Nederlandse reactie op de consultatie EU textielstrategie
Link naar de consultatie: EU-strategie voor duurzaam textiel (europa.eu)

1. TEXTIEL, EEN BELANGRIJKE SECTOR VAN DE EU-ECONOMIE
DIE EEN GROTE ROL SPEELT IN HET HERSTEL
1.1. Hoe belangrijk, relatief gezien, zijn volgens u de volgende factoren om de
duurzaamheid te bevorderen en tezelfdertijd de veerkracht en het
concurrentievermogen van de textielindustrie te waarborgen?

Heel
belangrij
k
Financiering en
investeringen
aantrekken om
innovatie
(geavanceerde
materiaaltechnologie
ën, groene
productietechnologie
ën, geavanceerde
multifunctionele
producten) en
digitalisering (ehandel, monitoring
van waardeketens,
bedrijfsmodellen) te
bevorderen

x

Op duurzame wijze
verkregen vezeltypen
gebruiken

x

Textiel ontwerpen
met het oog op
circulariteit
(duurzaam,
herstelbaar,
gemakkelijk uit
elkaar te halen,
recycleerbaar)

x

Productieprocessen
toepassen waarbij

x

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

1

Heel
belangrij
k

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

het gebruik van
gevaarlijke stoffen,
de afvalproductie en
het waterverbruik
beperkt blijven
Ervoor zorgen dat
textiel dat in de EU
in de handel wordt
gebracht, gedurende
de hele levenscyclus
een bewezen kleine
ecologische
voetafdruk heeft

x

Consumenten
informeren over de
ecologische en sociale
impact van textiel

x

Marktdeelnemers
informeren over de
ecologische en sociale
impact van textiel in
de hele waardeketen

x

Consumenten
aanmoedigen
gebruik te maken
van circulaire
bedrijfsmodellen (bv.
product-als-dienst,
leasing, ontwerp op
maat)

x

De voorwaarden
voor een toereikende
stroom gerecycleerde
materialen creëren
(bv. inspelen op
prijzen, de
verzending van afval
vergemakkelijken,
industriële symbiose
bevorderen)

x
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Heel
belangrij
k
De goede en
duurzame werking
van mondiale
waardeketens
waarborgen (bv. de
naleving van de
milieu-, mensen- en
arbeidsrechten
verzekeren)

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

Als er volgens u nog andere factoren in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 200 teken(s)
Zou uw antwoord verschillen afhankelijk van het soort textiel, namelijk kleding,
huishoudtextiel of technisch textiel?
Zo ja, licht toe:
maximaal 500 teken(s)
1.2. Welke van de onderstaande instrumenten moeten op EU-niveau prioriteit krijgen
om de crisis te boven te komen en de veerkracht en de duurzaamheid van de
textielindustrie te bevorderen?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)

1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

Technische en zakelijke bijstand
verlenen om groene en digitale
technologische innovatie en
productontwikkeling te
bevorderen

x

Regelgeving en beleidskaders
voorstellen (bv. voor nieuwe
technologieën en processen)

x

3

1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

Bindende voorschriften
vaststellen op EU-niveau om de
duurzaamheid van producten te
bevorderen

x

Van de lidstaten eisen dat zij de
verplichte uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid
voor textiel (en schoeisel)
implementeren

x

Ervoor zorgen dat kmo’s sneller
toegang hebben tot financiering

x

De ontwikkeling van
vaardigheden op het gebied van
duurzame textielproductie (bv.
ontwerp, productontwikkeling)
bevorderen

x

Meetbare verplichte criteria voor
overheidsopdrachten invoeren
door middel van sectorale
wetgeving en toezicht op de
uitvoering ervan

x

Het gebruik van economische
instrumenten (bv. belastingen)
ondersteunen en aanmoedigen

x

Vrijwillige
milieukeurmerkinstrumenten
bevorderen
Consumenten sensibiliseren om
de markt voor duurzaam textiel
te ondersteunen

x

x

Als er volgens u nog andere mogelijkheden in aanmerking moeten worden genomen, vermeld
ze dan hier:
maximaal 200 teken(s)
1.3. Welke van de volgende technologieën zal volgens u het meeste bijdragen aan een
concurrerende en duurzame textielsector in de EU?

