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SITUERING

●
●
●
●
●

Eind 2021 zal de Europese Commissie een textielstrategie lanceren, hiermee wordt momentum gecreëerd voor beleidsactie
rond de textielketen.
Op 29 oktober 2020 organiseerden OVAM en Flanders DC een digitale rondetafel circulaire mode en textiel.
Het doel was feedback te krijgen over welke beleidsacties op Vlaams en Belgisch niveau nodig zijn en welke boodschappen
we aan het Europese niveau willen geven.
Dit verslag geeft de belangrijkste boodschappen weer die uit de rondetafel naar voor kwamen
OVAM en Flanders DC zullen deze boodschappen ook vertalen naar concrete acties waarmee ze de komende jaren kunnen
bijdragen aan een meer circulaire textielketen

Na een plenaire presentatie, werden een aantal onderwerpen in 3 breakout groepen besproken.
Dit verslag bevat alle behandelde thema’s en hoofdboodschappen uit de 3 breakouts.
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CIRCULAIR DESIGN - VRAAG
Er zijn verschillende manieren om ‘circulair ontwerp’ te stimuleren.
Het aanreiken van platformen zoals Close The Loop waarbij je vrijwillig een aantal algemene designprincipes volgt is één manier.
De EU zou daarentegen ook een aantal van die principes kunnen omzetten in wetgeving en zo speciﬁeke productnormen opleggen.
Voorbeelden van principes die als
1) vrijwillige algemene designprincipes of
2) speciﬁeke productnormen vertaald kunnen worden:
➔
➔
➔
➔
➔

een kledingstuk moet minstens 30x op 60°C gewassen kunnen worden
het mengen van vezels moet zoveel mogelijk vermeden worden
fournituren (knopen, ritsen,...) moeten makkelijk te verwijderen zijn
kleding moet vrij zijn van schadelijke stoffen
er mogen geen productietechnieken gebruikt worden die de stof opzettelijk
schaden
(vb. stone washing)

Volstaat het aanbod van algemene vrijwillige designprincipes of
is er nood aan speciﬁeke opgelegde productnormen die ook gehandhaafd worden?

CIRCULAIR DESIGN - HOOFDBOODSCHAP

➔

Nood aan productspeciﬁeke normen die geveriﬁeerd en gehandhaafd worden
voor alle textielproducten die op de EU markt worden gebracht

➔

Een deﬁnitie van circulair textiel en duurzaamheid in de brede zin moet hierin
geïntegreerd worden

➔

Nood aan een recht op herstel: producenten moeten materialen ter
beschikking stellen zodat herstel mogelijk is en het ontwerp moet herstel
faciliteren

CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN - VRAAG

Circulaire business modellen stappen af van snelle consumptie en
overproductie en zorgen voor terugname met het oog op hergebruik en
recyclage.

Voorbeelden hiervan zijn:
➔
➔
➔

leasing systemen
kledingbibliotheken
terugname met vouchersystemen

Wat is er nodig om circulaire business modellen
interessant te maken voor de producent en de consument?

CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN - HOOFDBOODSCHAP

➔

Verdienmodel is een uitdaging

➔

Validatie en verbetering van nieuwe systemen duurt inherent lang. Nood aan
langdurige ﬁnanciering/subsidiëring die experimenteerruimte mogelijk maken
+ samenwerkingen tussen starters en gevestigde bedrijven stimuleren

➔

Barrières bij de consument wegnemen

EU MARKT VOOR CIRCULAIR TEXTIEL - VRAAG
Hoewel er de laatste jaren steeds een groter aanbod kwam van ‘betere virgin alternatieven’ voor de meest gebruikte stoffen (vb.
GOTS-gecertiﬁceerd katoen en Tencel) én aan gerecycleerde stoffen als (vb. gerecycleerd polyester), blijft het gebruik ervan beperkt.
Er zijn duidelijk enkele uitdagingen om een EU markt voor circulair textiel tot stand te brengen.

Voorbeelden hiervan zijn:
➔
➔
➔
➔
➔

Wat zijn de voornaamste uitdagingen
en hoe lossen we die op?

kwaliteit
prijs
afzetmarkt
betrouwbaarheid en kostprijs van certiﬁcatie/labels
voor gerecycleerde stoffen:
◆
handel in afgedankt textiel (wie heeft toegang tot
voldoende grote hoeveelheden kwaliteitsvol afgedankt
textiel)
◆
stockage mogelijkheden
◆
moeilijk te recycleren textiel (owv kwaliteit of
vezelsamenstelling)

EU MARKT VOOR CIRCULAIR TEXTIEL- HOOFDBOODSCHAP

➔

Kost voor certiﬁcering te hoog voor kleine bedrijven

➔

Nood aan True Cost Modelling/True Pricing: zolang er geen correcte
prijszetting is voor textielproducten, zullen circulaire producten niet
competitief zijn

➔

Nood aan systeem dat de industriële reststromen connecteert met
mogelijke gebruikers intra-EU om recyclage te bevorderen

➔

Qua productie is technisch textiel belangrijk voor Vlaanderen

UPV VOOR TEXTIEL - VRAAG
UPV = Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid of ook
EPR = Extended Producer Responsibility
Er wordt besproken of het principe van UPV zinvol zou zijn voor de
textielindustrie.
Bij UPV wordt de producent verantwoordelijk gesteld voor de
volledige levenscyclus van een product met speciale aandacht voor de
terugname, recyclage en eindverwerking.
Hierdoor zouden producenten ook aangespoord worden om hun
producten te herontwikkelen met het oog op ecodesign,
design-for-recycling, levensduurverlenging,...

