Handreiking

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie
Opgesteld in opdracht van
Dutch Circular Textile Valley (DCTV)

In samenwerking met

MVO-Nederland

door

Alcon Advies B.V.
Anton Luiken
in samenwerking met

RS Sustainability
Ruud Scheerder
Juni 2021

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 2

Inhoud
1. Inleiding, achtergrond en scope .......................................................................................................... 3
2. Circulair textiel: wat is dat nu? ............................................................................................................ 5
3. Duurzaamheid van textiel ................................................................................................................... 7
3.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 7
3.2 Duurzaamheid van textiele grondstoffen...................................................................................... 8
3.3: Levenscyclusanalyse (LCA) ........................................................................................................... 8
4. Circulair textiel voor gebruik in de verblijfsrecreatie ........................................................................ 10
4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 10
4.2 Eerdere studies ............................................................................................................................ 10
4.3 Mechanische recycling, garens en producten ............................................................................. 11
4.3.1 Circulaire garens ................................................................................................................... 11
4.3.2 Circulaire producten met mechanisch gerecyclede vezels .................................................. 11
4.3.3 Ontwikkelingen met betrekking tot mechanische recycling ................................................ 12
4.4 Recycling via extrusie .................................................................................................................. 13
4.4.1 Extrusie thermoplastische vezels ......................................................................................... 13
4.4.2 Producten ............................................................................................................................. 13
4.5 Chemisch gerecyclede textiele producten .................................................................................. 14
4.5.1 Chemische recycling synthetische vezels ............................................................................. 14
4.5.2 Chemische recycling katoen ................................................................................................. 14
4.6 Toekomstige ontwikkelingen ...................................................................................................... 15
5. Uitvragen van duurzaamheid bij toeleveranciers ............................................................................. 16
5.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 16
5.2 Screening van de toeleverancier ................................................................................................. 16
5.3 Uw eigen circulariteitsdoelstellingen .......................................................................................... 17
5.4 Hoe kan uw toeleverancier helpen uw circulariteitsdoelstellingen te behalen.......................... 18
5.5 Uitvragen van circulaire textiel ................................................................................................... 18
5.6 Wat er nog meer gevraagd kan worden...................................................................................... 19
6. Aanbesteden...................................................................................................................................... 21
6.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 21
6.2 Budget, bodem en plafond bedragen (publiek en privaat) ......................................................... 21
6.3 Beoordelen op inputmaterialen in het te leveren product ......................................................... 21
6.4 Retourproces ............................................................................................................................... 22
6.5 Looptijd van de contracten ......................................................................................................... 22
6.6 Indexatie (Publiek en Privaat) ..................................................................................................... 23
Bijlage 1: presentaties van toeleveranciers van hotellinnen ................................................................ 24
Wevotex ............................................................................................................................................ 24
Dibella ................................................................................................................................................ 26
HeboVanDijk ...................................................................................................................................... 28

