VHT visie op textiel in de circulaire economie
Textiel en kleding maken een essentieel deel uit van ons leven. Snel veranderende modetrends en
de beschikbaarheid van leuke, goedkope kleding hebben het consumptiepatroon ingrijpend
veranderd. Deze veranderingen hebben een grote invloed op het hergebruik en de recycling van
textiel. Voor de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) wiens leden allen actief zijn op gebied van
inzameling, sortering en recycling van gebruikt textiel is het nu noodzakelijk dat er een beleid op
textiel komt. De VHT is dan ook verheugd over het voornemen van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, om dit jaar haar Beleidsplan Circulair Textiel te publiceren.
De Nederlandse textielhergebruik- en -recyclingindustrie speelt een cruciale rol in de overgang
naar een circulaire textielsector. In Nederland zijn veel gespecialiseerde textiel-sorteerbedrijven
gevestigd die herbruikbare kleding en textiel een tweede leven geven door een zorgvuldig
gesorteerd aanbod af te stemmen op de wereldwijde vraag naar 2e handskleding.
Textielhergebruik en -recycling bespaart grondstoffen, emissies en energie. Wanneer het textiel
niet hergebruikt of opnieuw gedragen kan worden wordt het materiaal verwerkt in poetslappen en
als gemalen vezel in diverse applicaties. Nederland is koploper in het ontwikkelen van circulaire
textielrecycling-technieken en heeft de ambitie in de toekomst grondstoffen nieuw textiel te
kunnen leveren genereert uit gerecyclede vezels.
Uitdagingen en aanbevelingen voor een circulaire textielsector
De VHT ziet een aantal grote uitdagingen voor de sector in de overgang naar circulariteit. Door de
Europese verplichting om alle textiel in 2025 gescheiden in te zamelen zal het volume van de stroom
textiel, schoenen en accessoires toenemen, maar dit zal een negatieve uitwerking hebben op de
kwaliteit van het aanbod.
Momenteel wordt nog 50% van het in Nederland ingezameld textiel opnieuw gedragen of
hergebruikt. De opbrengsten van dit gedeelte van de stroom financieren de resterende helft waarvan
alleen het materiaal hergebruikt kan worden. Ondanks de vele innovaties op gebied van
textielrecycling is materiaal-hergebruik nog niet rendabel.
Tevens is, zoals de VHT in haar brandbrief aan de minister recent onder de aandacht gebracht heeft,
de vervuiling in de Nederlandse textielstroom mede door de inzamelsystematiek de afgelopen jaren
enorm toegenomen. Wanneer de percentages herbruikbaar textiel onder invloed van de nieuwe
scheidingsregels verschuiven, versterkt dit het inmiddels aanwezige keten-deficiet in de sector.
Indien de textielstroom toeneemt zonder dat de huidige problemen aangepakt worden kan dit
verstrekkende gevolgen hebben voor de textiel verwerkende sector.
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Om van deze uitdagingen tot kansen te komen, beveelt de VHT de volgende maatregelen aan.
1. Het stimuleren van hergebruik en het circulair inzetten van textiel voor zowel producten als
materialen;
2. Het introduceren van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor nieuw
textiel met tariefdifferentiatie voor producten die de herbruikbaarheid en/of de
recycleerbaarheid optimaliseren en/of gerecycleerde inhoud bevatten;
3. Het stellen van optimale technisch haalbare normen aan de minimale hoeveelheid gerecycleerde
inhoud in textielproducten om de vraag naar circulaire vezels van hoge kwaliteit aan te trekken
en substantiële investeringen in de opschaling van het materiaalhergebruik;
4. Het introduceren van ‘Eco-design’ criteria voor textiel die het gebruik van mono-materiaalvezels
in textiel, kleding en weefsels stimuleren;
5. Einde-afvalcriteria voor het middels een sorteerproces voor hergebruik geschikt gemaakt textiel
om een de concurrentiepositie van Nederland te behouden.
6. Een duidelijke, eerlijke en circulaire etikettering van duurzaam textiel en kleding zodat de
consument een bewuste keuze kan maken;
7. Het bevorderen van vrij verkeer van goederen binnen Europa en het versterken van de
handelsrelaties met derde landen waar er vraag is naar tweedehands textiel;
8. Het voeren van communicatiecampagnes om de consument bewust te maken dat textiel
hergebruik en recycling een noodzaak is;
9. Het optimaliseren van de landelijke inzamelmethodieken zodat de mogelijkheden voor
hergebruik en circulariteit geoptimaliseerd worden en blijven;
10. Een level playing field voor alle actoren in de textielrecycling sector ongeacht of dit particuliere
bedrijven, liefdadigheidsinstellingen, overheidsbedrijven of producenten zijn;
11. Het subsidiëren van onderzoek en innovatie op gebied hergebruik en recycling van textiel en het
steunen van projecten ter bevordering van samenwerking en circulariteit in de textielketen.
De VHT pleit voor ambitieuze maatregelen die, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, de vraag
naar hergebruik en naar materiaalterugwinning uit gebruikt textiel stimuleren. De VHT kijkt ernaar
uit om met alle belanghebbenden in de textielketen samen te werken om deze doelstelling te
behalen.

Den Haag, maart 2020
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