4

1

2

3

4

Geavanceerde fabricage (bv.
computerondersteunde fabricage,
automatisering, robotica)

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

x

Maatwerk, productie op
aanvraag en virtualisatie (bv.
digitale tweelingen, bodyscanners,
3D-printers)

x

Automatische sortering van
textielafval op vezeltype en -kleur

x

“Fibre-to-fibre”-recycling van
afval van één vezeltype (bv.
100 % katoen, 100 % polyester
enz.)

x

“Fibre-to-fibre”-recycling van
gemengde vezels (bv. polykatoen
enz.)

x

Open-kringlooprecycling van
textiel tot hoogwaardige niettextielproducten

x

Digitaal paspoort/digitale tags
(bv. lezen van materiaalstaat,
chemische inhoud van producten)
Productie van innovatief
technisch en slim textiel

x

x

Als er volgens u nog andere technologieën in aanmerking moeten worden genomen, vermeld
ze dan hier:
maximaal 200 teken(s)

2. CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE TEXTIELSECTOR VAN DE EU
2.1. Overzicht — volledige waardeketen
2.1.1. Welke aspecten van circulariteit in de waardeketen moeten volgens u prioritair worden
toegepast?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)

5

1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

Textielproducten ontwerpen die
duurzaam, gemakkelijk te
herstellen, gemakkelijk uit elkaar
te halen en gemakkelijk te
recycleren zijn

x

De milieueffecten van de
textielproductie verkleinen

x

Trage mode (“slow fashion”)
bevorderen (en daarmee het
tempo van de kledingconsumptie
vertragen)

x

Circulaire bedrijfsmodellen
bevorderen zodat producten
langer en vaker door één of
meerdere consumenten worden
gebruikt tot ze niet langer
geschikt zijn voor gebruik

x

Hersteldiensten en het recht van
consumenten op reparatie
waarborgen

x

Transparante, traceerbare en
geverifieerde informatie voor
consumenten en bedrijven (bv.
over het gehalte aan bepaalde
materialen en chemische stoffen
of over ecologische en sociale
aspecten) waarborgen

x

Ervoor zorgen dat ongebruikte
textielproducten (bv. nietverkochte kledingstukken) niet
worden gestort of verbrand

x

Gebruikte
kledingstukken/textielproducten
en de weefsels waaruit zij bestaan
transformeren tot nieuwe kleding
(omwerken)

x

Vezels terugwinnen uit
textielafval en ze gebruiken om
nieuwe textielproducten te

x
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1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

vervaardigen (“fibre-to-fibre”recycling)
Vezels terugwinnen uit
textielafval en ze gebruiken om
x
andere producten te vervaardigen
(downcycling)
Als er volgens u nog andere mogelijkheden in aanmerking moeten worden genomen, vermeld
ze dan hier:
maximaal 500 teken(s)

2.2. Grondstoffen
2.2.1. Welk aspect van de selectie van grondstoffen moet volgens u prioriteit krijgen om
duurzaamheid te bevorderen?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)

1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

Het gebruik van op duurzame
wijze verkregen/geproduceerde
vezeltypen in de EU en
wereldwijd bevorderen (bv. door
middel van certificering)

x

Informatie over het milieuprofiel
van verschillende vezeltypen en
textielproducten beschikbaar
stellen

x

De prijs van gerecycleerde vezels
concurrerender maken ten
opzichte van de prijs van
primaire vezels (bv. door middel
van economische instrumenten)

x

7

1

2

3

4

De inconsistente
definities/indeling van afval/nietafval/secundaire
grondstoffen/einde-afval in de
lidstaten aanpakken