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 3

1. Inleiding, achtergrond en scope
Duurzaamheid en circulariteit zijn begrippen die steeds vaker worden genoemd in relatie met textiel.
Soms worden ze als synoniem gebruikt, maar vaker als aparte termen. Duurzaamheid wordt vaak
gekoppeld aan het gebruik van vezels die minder milieubelasting veroorzaken, soms ook aan
hernieuwbare grondstoffen en aan producten die langer meegaan dan gebruikelijk. Circulariteit
wordt vaak genoemd in relatie tot het gebruik van gerecyclede vezels, sociale werkomstandigheden
en soms ook in relatie tot design for recycling.
DCTV, de Dutch Circulair Textile Valley, heeft Alcon Advies gevraagd een achtergrond- en
adviesdocument op te stellen met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit in de textiele keten,
van vezelproductie tot afdanken, met een nadruk op de fase van vezel tot gereed product. Dit
document kan dan dienen als leidraad voor organisatie in de private en publieke sector die willen
verduurzamen en geïnteresseerd zijn om duurzaam en/of circulair textiel aan te schaffen. Voor de
aanbestedingsaspecten werkt Alcon Advies samen met RS Sustainability, een expertbureau op het
gebied van (openbare) aanbestedingen van textiele producten.
DCTV is een overkoepelende organisatie die circulaire ontwikkelingen in Nederland coördineert en
stimuleert. Het penvoerderschap is in handen van de brancheorganisatie voor de textiel- en
kledingindustrie, MODINT. Daarnaast hebben organisaties als Fashion for Good, Circle Economy,
ABN-AMRO, MVO Nederland en Het Groene Brein een plaats in dit versnellingsteam voor circulair
textiel. DCTV heeft 4 zwaartepunten, die regionaal zijn ingedeeld:
- Hoogwaardige textielrecyclingstechnologie in Twente
- Circulair design en biobased materialen in Arnhem – Wageningen
- Circulaire merken en business modellen in Amsterdam
- Circulaire bedrijfskleding in Tilburg.
DCTV organiseert overleg tussen deze zogenoemde hubs en zorgt voor coördinatie van de
activiteiten die binnen die hubs plaatsvinden. Uiteraard is enige overlap in activiteiten niet uit te
sluiten, omdat de hubs praktijk gedreven zijn en kansen die voorbij komen op waarde proberen te
schatten. Meer informatie: https://www.dutchcirculartextile.org/
In dit document zal worden ingegaan op een aantal onderwerpen:
Circulair textiel: wat is dat nu?
Duurzaamheid van textiel, waarop letten?
Circulair textiel per productgroep uitgewerkt, met een nadruk op hotellinnen
Uitvragen van duurzaamheid bij toeleveranciers: wat moet en kan specifiek gevraagd
worden?
Wat kan er over duurzaamheid/circulariteit in een aanbesteding worden opgenomen?
Ten tijde van het opstellen van het document is er contact met een organisatie die bezig is een nieuw
linnenpakket te leasen, waarbij met name wordt gelet op de circulaire aspecten. Er is regelmatig
overleg tussen de betreffende organisatie en de opstellers van dit adviesdocument zodat de
organisatie gebruik kan maken van de expertise van de opstellers van dit document en dat de
opstellers gebruik kunnen maken van de ervaringen van de aanschaffende organisatie. Daarnaast is
dit adviesdocument voorgelegd aan een groep van deskundigen en betrokken bij de green deal
“Hotellinnen” van de Metropool Regio Amsterdam.
De afstemming met de praktijk heeft geleid tot een adviesdocument dat enerzijds feitelijke
informatie geeft over circulariteit en duurzaamheid en anderzijds praktische handvatten geeft voor
het aanbesteden van circulaire textielproducten.
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Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van circulair textiel moet hier uitdrukkelijk worden
vermeld dat in dit rapport informatie en gegevens zijn opgenomen zoals die bekend en openbaar
beschikbaar waren per 30 april 2021. Claims met betrekking tot circulariteit van textiel waarvan geen
openbaar toegankelijke bronnen beschikbaar zijn, zijn in dit adviesdocument buiten beschouwing
gelaten. Daarnaast zijn alleen die ontwikkelingen opgenomen die naar verwachting binnen 2-4 jaar
(de normale contractduur van een aanbesteding) grootschalig op de markt beschikbaar zullen
(kunnen) zijn. In termen van Technology Readyness Levels (TRL-niveau) hebben we het dan over
ontwikkelingen die tenminste op TRL 8 zitten (meer info over TRL-niveaus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level ).
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2. Circulair textiel: wat is dat nu?
Er zijn veel definities van circulair textiel:
- circulair ontworpen producten uit een mono-materiaal die gemakkelijk gerecycled kunnen
worden,
- producten die lang meegaan en daardoor een lagere milieu-impact hebben
- producten met gerecyclede vezels (mechanisch of chemisch gerecycled)
- producten met gerecyclede vezels die na gebruik ook nog weer hoogwaardig gerecycled
kunnen worden.
Om in deze wir-war van begrippen en definities een eind te maken en om te komen met een
eenduidige definitie van circulair textiel is er door NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, in
2019 een werkgroep ‘Circulair Textiel’ opgezet. Deze heeft in 2020 de Nederlandse Technische
Afspraak NTA 8195 “Circulair Textiel” opgesteld. In deze NTA worden een aantal categorieën van
circulair textiel gedefinieerd:
-