Zijn er bepaalde substromen in textiel die zich beter
lenen voor dit systeem dan andere?

In ons land wordt dit principe bijvoorbeeld al toegepast
voor:
➔
➔

verpakkingsafval
Batterijen

In Frankrijk bestaat er al een UPV-systeem voor kleding,
linnen en schoenen.

Denk aan kleding en accessoires; beddengoed;
keuken en badkamertextiel; woningtextiel;
bedrijfstextiel; ...

UPV VOOR TEXTIEL - HOOFDBOODSCHAP

➔

Sterke vraag naar een UPV voor textiel, liefst Europees, maar alvast de
vraag om Europees mee de lead te nemen vanuit België (samen met andere
landen zoals bvb Frankrijk en Nederland)

➔

UPV wenselijk voor alle textiel, niet enkel voor bepaalde substromen

➔

Wel met doelstellingen en ecomodulatie per substroom

EEN EU VERBOD OP VERNIETIGING VAN OVERPRODUCTIE - VRAAG

In Frankrijk is er een verbod op de vernietiging van onverkochte items om zo
overproductie tegen te gaan.

Heeft een EU verbod op vernietiging van
overproductie zin?
Wat zijn de randvoorwaarden om
dit te laten werken?

EEN EU VERBOD OP VERNIETIGING VAN OVERPRODUCTIE - HOOFDBOODSCHAP

➔

Sterke vraag naar zo’n verbod

➔

Meer kiezen voor tijdloze designs en het opzetten van systemen
van pre-ordering worden in dit verband ook genoemd. Nadeel van
het systeem van pre-ordering is dat de levertijd dan te lang is voor
‘last minute’ beslissingen.

➔

Door te kiezen voor lokale productie kan je normaal gezien de
levertijd verkorten, maar lokale productie is vaak duurder.

PUBLIC PROCUREMENT VAN CIRCULAIR PROFESSIONEEL TEXTIEL - VRAAG

Inzetten op een circulaire mode- en textielsector kan ook via Public
Procurement.
Dit wil zeggen dat er een duurzaam beleid voor overheidsopdrachten is
waarbij overheden bij aanbestedingen kiezen voor oplossingen met de minste
impact op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en bovendien sociaal
en ethisch verantwoord zijn.

Voor welke substromen is public procurement van circulair
professioneel textiel zinvol?

PUBLIC PROCUREMENT VAN CIRCULAIR PROFESSIONEEL TEXTIEL - HOOFDBOODSCHAP

➔

De Green Deal Circulair Aankopen heeft heel faciliterend gewerkt

➔

Voorbeeldbestekken zijn van groot belang

INNOVATIEBELEID - VRAAG

De EU ﬁnanciert momenteel al onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie en ondersteuning voor KMO’s via verschillende
onderzoeksprogramma’s (bvb. Horizon 2020, LIFE (met bvb ECAP - European Clothing Action Plan).
Daarnaast zou het invoeren van een UPV-systeem ook opbrengsten kunnen opleveren om innovatieprogramma’s te ﬁnancieren.

Voorbeelden van innovaties waar ﬁnanciering voor ingezet zou kunnen worden zijn:
➔
➔
➔
➔
➔

textielrecycling
vermijden van het vrijkomen van microplastics en schadelijke stoffen
acceptatie van circulaire business modellen door de consument
(zoals delen, leasing,...)
circulair ontwerp
…

Is er nood aan ﬁnanciering vanuit
de overheid voor technologische innovatie?

INNOVATIEBELEID - HOOFDBOODSCHAP

➔

Vraag naar een nationale visie op innovatiebeleid vanuit de overheid om zo een
vehikel te creëren om samen te innoveren

➔

Belangrijk om een markt te vormen (met belang van UPV en BTW) voor
innovaties zodat deze niet verloren gaan

➔

Vraag naar “lessons learned” van subsidies: meer opvolging nodig

➔

Belangrijkste topics staan opgelijst op vorige slide

➔

Innovatie:
◆ 1) technisch (o.a. Sortering, chemische recyclage,...)
◆ 2) beleid (verplichten recycled content)
◆ 3) informatie (België voortrekkersrol spelen productpaspoort,
consumenteninformatie)

TAX SHIFT - VRAAG

Er gaan steeds meer stemmen op voor een verschuiving van belasting op
arbeid naar belasting op grondstoffengebruik en milieu-impact.

Wetende dat belastingen een nationaal gegeven zijn,
zou België een voortrekkersrol moeten spelen in deze evolutie?

Hoe zien jullie je eigen rol in dit verhaal?

TAX SHIFT - HOOFDBOODSCHAP

➔

Minder eenduidig antwoord vanuit de groep.

