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B-142
Green Deal inzameling textiel

Partijen: 
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid van 
bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;

2. Koninklijke Vereniging voor Afval- Reinigingsmanagement, vertegenwoordigd door de heer H. Noten, 
hierna te noemen NVRD;  

3. Vereniging Herwinning Textiel, vertegenwoordigd door de heer H. Brak, hierna te noemen VHT; 
4. Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, vertegenwoordigd door de heer H. Slotema,  

hierna te noemen BKN; 
5. Stichting Humana, vertegenwoordigd door de heer M. Vooges, hierna te noemen Humana;
6. Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel, vertegenwoordigd door mevrouw S. Grotenhuis – van 

den Brink, hierna te noemen VGT;
7. MODINT, vertegenwoordigd door de heer H. Bekke, hierna te noemen Modint;
8. CWB MITEX, vertegenwoordigd door de heer J. Meerman, hierna te noemen CWB Mitex;
9. Stichting Milieu Centraal, vertegenwoordigd door mevrouw V. Dalm, hierna te noemen Milieu Centraal;
10. Henri Vernooy & Zoon BV, vertegenwoordigd door de heer H. Vernooij, hierna te noemen Henri Vernooy;
11. Vereniging Importeurs Verre Oosten, vertegenwoordigd door de heer E. van Woudenberg Hamstra, hierna 

te noemen VIVO;
12. Stichting Kledinginzameling Charitatieve Instellingen, vertegenwoordigd door de heer H. Markowski, 

hierna te noemen KICI;
13. Leger des Heils ReShare BV, vertegenwoordigd door de heer S. Smedinga, hierna te noemen Leger des 

Heils ReShare;
14. Wieland Textiles BV, vertegenwoordigd door de heer H. Bon, hierna te noemen Wieland.

Hierna tezamen te noemen: partijen en
partijen 2 t/m 12 hierna tezamen ook te noemen: ketenpartijen;

Algemene overwegingen:
1. Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming 

van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.  
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse 
economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is 
in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, 
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties 
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt 
de maatschappij tegen belemmeringen aan die initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming 
in de weg staan.

4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat 
de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen 
vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in 
beweging zetten.

5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van 
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en 
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere 
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk 
zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat. 
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Specifieke overwegingen Green Deal inzameling textiel:
1. Textiel vormt één van de zeven materiaalstromen waarvoor in 2009 een project is gestart om via een 

ketenbenadering de milieudruk te verlagen. In het Ketenproject textiel worden oplossingen voor 
milieudruk in het perspectief van de gehele textielketen geplaatst, van grondstof tot en met afvalfase, 
en zoeken diverse partijen uit die keten samen naar oplossingen. Onderdeel van het Ketenproject 
textiel is het ketenoverleg verduurzaming mode en textiel. Dit ketenoverleg, waarvan de ketenpartijen 
deel uitmaken, heeft als doelstelling het beter sluitend maken van de textielkringloop: via een 
verhoging van de kwaliteit van gescheiden inzameling, een verlenging van de levensduur van 
producten en uiteindelijk een hoogwaardiger hergebruik van de textielvezels, kan een deel van de 
milieubelastende primaire productie worden vermeden. Deze Green Deal is een initiatief van het 
ketenoverleg.   

2. Uit sorteeranalyses blijkt dat het huishoudelijk restafval nog veel potentieel herbruikbaar en 
recyclebaar textiel bevat. Het inzamelen en vervolgens hergebruiken of recyclen van deze hoeveelheid 
kan leiden tot een belangrijke vermindering van de totale milieubelasting. 

3. Uit onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat er een groot gebrek is aan kennis over de mogelijkheden van 
textielrecycling. Er bestaan tegenstrijdige ideeën bij burgers over wat wel en niet ingeleverd mag 
worden. Vooral met betrekking tot versleten kleding is er onduidelijkheid: veel mensen denken dat dit 
niet in aanmerking komt voor hergebruik.