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

x

Het gebruik van secundaire
grondstoffen vergroten door de
kwaliteit/veiligheid/duurzaamheid
van uit gerecycleerd materiaal
vervaardigd(e) garen en weefsels
te waarborgen

x

De kennis van ontwerpers over de
kenmerken en functionaliteit van
uit gerecycleerd materiaal
vervaardigd(e) garen en weefsels
verbeteren

x

De geringe vraag van
eindgebruikers (huishoudens en
overheidsinstanties) naar
gerecycleerd materiaal in kleding
en textiel aanpakken

x

Als er volgens u nog andere aspecten in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 200 teken(s)

2.3. Productieprocessen
2.3.1. Welke van de onderstaande acties moeten prioriteit krijgen om milieuvriendelijkere
productieprocessen te bevorderen?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)

1

De hoeveelheid vezel-/textielafval
verminderen door middel van

2

3

4

5

Ik weet
het
niet/geen
mening

x
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1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

efficiëntere productie- en
confectieprocessen
Van productieprocessen
afkomstige emissies in het water,
de bodem en de lucht
verminderen

x

Het gebruik van gevaarlijke
stoffen vermijden/beperken

x

Hernieuwbare energie gebruiken
en energie-efficiëntie bevorderen
in productiefaciliteiten

x

Hergebruik van water in
productiefaciliteiten bevorderen

x

De interactie tussen
belanghebbenden in de
productieketen verbeteren om de
duurzaamheid van
productieprocessen te vergroten

x

Als er volgens u nog andere acties in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze dan
hier:
maximaal 200 teken(s)

2.4. Productontwerp
2.4.1. Hoe belangrijk, relatief gezien, zijn volgens u de volgende productkenmerken om de
transitie naar een meer circulaire economie mogelijk te maken?
(Kies voor elk kenmerk een van de volgende opties: heel belangrijk, belangrijk, niet zo
belangrijk, niet belangrijk, geen mening)

Heel
belangrij
k
Technische
duurzaamheid en
informatie over de

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

9

Heel
belangrij
k

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

verwachte
levensduur
Minder gevoelig
voor trends, meer
nadruk op tijdloze
ontwerpen

x

Herstelbaarheid:
beschikbaarheid
van informatie over
het herstellen van
het product

x

Herstelbaarheid:
productontwerp
dat onderhoud en
herstelling mogelijk
maakt en
beschikbaarheid
van
reserveonderdelen

x

Informatie over de
milieueffecten van
het product
gedurende de
volledige
levenscyclus, vanaf
de grondstoffen tot
aan het hergebruik
en de verwijdering

x

Herbruikbaarheid:
opwaardeerbaarhei
d, modulariteit,
flexibiliteit qua
grootte en vorm
Minder
hulpbronnen nodig
voor het onderhoud
(bv. moet minder
vaak worden
gewassen, kan op
lagere temperatuur

x

x
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Heel
belangrij
k

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

worden gewassen,
is gemakkelijk te
strijken/hoeft niet
te worden
gestreken enz.)
Recycleerbaarheid:
gemakkelijk uit
elkaar te halen,
minder gemengde
vezels, vermijden
van chemische
stoffen die recycling
bemoeilijken,
informatie over
materialen en
gehalte aan
chemische stoffen

x

De aanwezigheid
van gevaarlijke
stoffen vermijden

x

Hoger gehalte aan
gerecycleerde
weefsels of vezels

x

Hoger gehalte aan
natuurlijke of
x
duurzaam
gekweekte vezels
Als er volgens u nog andere kenmerken in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 200 teken(s)
2.4.2. Hoe kunnen de milieueffecten van van kleding/textiel afkomstige microplastics het
beste worden aangepakt zonder andere milieuproblemen te veroorzaken?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)