A1 Product met gerecyclede vezels uit post-consumer textiel
B1 Product met gerecyclede vezels uit post-productie textiel
C1 Product met gerecyclede vezel uit textielproductieafval
D1 Product met gerecyclede vezels uit niet textiel producten (open loop)
A2 Product op basis van een geherfabriceerd post-consumer textielproduct
B2 Product op basis van een geherfabriceerd post-productie textielproduct
A3 Gerepareerd post-consumer textielproduct
A4 Hergebruikt post-consumer textielproduct

Dit is een brede definitie die
uitgaat van een tweede
gebruik van (textiele)
grondstoffen en/of een
aantoonbare verlenging van
de levensduur van een
product door reparatie of
herfabricage (bijvoorbeeld
een tas gemaakt uit een
afgedankte spijkerbroek). Er
zijn geen ontwerpeisen
geformuleerd omdat er nog
maar weinig textiele
producten met gerecyclede
content op de markt zijn en
ontwerpeisen een extra
beperking zouden vormen.
De groepen circulair textiel
zijn ook weergegeven in
figuur 1.
Figuur 1: groepen circulair textiel zoals onderscheiden in de NTA 8195 “Circulair
Textiel”

In de NTA wordt onderscheid gemaakt tussen closed-loop systemen, dus van textiel naar textiel en
open-loop systemen, dus vezels die uit afvalstromen uit andere sectoren komen. Een voorbeeld van
een open-loop system is het gebruik van polyestervezels uit PET-flessen, een afvalstroom uit de
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verpakkingsbranche. Open-loop systemen zijn vaak niet echt circulair, maar een voorbeeld van
cascadering, het gebruik van een grondstof op een lager technologisch niveau. Textiel stelt nog
steeds veel eisen aan het materiaal, maar veel minder eisen dan een voedingsverpakking.
De definitie van de NTA 8195 Circulair Textiel heeft snel ingang gevonden in de markt. Echter, er
wordt nog gewerkt aan een certificatieschema, waarin beschreven staat welke bewijzen er
beschikbaar moeten zijn en welke controles er op het product moeten worden uitgevoerd voordat
een product volgende de NTA 8195 als circulair gelabeld mag worden. Tevens houdt de invoering van
de NTA 8195 in, dat claims met betrekking tot circulair textiel, terug te voeren moeten zijn tot één
van de gespecificeerde categorieën. Een eigen invulling van het begrip “Circulair Textiel” is daarbij
niet langer toegestaan.
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3. Duurzaamheid van textiel
3.1 Inleiding
Duurzaamheid en circulariteit zijn verschillende begrippen. Duurzaamheid is in feite een vertaling van
wat vroeger people, planet, profit (of prosperity) heette. De planet kant van duurzaamheid richt
zich op aspecten van de productie van vezels, het energie-, water- en chemicaliënverbruik in
processen, het afval dat vrijkomt bij confectioneren, het energie en waterverbruik tijdens het
onderhoud, de levensduur van het product en de wijze van afdanken.
De people kant van duurzaamheid, de sociale duurzaamheid, heeft te maken met de mensen die
betrokken zijn bij de productie van de grondstoffen, de arbeidsomstandigheden in de productie en
de kansen die de werknemers krijgen om zich te ontplooien. In het textielconvenant
(https://www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel ) wordt veel aandacht besteed aan het
verbeteren van de sociale omstandigheden in de productielanden van textiel. Thema’s zijn:
-