4. Bij de inzameling van textiel zijn veel partijen betrokken: gemeenten, kringloopbedrijven, charitatieve 
en commerciële organisaties. Deze communiceren allemaal op hun eigen wijze over de inzameling van 
textiel met de burgers. Hierdoor is er geen eenduidige boodschap richting de burger ten aanzien van de 
inzameling van textiel.

5. Veel gemeenten laten de inzameling van textiel over aan derden, waarmee vaak al langere tijd wordt 
samengewerkt. Uit een onderzoek naar het gemeentelijk textielinzamelbeleid blijkt dat de onderlinge 
verschillen in inzamelresultaten groot zijn. In sommige gemeenten worden slecht enkele kilo’s textiel 
per inwoner per jaar ingezameld. In de top drie staan gemeenten die 11 kg per inwoner per jaar weten 
op te halen.

6. Door gerichte communicatie kan meer textiel ingezameld worden. Daarnaast kan het verbeteren van 
de inzamelinfrastructuur en gemak voor de consument om het textiel apart in te leveren leiden tot 
inzameling van meer textiel. 

komen het volgende overeen:

1. Green Deal initiatief

Doelstelling

Artikel 1
Jaarlijks wordt veel voor hergebruik of recycling geschikt textiel via het huishoudelijk restafval weggegooid. 
De partijen willen door de afspraken in deze Green Deal bereiken dat meer textiel gescheiden wordt 
ingezameld.  De partijen stellen zich ten doel dat aan het einde van 2015 het aandeel textiel in het restafval 
met vijftig procent verminderd is vergeleken met 2011. Dat wil zeggen dat in 2015  in het restafval gemiddeld 
nog maar 4,2 kg textiel -op basis van 135 kton textiel per jaar in het restafval, eventueel nog aan de hand van 
sorteeranalyses van Agentschap NL, op te splitsen naar kg per inwoner per stedelijkheidsklasse- per inwoner 
per jaar wordt aangetroffen.
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Inzet en acties van de ketenpartijen

Artikel 2  
1. Onder penvoerderschap van de NVRD starten de ketenpartijen uiterlijk in 2012 met het opstellen van 

een projectplan ter verwezenlijking van de doelstelling als bedoeld in artikel 1. Dit projectplan is aan 
het einde van het eerste kwartaal van 2013 gereed en wordt door de ketenpartijen gedurende de 
looptijd van deze Green Deal uitgevoerd

2. Dit projectplan bevat de door de ketenpartijen te maken afspraken over het leveren van tenminste de 
volgende prestaties: 
a) het vergroten van draagvlak voor de doelstelling van deze Green Deal bij belanghebbenden in de 

individuele netwerken van de ketenpartijen;  
b) het adviseren van gemeenten over een werkbare inzameldoelstelling voor textiel;
c) het opstellen van een heldere en eenduidige scheidingsregel voor textiel, waarin exact wordt 

beschreven wat wel en wat niet in de textielbak mag en waaraan alle ketenpartijen zich 
committeren; 

d) communicatie naar het publiek over deze scheidingsregel; 
e) communicatie over textielinzameling, textielhergebruik en -recycling op landelijk en lokaal 

niveau;
f ) inzet van middelen of acties om inzamelinfrastructuur en hulpmiddelen te verbeteren;
g) acties gericht op het gedrag van consumenten;
h) het beperken van de kosten van textielinzameling; 
i) het vergroten van de transparantie van de textielverwerking richting de samenleving; 
j) het organiseren van een vervolg op de in 2012 door het Ketenproject Textiel georganiseerde 

textielinzamelmaand ‘fashion2’; 
k) het komen tot een door alle ketenpartijen gedragen oplossing voor een mogelijk ketendeficit dat 

kan optreden door ingezameld textiel dat enkel geschikt is voor materiaalrecycling of verbranding. 
Ketenpartijen verkennen en onderzoeken daartoe de mogelijkheden om via een evenwichtige set 
van afspraken en maatregelen tot een effectieve en efficiënte versterking van de volledige 
textielrecyclingketen te komen. Uitgangspunt daarbij is dat alle schakels in de keten, van 
producent tot inzamelaar en verwerker, verantwoordelijkheid dragen binnen de invloedsfeer die 
zij in de keten hebben;