11

1

2

3

4

5

Minder synthetische vezels en meer natuurlijke
vezels gebruiken in textielproducten

x

Productieprocessen ondersteunen en ontwikkelen
waarmee het verlies van vezels van producten kan
worden beperkt

x

Microplastics opvangen in wasmachines/wasdroogcombinaties/droogtrommels

x

Maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp
ontwikkelen, zoals essentiële eisen per vezeltype (bv.
filamenten, stapelvezels) die een beperkt verlies van
vezels waarborgen

x

Producten voorzien van een label waarop wordt
aangeven hoeveel microplastics zij afgeven

x

Technologieën ondersteunen om microplastics van
slib te scheiden in afvalwaterzuiveringsinstallaties

x

De oorzaken van het vrijkomen van microplastics
via onderzoek achterhalen en technische oplossingen
identificeren en ontwikkelen om het probleem op te
lossen

x

Ik weet
het
niet/geen
mening

Als er volgens u nog andere maatregelen in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 200 teken(s)
Hebt u nog andere opmerkingen in verband met productontwerp?
maximaal 500 teken(s)

2.5. Consumptiegedrag
2.5.1. Hoe belangrijk, relatief gezien, zijn volgens u de volgende maatregelen om duurzaam
consumptiegedrag op EU-niveau te bevorderen?
(Kies voor elke maatregel een van de volgende opties: heel belangrijk, belangrijk, niet zo
belangrijk, niet belangrijk, geen mening)

12

Heel
belangri
jk
Informatie verstrekken
aan consumenten (bv.
over de verwachte
levensduur van
kleding/textielproducte
n, de herstelbaarheid,
het correcte gebruik,
de naleving van de
mensenrechten en de
ecologische
voetafdruk)

Belangri
jk

Niet zo
belangri
jk

Niet
belangri
jk

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

Consumenten meer
vertrouwd maken met
het milieukeurmerk
van de EU voor
textielproducten en
schoeisel

x

Kopers beter
beschermen tegen
foute en misleidende
informatie in
milieuclaims
(greenwashing)

x

In de hele EU
bewustmakingscampag
nes, onderwijs en
opleidingen ter
bevordering van het
gebruik van duurzaam
textiel organiseren en
overconsumptie (snelle
mode (“fast fashion”))
aanpakken

x

Platforms/websites
gericht op het
herstellen van
kleding/textiel
oprichten/ondersteune
n

x

Nieuwe
bedrijfsmodellen onder

x
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Heel
belangri
jk

Belangri
jk

Niet zo
belangri
jk

Niet
belangri
jk

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

de aandacht brengen
en stimuleren (bv. voor
het delen of huren van
textiel)
De regels inzake
wettelijke en
commerciële garanties
verbeteren (en
consumenten hiervan
meer bewust maken)
en de bewijslast bij de
producenten/verkopers
leggen in plaats van bij
de consument
Economische
stimuleringsmaatregele
n voor de aankoop van
duurzaam/circulair
textiel bevorderen (bv.
door middel van
verschillende
belastingtarieven
naargelang de
hulpbronnenefficiëntie
van producten)

x

x

Als er volgens u nog andere maatregelen in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 200 teken(s)
2.5.2. Welke van de volgende bedrijfsmodellen die aan de circulaire economie bijdragen,
hebben volgens u het grootste potentieel voor economische levensvatbaarheid en opschaling?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (klein potentieel) tot 5
(groot potentieel).)
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1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