Leefbaar loon
Kinderarbeid
Discriminatie en gender
Gedwongen arbeid
Vrijheid van vakvereniging
Veiligheid en gezondheid op de werkplek
Watervervuiling, gebruik chemicaliën, water en energie
Grondstoffen
Dierenwelzijn

De UNEP (United Nations Environmental Program) heeft recentelijk een rapport gepubliceerd waarin
een deel van de risico’s per segment van de textielindustrie worden weergegeven.

Figuur 2: Bron:
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf
pagina 32: Social risks across the textile value chain

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 8

3.2 Duurzaamheid van textiele grondstoffen
Er zijn diverse lijstjes waarop de impact van textiele vezels wordt weergegeven. Van oudsher was dat
de Made By benchmark for Fibers (https://www.commonobjective.co/article/made-byenvironmental-benchmark-for-fibres ), maar deze wordt sinds 2017 niet meer bijgehouden (vanwege
het faillissement van de organisatie).
Ook Textile Exchange heeft zo’n overzicht gepubliceerd.

Bron: https://textileexchange.org/wpcontent/uploads/2020/01/2019_CFMB_Scoring_Methodology.pdf (pg 16)
Ook de Sustainable Apparel Coalition (SAC) heeft een Material Sustainability Index (Higg-MSI)
ontwikkeld. Deze MSI was openbaar toegankelijk, maar is sinds de update in 2020 achter een paywall gezet. In de MSI werden materialen beoordeeld op een vijftal criteria: broeikaseffect,
vermesting, waterschaarste, energieverbruik en chemie (deze laatste was echter nog niet ingevuld).
De keuze van deze criteria leidde soms tot verrassende (verwarrende) uitkomsten. Polyester werd
veel beter beoordeeld als katoen en katoen weer veel beter als hennep en vlas.
MODINT werkt aan een circulaire vezel benchmark. Het is de verwachting dat deze benchmark in het
3e kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd.
Deze tools beperken zich tot de impact van de textiele vezels. De impact van duurzaamheid van een
product kan worden bepaald aan de hand van een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). In een
LCA wordt de impact van een product of proces bepaald aan de hand van de het gebruik van
grondstoffen, energie en water, het gebruik van het product, de vervuiling die wordt veroorzaakt en
de wijze waarop het product wordt afgedankt.

3.3: Levenscyclusanalyse (LCA)
In een volledige LCA wordt de milieu-impact meestal voor een groot aantal categorieën
weergegeven, zoals verzuring (acidification), vermesting (eutrophication), broeikaseffect (global
warming), humane toxiciteit (human toxicity potential), energieverbruik (primary energy demand) en
watergebruik (water use). In de veel gebruikte recipe-methode wordt de impact uitgedrukt in 18
categorien (https://www.rivm.nl/life-cycle-assessment-lca/recipe ). Een mooi voorbeeld van een
textiel LCA is de berekening van impact van het textielgebruik in Zweden (http://www.wprogram.nu/filer/exjobb/Jelina_Strand.pdf ). Dit geeft een goed overzicht van de informatie die
nodig is en de wijze waarop de uitkomsten kunnen worden gepresenteerd. In Nederland heeft de
TU-Delft veel aandacht besteed aan LCA’s van textiel. Met name dr. Natascha van der Velden heeft
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veel data verzameld die als bouwstenen kunnen dienen voor een LCA van een textielproduct
(https://www.woodguide.org/files/2014/07/LCA-textiles.pdf : LCA benchmarking study on textiles
made of cotton, polyester, nylon, acryl, or elastane).

