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Green Deal Duurzame Inzameling Textiel
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Ministerie van Economische Zaken / Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement NVRD
Vereniging Herwinning Textiel
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland
Stichting Humana
Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel
MODINT
CBW-MITEX
Stichting Milieu Centraal
Henri Vernooy & Zoon BV
Vereniging Importeurs Verre Oosten
Stichting Kledinginzameling Charitatieve Instellingen KICI
Leger des Heils ReShare BV
Wieland Textiles BV

Beschrijving initiatief
In het ketenoverleg verduurzaming mode en textiel (Ketenproject Textiel) werken diverse partijen sinds
2009 aan het verlagen van de milieudruk in de gehele textielketen, van grondstof tot en met afvalfase, en
het beter sluitend maken van de textielkringloop. Deze Green Deal is een initiatief van het ketenoverleg.
Het is de bedoeling de milieudruk van afgedankt textiel te verminderen. Het huishoudelijke restafval
bevat namelijk nog veel herbruikbaar en recyclebaar textiel. Dit textiel inzamelen en vervolgens
hergebruiken of recyclen vermindert de milieubelasting.
Uit onderzoek blijkt dat burgers weinig kennis hebben van textielinzameling. Ze weten vaak niet wat
wel en niet ingeleverd mag worden. Vooral over versleten kleding is er onduidelijkheid. Veel mensen
denken dat dit niet in aanmerking komt voor hergebruik.
Bij de inzameling van textiel zijn veel partijen betrokken: gemeenten, kringloopbedrijven en charitatieve
en commerciële organisaties. Deze communiceren allemaal op hun eigen wijze over de inzameling van
textiel met de burgers, met als gevolg: geen eenduidige boodschap.
Tussen gemeenten bestaan grote onderlinge verschillen in inzamelresultaten. In sommige gemeenten
gaat het om slechts enkele kilo’s textiel per inwoner per jaar, terwijl in de top 3 gemeenten staan die
11 kg per inwoner per jaar ophalen.
De ondertekenaars van de Green Deal werken aan meer en betere textielinzameling door gerichte
communicatie en verbetering van de inzamelinfrastructuur en het gemak voor de consument.

Resultaten
Jaarlijks wordt veel voor hergebruik of recycling geschikt textiel via het huishoudelijke restafval
weggegooid. De partijen willen bereiken dat meer textiel gescheiden wordt ingezameld. Hun doel is
50% minder textiel in het restafval aan het einde van 2015 vergeleken met 2011. Dat wil zeggen dat in
2015 het restafval gemiddeld nog maar 4,2 kg textiel per inwoner per jaar bevat – op basis van 135 kton
textiel per jaar in het restafval. Dit is eventueel nog aan de hand van sorteeranalyses van Agentschap NL
op te splitsen naar kg per inwoner per stedelijkheidsklasse.
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Inzet en acties partijen
De ketenpartijen starten uiterlijk in 2012 met het opstellen van een projectplan. Dit projectplan is aan
het einde van het eerste kwartaal van 2013 gereed. De ketenpartijen voeren het gedurende de looptijd
van deze Green Deal uit.
In het projectplan staan afspraken over:
-		 Vergroting van draagvlak voor de doelstelling van deze Green Deal bij belanghebbenden in de
individuele netwerken van de ketenpartijen.
-		 Advisering van gemeenten over een werkbare inzameldoelstelling voor textiel.
-		 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.
-		 Communicatie richting het publiek over deze scheidingsregel.
-		 Communicatie over textielinzameling, -hergebruik en -recycling op landelijk en lokaal niveau.
-		 Inzet van middelen of acties om inzamelinfrastructuur en hulpmiddelen te verbeteren.
-		 Acties gericht op het gedrag van consumenten.
-		 Het beperken van de kosten van textielinzameling.
-		 Vergroting van de transparantie van de textielverwerking richting de samenleving.
-		 De organisatie van een vervolg op de textielinzamelmaand ‘fashion2’, die het Ketenproject Textiel
in 2012 organiseerde.
-		 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 de mogelijkheden om via een evenwichtige set van afspraken en
maatregelen de volledige textielrecyclingketen effectief en efficiënt te versterken. 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
Daarnaast monitoren en evalueren de ketenpartijen 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 afspraken.

Inzet en acties Rijksoverheid
-		 De Rijksoverheid communiceert aan het publiek de verschillende acties van de Green Deal via
optredens van de bewindslieden, via informatievoorziening op haar websites en via rapportages aan
de Tweede Kamer.
-		 De Rijksoverheid zet via het beschikbaar stellen van een secretaris ondersteuning aan het keten
overleg verduurzaming mode en textiel voort en neemt zelf ook deel aan deze werkgroep.
-		 De Rijksoverheid neemt deel aan het overleg om het mogelijke ketendeficit op te lossen en
bekrachtigt de gemaakte gezamenlijke afspraken en maatregelen in een daartoe geëigende vorm.
-		 De Rijksoverheid spant zich in om, indien noodzakelijk en mogelijk, belemmeringen voor
textielinzameling in regelgeving weg te nemen.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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