Kwaliteitsvolle duurzame
producten met een hoge
persoonlijke waarde verkopen
(bv. deels door de klant
ontworpen of op maat van de
consument gemaakt)

x

Terugname en opnieuw verkopen
van producten van eigen merk

x

Detailhandel in
tweedehandsartikelen (van
producten van anderen)

x

Leasing/verhuur aan
consumenten (bv. abonnementen
voor babykleding)

x

Consumer-to-consumer
uitwisseling van producten (bv.
“wardrobe sharing” voor de
toegang tot/het delen van
kledingstukken)

x

Business-to-business leasing/verhuurdiensten (bv. textiel voor
ziekenhuizen, keukens, hotels)

x

Herstel- en retoucheerdiensten

x

Herontwerpen van gebruikt
textiel/textielafval tot nieuwe
producten

x

Als er volgens u nog andere opties in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze dan
hier:
maximaal 200 teken(s)
Hebt u nog andere opmerkingen in verband met de consumptiefase?
maximaal 500 teken(s)

2.6. Hergebruik en recycling van post-consumptietextiel
2.6.1. Hoe belangrijk, relatief gezien, zijn volgens u de volgende obstakels voor meer
hergebruik van textiel? (Obstakels voor recycling komen later aan bod.)
15

(Kies voor elk obstakel een van de volgende opties: heel belangrijk, belangrijk, niet zo
belangrijk, niet belangrijk, geen mening)

Heel
belangrij
k
Gebrek aan
afzonderlijke
inzamelsystemen
voor postconsumptietextiel
en textielafval

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

Verzadiging van de
wereldmarkten
voor tweedehands
textiel

x

Te beperkte vraag
van Europese
bedrijven naar
tweedehandskledin
g en -textiel

x

Te weinig kennis
van de wereldwijde
markten voor
tweedehandstextiel
bij inzamelaars en
sorteerders

x

Te weinig
mogelijkheden
voor consumenten
om toegang te
krijgen tot
tweedehandskledin
g en -textiel (bv.
nieuwe
bedrijfsmodellen)
Verlaging van de
kwaliteit van nieuw
textiel dat in de
handel wordt
gebracht

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

x

x
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Heel
belangrij
k
Dalende prijzen op
de wereldmarkt
voor
tweedehandskledin
g, waardoor de
economische
levensvatbaarheid
van de inzameling
van gebruikt textiel
afneemt

Belangrij
k

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

Als er volgens u nog andere belangrijke obstakels zijn, vermeld ze dan hier:
maximaal 200 teken(s)
2.6.2. Hoe belangrijk, relatief gezien, zijn volgens u de volgende obstakels voor
het recycleren van post-consumptietextielafval tot nieuw textiel in de EU?
(Kies voor elk obstakel een van de volgende opties: heel belangrijk, belangrijk, niet zo
belangrijk, niet belangrijk, geen mening)

Heel
belangrij
k
Gebrek aan markten en
capaciteit voor recycling van
textielafval, met inbegrip van
textiel-tot-textielrecycling

x

Gebrek aan op nationaal niveau
te implementeren doelstellingen
voor hergebruik en recycling

x

Niet-traceerbaarheid van (het
gehalte aan) chemische stoffen in
textielafval

x

Gebrek aan capaciteit voor
automatische sortering van
textielafval op vezeltype en -kleur

x

Gebrek aan gegevens over de
vezelsamenstelling en

x

Belangri
jk

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k
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Heel
belangrij
k

Belangri
jk

Niet zo
belangrij
k

Niet
belangrij
k

vezelmengsels van in de EU
ingezameld textielafval
Gebrek aan investeringen in
sorteer- en
recyclingtechnologieën

x

Textielproducten die niet
ontworpen zijn om gemakkelijk
uit elkaar te halen of gemakkelijk
te recycleren (bv. gebruik van
complexe vezelmengsels)

x

Gebrek aan nieuwe technieken
die het mogelijk maken om
materialen en vezelmengsels te
scheiden en toch de waarde te
behouden

x

Gebrek aan economisch
levensvatbare en duurzame
chemischerecyclingtechnologieën
speciaal voor vezelmengsels

x

Te weinig vraag van
merken/producenten naar uit
gerecycleerd materiaal
vervaardigd(e) garen en weefsels