Figuur 3: LCA inputs (bron:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Example_Life_Cycle_Assessment_Stages_diagram.png

Voor een volledige LCA van een textielproduct zijn dus heel veel gegevens nodig, die niet altijd
beschikbaar zijn. Zo ontbreken vaak toxiciteitsgegevens over chemicaliën die in de veredeling worden
gebruikt. Meestal wordt er dan volstaan met een beperkte LCA waarin alleen gekeken wordt naar de
emissies van broeikasgassen, het energie- en waterverbruik en soms ook het grondbeslag. Er zijn
rekentools voor de uitgebreide LCA’s zoals SimaPro (https://simapro.com/ ) en Gabi
(http://www.gabi-software.com/international/index/ ) en tools met een beperktere scope, zoals de
MODINT Ecotool (https://modint.nl/nieuws/293-modint-ecotool ). Daarnaast zijn er apps waarmee
een eerste indruk kan worden verkregen van de milieu-impact van een materiaal of proces. Met
name de gratis Idemat-app wordt veel gebruikt: http://idematapp.com/ .
In Europa wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Product Environmental Footprints (PEF’s). In de
PEF’s wordt getracht een aantal methodieken, zoals ecodesign, energie labelling, en green public
procurement, samen te voegen. Het opstellen van een PEF kost veel tijd en er is veel kritiek op deze
strategie (zie ook: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/11/TheEU-Product-Environmental-Footprint-Methodology.pdf ). Deze kritiek richt zich met name op het feit
dat LCA’s in sommige gevallen te beperkt zijn om een goed oordeel over een product te vormen en
niet geschikt zijn om consumenten te informeren over de milieu-impact van een product. Om een
idee te krijgen hoe een PEF eruit ziet en hoe deze gerapporteerd wordt is het goed te kijken naar de
gepubliceerde PEF van een t-shirt:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_tshirt.pdf
Disclaimer: Er is steeds meer aandacht voor het kwantificeren van de milieu-impact van een product of proces.
Tools zijn daarbij onontbeerlijk om een goede inschatting te maken van de milieu-impact. Echter, hierin schuilt
ook een gevaar: als niet de goede inputdata beschikbaar zijn en er gebruik gemaakt wordt van benaderingen,
dan is ook de uitkomst maar een (grove) benadering, waaraan niet teveel waarde gehecht kan worden. Het lijkt
dan wel dat er een zeer nauwkeurige berekening van de milieu-impact is gemaakt (8 cijfers achter de komma),
maar de realiteit is dat aan die uitkomsten maar een indicatieve waarde kan worden gehecht.
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4. Circulair textiel voor gebruik in de verblijfsrecreatie
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk hanteren we de definitie van de NTA 8195 voor circulair textiel (zie ook hoofdstuk 2).
Dat betekent dat circulair textiel in ieder geval gerecyclede vezels bevat uit een herleidbare bron. In
dit rapport wordt vooral de potentie van het gebruik van circulair textiel in de verblijfsrecreatie
sector beschreven. De nadruk hierbij ligt op bed- en badtextiel en op keukentextiel.
Onder bedtextiel wordt verstaan producten zoals dekbedden, dekbedovertrekken, hoeslakens,
kussens, kussenslopen en moltons. Matrassen en matrastoppers vallen buiten de scope.
Onder badtextiel wordt verstaan producten zoals badlakens, badjassen, badmatten en washandjes.
Douchegordijnen vallen buiten de scope.
Onder keukentextiel wordt verstaan producten zoals handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes en
tafelkleden. Tafelzeilen vallen buiten de scope.
Gerecycled textiel kan door een onafhankelijke organisatie worden gecertificeerd. Textile Exchange
heeft 2 labels in de markt voor gerecycled textiel: Global Recycled Standard (GRS: gerecyclede
content > 50%) en Recycled Content Standard (RCS: gerecyclede content tussen 5 en 50%). Beide
labels worden gecontroleerd en richten zich naast de gerecyclede materialen ook op sociale aspecten
in de productieketen (https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-globalrecycled-standard/ ). Op de website is ook een lijst te vinden van bedrijven die GRS of RCS
gecertificeerd zijn. In Nederland zijn dat er overigens maar een zeer beperkt aantal.