3. het monitoren en evalueren van de doelstelling van de Green Deal en de verschillende acties van de 
ketenpartijen. De ketenpartijen zetten het huidige ketenoverleg verduurzaming mode en textiel als 
onderdeel van het Ketenproject textiel voort. In dit ketenoverleg bespreken zij de voortgang van de in 
het tweede lid opgenomen afspraken. 

Inzet en acties Rijksoverheid

Artikel 3 
1. De Rijksoverheid communiceert naar het publiek over de verschillende acties van onderliggende Green 

Deal via optredens van de bewindslieden, via informatievoorziening op haar websites en via 
rapportages aan de Tweede Kamer. 

2. De Rijksoverheid zet via het beschikbaar stellen van een secretaris ondersteuning aan het ketenoverleg 
verduurzaming mode en textiel voort en neemt zelf ook deel aan deze werkgroep.

3. De Rijksoverheid neemt deel aan het overleg om te komen tot een oplossing van het mogelijk 
ketendeficit en bekrachtigt de gemaakte gezamenlijke afspraken en maatregelen in een daartoe 
geëigende vorm. 

4. De Rijksoverheid spant zich in om, indien noodzakelijk en mogelijk, belemmeringen voor 
textielinzameling in regelgeving weg te nemen.
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2. Slotbepalingen

Artikel 4
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het 
bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 
aanbesteding, staatssteun en technisch normen en voorschriften.

Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen en loopt tot 
en met 2015. Partijen treden uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van deze Green Deal in 
overleg over voortzetting van deze Green Deal. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel 
mogelijk ter hand genomen. 

Artikel 7
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor 
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden 
bevorderd.

Artikel 8
1. Teneinde belanghebbenden in zo ruim mogelijke mate te laten participeren in deze Green Deal, 

bestaat voor hen de mogelijkheid om gedurende de looptijd van deze Green Deal als partij toe te 
treden. Een aspirant-partij dient de verplichtingen die voor haar uit deze Green Deal voortvloeien te 
aanvaarden. Dit impliceert dat zij een actieve bijdrage leveren die van meerwaarde is voor het 
realiseren van de doelstelling van deze Green Deal.

2. Partijen verlenen aan de secretaris van het ketenoverleg verduurzaming mode en textiel de 
bevoegdheid om een schriftelijke verklaring van instemming met het verzoek tot toetreding aan een 
aspirant-partij te zenden, indien uit onderzoek door de secretaris is gebleken dat de aspirant-partij aan 
de in het eerste lid bedoelde gestelde eisen voldoet.

3. Van de toetreding wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9
Partijen zullen elkaar onverwijld inlichten als bij de uitvoering blijkt dat zich omstandigheden voordoen die 
het realiseren van het Green Deal initiatief in de weg kunnen staan. Alsdan zullen partijen nader overleggen 
over de verdere invulling van het Green Deal initiatief. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op

Minister van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

NVRD

......................................................................
H. Noten

VHT 

......................................................................
H. Brak

BKN

......................................................................
H. Slotema

Humana

......................................................................
M. Vooges

VGT

......................................................................
S. Grotenhuis – van den Brink

Modint

......................................................................
H. Bekke

CBW Mitex

......................................................................
J. Meerman

Milieu Centraal

......................................................................
V. Dalm
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Henri Vernooy

......................................................................
H. Vernooij

VIVO

......................................................................
E. van Woudenberg Hamstra

KICI

......................................................................
H. Markowski

Leger des Heils ReShare

......................................................................
S. Smedinga

Wieland

......................................................................
H. Bon