x

Ontoereikende
samenwerking/uitwisseling van
informatie in de waardeketen
(bv. tussen merken,
textielproducenten, recyclers en
afvalinzamelaars)
Hoge arbeidskosten in Europa
voor
herontwerp/upcycling/textielprod
uctie

x

x

Hoge logistieke kosten voor
vervoer van afval

x

Regelgevingsbarrières/administr
atieve belemmeringen voor het
grensoverschrijdende vervoer
van textielafval

x
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Als er volgens u nog andere belangrijke obstakels zijn, vermeld ze dan hier:
maximaal 500 teken(s)
Hebt u verder nog opmerkingen over factoren die de inzameling, het hergebruik en het
recycleren van post-consumptietextiel kunnen bevorderen?
maximaal 500 teken(s)

3. WERELDWIJDE NALEVING, ZORGVULDIGHEIDSEISEN EN
TRANSPARANTIE
3.1. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u doeltreffender om in de hele
waardeketen duurzaamheid te bevorderen (met inbegrip van eerlijke lonen, fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden en arbeids- en mensenrechten)?
(Kies voor elk aspect een van de volgende opties: heel belangrijk, belangrijk, niet zo
belangrijk, niet belangrijk, geen mening)

Heel
belangri
jk

Betere integratie van
sociale duurzaamheid
in de EU-criteria voor
groene
overheidsopdrachten
voor textiel en
doelstellingen bepalen
voor groene
overheidsopdrachten
voor textiel in de
lidstaten

x

Betere integratie van
sociale duurzaamheid
in textielproducten en
schoeisel met het
milieukeurmerk van de
EU, en consumenten
meer vertrouwd maken

x

Belangri
jk

Niet zo
belangri
jk

Niet
belangri
jk

Ik weet
het
niet/gee
n
mening
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Heel
belangri
jk

Belangri
jk

Niet zo
belangri
jk

Niet
belangri
jk

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

met het
milieukeurmerk van de
EU
Bevordering van
geharmoniseerde
certificering van
duurzaam
geproduceerd textiel,
met inbegrip van
naleving van de
leidende beginselen
inzake bedrijfsleven en
mensenrechten van de
VN

x

Publiek-private
partnerschappen die
gericht zijn op meer
duurzaamheid, met
inbegrip van arbeidsen mensenrechten in de
hele waardeketen

x

Europese
merken/producenten
aanzetten om
vrijwillige
overeenkomsten aan te
gaan om meer
verantwoordelijkheid
op zich te nemen voor
de
arbeidsomstandighede
n aan het begin van de
keten, arbeidsrechten,
werkzekerheid enz.

x
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Heel
belangri
jk

Zorgen voor een betere
handhaving van de
hoofdstukken inzake
handel en duurzame
ontwikkeling van
vrijhandelsovereenkom
sten met derde landen

Belangri
jk

Niet zo
belangri
jk

Niet
belangri
jk

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

Specifieke richtsnoeren
inzake textiel opstellen
ter aanvulling van de
horizontale
zorgvuldigheidsregels
van de EU in het
komende initiatief
inzake duurzame
corporate governance,
met aandacht voor
milieubescherming,
mensenrechten en
arbeidsrechten

x

Wetgeving die ervoor
zorgt dat textiel dat in
de Europese handel
wordt gebracht, is
geproduceerd met
inachtneming van
minimumnormen voor
mensen- en
arbeidsrechten

x

Toezicht op de naleving
door bedrijven van de
OESO-richtsnoeren
inzake de
zorgvuldigheidseisen
voor textiel

x
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Heel
belangri
jk

EU-financiering voor
externe maatregelen en
ontwikkeling inzetten
voor projecten op het
gebied van sociale
inclusie,
milieubewustzijn enz.

x

Bevordering van beste
praktijken en
uitwisseling ervan
tussen merken,
producenten en
recyclers in de
wereldwijde
waardeketens

x

Zorgen voor
consistente definities
van afval/niet-afval in
het kader van de
inzameling van
gebruikt textiel