4.2 Eerdere studies
Er is best veel aandacht voor circulair textiel. Veelal richt deze aandacht zich op werkkleding. In deze
paragraaf een aantal verwijzingen naar studies en inventarisaties met betrekking tot circulair textiel.
Er is in het kader van koplopersgroep “circulaire hotels” een rapport met aanbevelingen geschreven
(https://www.edenhotels.nl/documents/127/Koplopersgroep_Circulaire_Hotels_Amsterdam_2020_
WpbuQ7k.pdf ). Er wordt in dat rapport echter niet of nauwelijks aandacht besteed aan circulair
textiel. Wel worden er voor een aantal andere producten en activiteiten een aantal aanbevelingen
gedaan om meer circulair te worden.
MVO-NL heeft in 2019 een overzicht gemaakt van circulaire kleding en waar deze te koop is
(https://www.mvonederland.nl/news/hier-koop-je-circulaire-kleding/ ). In dit overzicht wordt naar
Blycolin verwezen als het gaat om circulair bedlinnen (zie paragraaf 4.3).
In België is door OVAM een gids gepubliceerd met betrekking tot circulair bedrijfstextiel, waarin niet
alleen wordt ingegaan op circulaire materialen, maar ook op manieren om de producten duurzaam
te gebruiken. Hoewel deze gids niet specifiek is geschreven voor textiele producten in de
verblijfsrecreatie, is deze toch nuttig als achtergronddocument, waarin tal van tips worden gegeven
hoe de milieu-impact van textiele producten te verminderen. Tevens worden er tal van best-practices
aangehaald (
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Circulair%20bedrijfstextiel%20een%20praktisc
he%20gids.pdf ).
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4.3 Mechanische recycling, garens en producten
4.3.1 Circulaire garens
Bij het gebruik van gerecyclede vezels
in textiele producten moet er onderscheid gemaakt worden tussen vezels uit mechanische recycling,
vezels uit extrusie en vezels uit chemische recycling. Vezels uit mechanische recycling zijn vaak veel
korter dan nieuwe vezels. Dat heeft (een negatieve) invloed op de sterkte van het garen, de pilling en
slijtvastheid, en de zachtheid van het garen (garen moet sterker getwist worden). Er moet dan nog
wel onderscheid gemaakt worden tussen vezels afkomstig van post-consumer materiaal en vezels uit
industrieel afval. Mechanisch gerecyclede vezels uit post-consumer textiel hebben gemiddeld de
mindere eigenschappen en vinden hun toepassing vooral in non-wovens. Er zijn echter wel
ontwikkelingen om de kwaliteit van mechanisch gerecyclede post-consumer textiel te verbeteren
door een betere voorsortering (automatische sortering) en mildere vervezelingstechnieken. Garens
met vezels uit industrieel afval worden vaak wel in kleding ingezet, met name voor T-shirts en polo’s.
Daarnaast kunnen dergelijke garens ook toegepast worden in badstofproducten als poolgaren. De
garens bevatten dan 25-80% gerecyclede vezels en worden gebruikt in combinatie met garens uit
virgin vezels. Bekende producenten van dergelijke vezels zijn Ferre met Recover garens (
https://ferreyarns.com/ en www.recovertex.com) en Belda Llorens die Ecolife garens produceert (
https://beldallorensyarns.com/en/ en https://www.ecolifebybelda.com/home-english/ ).
Ook de in België gevestigde European Spinning Group (ESG) heeft een lijn van garens op zowel postconsumer gerecycelde vezels als industrieel afval als op basis van polyester vezels uit PET-flessen:
ESG Green (https://www.esg-group.eu/en/collections/green ). De garens worden gebruikt voor
denims, breisels, werkkleding, handdoeken en tenten. Hackyourjeans is een project waar ESG in
participeert (https://www.hackyourjeans.com/en/the-process).

