte van Port Saïd, in
het noorden van Egypte.

Fregat Louise-Marie bijna
thuis van piratenmissie
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Opmerkelijk
De laatste 30 jaar zijn heel wat 
vliegtuigonderdelen gemaakt van 
lichtgewicht materiaal: koolstofvezel.   
De structuur van de Dreamliner is nu 
grotendeels gebouwd met dit materiaal.

Enkele cijfers
Aantal passagiers 787-8 250
Aantal passagiers 787-9 290
Aantal passagiers 787-3 330
Actieradius tot 15.200 km
Aantal klanten tot vandaag 65
Totaal aantal bestellingen 840

Metaaldiefstallen enorm gedaald,
informaticacriminaliteit neemt toe

■ Douwe Egberts heeft een eigen duurzame koffievariant met het Utzkeurmerk.
Een van de juridische twistpunten is of dat gelijkwaardig is aan Max Havelaar. 

●

Staking bij Europese
ambtenaren om meer loon

Twee jaar lang 
werd toestel geplaagd
door aaneenschakeling
van technische
storingen

LICHTER MATERIAAL, BETERE PRESTATIES 

WOORDVOERDER 
JO VAN EYNDE:

Wij komen gewoon 
op voor onze
rechten. De
provincie moet de
wet op de gunnings -
procedure naleven