Belangri
jk

Niet zo
belangri
jk

Niet
belangri
jk

Ik weet
het
niet/gee
n
mening

x

Als er volgens u nog andere maatregelen in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 500 teken(s)

3.2. Welke van de volgende instrumenten moeten prioriteit krijgen om ervoor te zorgen
dat ingevoerde textielmaterialen en -producten aan de wettelijke eisen van de EU
voldoen?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)
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1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

Richtsnoeren inzake de
wettelijke eisen van de EU voor
de invoer van goederen, met
inbegrip van
vrijhandelsovereenkomsten

x

Douanecontroles —
markttoezicht

x

Economische stimulansen voor
het naleven van
duurzaamheidsnormen

x

Gebruik van
traceringstechnologieën

x

Samenwerking met
onlinemarktplaatsen

x

Als er volgens u nog andere instrumenten in aanmerking moeten worden genomen, vermeld
ze dan hier:
maximaal 500 teken(s)

3.3. Welke van de onderstaande maatregelen moeten prioriteit krijgen om ervoor te
zorgen dat afzonderlijk ingezameld post-consumptietextiel in de EU wordt verwerkt en
behandeld met inachtneming van de zorgvuldigheidseisen op het gebied van de
afvalhiërarchie, milieubescherming, mensen- en arbeidsrechten, en fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden in derde landen?
(Geef voor de onderstaande keuzemogelijkheden een cijfer van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge
prioriteit).)

1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

De lidstaten verplichten te
rapporteren over de verwerking
en uiteindelijke bestemming van
afzonderlijk ingezameld postconsumptietextiel en textielafval

x

Een door een derde partij
gecontroleerde gedragscode

x
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1

2

3

4

Ik weet
het
niet/geen
mening

5

opstellen voor actoren die postconsumptietextiel inzamelen en
verwerken, met inbegrip van
controle op de gepaste
behandeling van textiel dat naar
derde landen wordt uitgevoerd
Verplichtingen voor exporteurs
specificeren om ervoor te zorgen
en te controleren dat textielafval
dat naar derde landen wordt
uitgevoerd, op milieuhygiënisch
verantwoorde wijze wordt
beheerd

x

Specifieke richtsnoeren inzake
textiel ontwikkelen voor
inzamelaars en verwerkers van
post-consumptietextiel, onder
andere wat de naleving van de
milieuregels en de sociale
omstandigheden verderop in de
keten betreft, ter aanvulling van
de horizontale
zorgvuldigheidsregels van de EU
in het komende initiatief inzake
duurzame corporate governance

x

Een vrijwillige overeenkomst
met de sector van postconsumptietextiel opstellen
inzake milieuvriendelijke en
sociaal verantwoorde inzameling
en verwerking van postconsumptietextiel, met aandacht
voor elementen verderop in de
keten

x

Economische stimulansen voor
het naleven van
duurzaamheidsnormen door
inzamelaars en verwerkers

x

Onderwijs en opleiding op het
gebied van de
zorgvuldigheidseisen

x
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1

EU-criteria voor het
onderscheid tussen gebruikte of
tweedehandskleding en
textielafval ontwikkelen

2

3

4

5

Ik weet
het
niet/geen
mening

x

Als er volgens u nog andere maatregelen in aanmerking moeten worden genomen, vermeld ze
dan hier:
maximaal 500 teken(s)

Facultatieve aanvullende opmerkingen
Indien u verdere informatie, opmerkingen of suggesties (die relevant zijn voor het
toepassingsgebied van deze openbare raadpleging) wilt toevoegen, kunt u dat hier doen:
maximaal 2000 teken(s)
Indien u ondersteunende documenten wilt uploaden, kunt u dat hier doen:
Alleen bestanden van formaat pdf,txt,doc,docx,odt,rtf zijn toegestaan
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