4.3.2 Circulaire producten met mechanisch gerecyclede vezels
Uit België komt Clarysse. Zij waren de wevers van de handdoeken die in 2016 de tender van Defensie
won, waarin handdoeken met post-consumer gerecycled textiel werd gevraagd
(https://www.duurzaam-ondernemen.nl/nederlandsbelgische-partijen-ontwikkelen-duurzaamstehanddoek-ooit-voor-defensie/ ). Het garen voor de handdoek werd geleverd door ESG. Momenteel
heeft Clarysse een lijn, Towel-2, waarin 40% post-consumer gerecycled textiel in is opgenomen (
https://www.clarysse.com/nl/towel2-de-low-impact-towel ).
In Nederland is Enschede Textielstad een (kleine) weverij waar duurzaam textiel wordt geweven. Zij
hebben een beperkte (exclusieve) collectie van bijvoorbeeld theedoeken uit gerecyclede jeans en
linnen of gerecyclede jeans en organisch katoen (https://www.duurzamestoffen.nl/gereedproduct/theedoeken/ ). Deze producten worden geconfectioneerd bij DCW, een sociale werkplaats
in Enschede.
Walra brengt een lijn badtextiel met een hoog percentage gerecycled katoen (70%) en BCI-katoen
(30%). Deze producten zijn voorzien van het REMOkey label, waardoor zowel de supply chain als de
besparing bekend is. Deze informatie staat ten dele op de hangtags van het product en kan via een
QR-code worden opgevraagd (https://www.walra.nl/recycled/ ). De walra remade cotton lijn, die
onder andere dekbedovertrekken, washandjes en badhanddoeken omvat wordt als b2b-producten
aangeboden ( https://www.textiel-b2b.nl/walra/remade-cotton ).
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Blycolin heeft de Comeback collectie, op basis van gerecyclede jeans, gerecycled katoenen snijafval,
gerecycled polyester uit PET-flessen en een beetje virgin polyester (
https://www.blycolin.com/nl/comeback ). Daarnaast heeft Blycolin in het kader van het ECAP-project
getest met Reborn-lakens, ook op basis van gerecycled katoen (
https://www.blycolin.com/nl/nieuws/reborn-bedlaken-nieuwste-circulaire-innovatie-vanlinnenpartner-blycolin). Blycolin heeft ook een badgoedlijn en badmat met katoenen snijafval (
https://www.blycolin.com/nl/nieuws/duurzaam-comfort-ligt-aan-uw-voeten )
Cleanlease heeft een circulaire handdoek op basis van katoenen snijafval (2018)
(https://www.circulairondernemen.nl/oplossingen/cleanlease-eco-handdoek-gerecycled-katoen ).
Dit is een start van een ontwikkeling, waarbij steeds meer circulaire producten met het GRS (Global
Recycle Standard) keurmerk in de lease-collectie worden opgenomen
(https://nl.cleanlease.com/sites/default/files/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-bijcleanlease_rapport-fira-2020.pdf pg 11-12).
Andere producten op basis van mechanisch gerecyclede vezels (nog onvoldoende informatie
beschikbaar om hier een oordeel over te kunnen hebben.
•
•
•

https://www.trendsplant.com/en/towels/731-manada-seaqualrecycled-cotton-towelnavy.html
Circular Towels by ReBlend: 70% gerecycled katoen, 30% Tencel
https://www.reblend.nl/products/circular-towels/
Recycled cotton bath towel: https://utilitygreatbritain.co.uk/product/recycled-cotton-bathtowel/

In het kader van het project “Circulair hotellinnen” onderdeel van de Green Deal van de
Metroppolregio Amsterdam (MRA) zijn door toeleveranciers van hotellinnen, Wevotex, Dibella,
HeboVanDijk, presentaties gehouden met betrekking tot duurzaamheid van hotellinnen en
verwachte ontwikkelingen. Deze presentaties zijn opgenomen in bijlage 1.