➔

De shift van belasting op arbeid naar belasting op
grondstofgebruik en milieu-impact kan impact hebben op wat er in
België wordt geproduceerd, maar we kopen over de grenzen heen.
Concurrentieniveau in Europa zo niet laten verzwakken. Dit moet
geregeld worden op EU-niveau, en België zou daar voor moeten
ijveren.

➔

Ruimte voor in België omdat arbeid zwaar belast wordt.

BTW-VERLAGING - VRAAG

Een verlaging van de BTW op circulaire producten kan consumenten op een
positieve manier ‘nudgen’ in de juiste richting. Er wordt geopperd dat dit een
tijdelijke maatregel kan zijn om de markt bij te sturen tot er een ‘circulair
belastingssysteem’ is, gebaseerd op grondstoffen en energieverbruik.

Zou een (tijdelijke) BTW-verlaging op duurzame
producten zinvol zijn?
Waar zitten volgens jullie de voornaamste
uitdagingen en opportuniteiten in dit systeem?

BTW-VERLAGING - HOOFDBOODSCHAP

➔

Ja dit is zinvol maar momenteel niet mogelijk door Europese
BTW-richtlijn (verboden om circulaire producten een lager tarief te
geven).

➔

Indien dit wordt ingevoerd, belangrijk om lokale producten te stimuleren
en geen voorrang te geven aan recyclaat uit het verre buitenland.

INTERNATIONAAL HANDELSBELEID - VRAAG

Een transitie naar een grondstoffenefﬁciënte en circulaire mode-industrie
hangt nauw samen met het internationale handelsbeleid. De handel in
afgedankt textiel - ook al gaat het afgedankte textiel naar hergebruik - zorgt
voor uitdagingen.
Dit zette er sommige landen toe aan om (tijdelijk) een importban in te stellen.

Welke veranderingen aan het handelsbeleid zouden kunnen helpen om
enerzijds voldoende kwaliteitsvol afgedankt textiel te houden voor
een EU markt voor circulair textiel en
anderzijds ook export van kwaliteitsvol afgedankt textiel in goede banen te leiden?

INTERNATIONAAL HANDELSBELEID - HOOFDBOODSCHAP

➔

Wens om export afgedankt textiel te limiteren buiten EU, mits
◆
Voldoende capaciteit in de EU
◆
Strategisch beleid: wat willen we in EU produceren, wat niet
◆
Verdienmodel van de inzamelaars/sorteerders zou moeten veranderen
●
op korte termijn zou het al helpen om onderscheid te maken tussen export voor
hergebruik en export voor recyclage (valt nu onder dezelfde code, cfr. EVOA herziening)
●
op langere termijn: UPV, ondersteuning innovatie
◆
Meer lokaal hergebruik als product en als materiaal faciliteren
◆
Uitwisselingsplatform EU: wie kan met welke vezel aan de slag

DUE DILIGENCE - VRAAG
Due diligence of ook ‘ketenverantwoordelijkheid’ oppert dat bedrijven misstanden bij activiteiten van hun bedrijf, dochterondernemingen
of elders in hun ‘toeleveringsketen’ opsporen, voorkomen, beperken en bestrijden.
Denk aan mensenrechtenschendingen, onveilige werksituaties of milieuschade. Zelfregulering en gedragscodes, waar de Europese
Commissie altijd de voorkeur voor heeft gehad, blijken niet te volstaan

De Eurocommissaris voor Justitie, Didier Reynders, kondigde eerder aan dat hij wetgeving wil invoeren voor niet alleen kledingbedrijven,
maar alle Europese bedrijven die internationaal werken.
Die worden verplicht tot due diligence, als onderdeel van het werkplan van de Commissie voor 2021 en de Europese Green Deal. Reynders
heeft het heel duidelijk over verplichtende maatregelen gehad, en wil ook sancties invoeren wanneer bedrijven regels niet naleven.

Zijn er bepaalde uitdagingen en opportuniteiten
voor de kledingsector en speciﬁek dan voor de Belgische bedrijven?
Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we in België
klaar zijn voor deze wetgeving? Welke ondersteuning nog nodig?

DUE DILIGENCE - HOOFDBOODSCHAP

➔

Nood aan transparantie in de keten en aan ketenverantwoordelijkheid.

➔

Spanningsveld KMO’s: zware last om dit te garanderen vs. kleinere
toeleveringsketen, dus eenvoudiger te garanderen

ANDERE SUGGESTIES

➔

Oproep tot samenwerking met Nederland

➔

Textilbündnis Duitsland wordt als best practice aangegeven

➔

Oproep om jaarlijks een samenkomst als deze te organiseren met
stakeholder updates en ruimte voor discussie

TOT SLOT

Heb je concrete ideeën hoe de OVAM,
Flanders DC
of andere organisaties
jullie verder kunnen helpen betreffende ‘duurzame mode/textiel’?

Soﬁe Bouteligier - OVAM - soﬁe.bouteligier@ovam.be
Evelyn Lafond - OVAM - evelyn.lafond@ovam.be
Jasmien Wynants - Flanders DC - jasmien.wynants@ﬂandersdc.be