4.3.3 Ontwikkelingen met betrekking tot mechanische recycling
Een ontwikkeling waarbij gerecyclede katoenen vezels weer in een hoog percentage (tot 100%) terug
in textiele producten gebracht kan worden, wordt in Europa vertegenwoordigd door Easy Essentials
(https://easyessentials.eu/nl/). Zij claimen dat hun partners in de Verenigde Staten en India in staat
zijn om, op basis van een gepatenteerd proces, industrieel katoen afval zodanig mechanisch te
recyclen dat er geen sterkteverlies van de garens optreedt. Dit zou het mogelijk maken om kleding,
handdoeken en bedtextiel uit 100% gerecycled katoen te kunnen maken. De B2B-producten worden
al op grote schaal gebruikt in onder meer hotelketens in de Verenigde Staten (referenties op
aanvraag bij Easy Essentials).
Een recente ontwikkeling in recycling is het PurFi proces ( https://purfiglobal.com/ ). Dit is een
innovatief proces waarbij textiel afval wordt behandeld en teruggebracht tot vezels. In dit proces
wordt de lengte van de vezels (grotendeels) behouden. De productie in Belgie is begin 2021
opgestart en heeft een capaciteit van 3 miljoen kg vezels per jaar. Het proces gebruikt voornamelijk
industrieel katoen afval. De vezels worden op de markt gebracht door Upset Textiles
(https://upsettextiles.com/ ). Het ligt in de bedoeling om dit proces verder op te schalen door in India
een aantal lijnen te installeren. Geclaimd wordt dat deze gerecyclede vezels zonder toevoeging van
nieuwe vezels tot een kwalitatief goed garen kunnen worden gesponnen (dus 100% gerecyclede
content). Upset geeft aan dat er ook ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken om elastaan te
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verwijderen tijdens het proces en dat dit dan de weg opent om ook post-consumer textiel via dit
proces te verwerken.

4.4 Recycling via extrusie
4.4.1 Extrusie thermoplastische vezels
Deze recyclingtechniek is voorbehouden aan 100% thermoplastische materialen, zoals polyester,
polyethyleen, polypropyleen en polyamide. De techniek berust in de basis op het opsmelten van de
textiele vezels in een extruder (eventueel na een serie van voorbehandelingen; zo moet polyester
heel droog zijn om degradatie te voorkomen). Vaak wordt dan eerst regranulaat gemaakt. Met
behulp van een zogenaamde masterbatch kunnen dan bijvoorbeeld kleurstoffen en andere
functionele chemicaliën worden toegevoegd. Het regranulaat wordt samen met de masterbatch
daarna via smeltspinnen omgezet in filamenten (afhankelijk van de zuiverheid van het regranulaat in
mono-filamenten of multifilamenten) en stapelvezels (filamenten die op een bepaalde lengte –
meestal 38-42 mm - worden geknipt tot losse vezels). Een overzicht van alle mogelijk recyclingroutes
van polyester is recentelijk opgesteld door DCTV (https://www.dutchcirculartextile.org/tools ).
Recycling via extrusie wordt nog niet veel toegepast voor fiber2fiber recycling, maar is wel het proces
waarmee grote aantallen PET-flessen in textiele vezels worden omgezet:
https://money.cnn.com/2016/05/16/technology/plastic-bottles-fabric-repreve/index.html en
https://www.youtube.com/watch?v=Yhx7-DB-_y4 ), Deze vezels worden veel gebruikt in diverse
100% polyester producten (zoals fleece truien en sport shirts), maar ook heel veel in combinatie met
katoen (conventioneel, biologisch of gerecycled) en viscose. Bij het mengen van gerecycled PET en
(gerecycled) katoen wordt vaak gebruik gemaakt van spun-dyed polyester, waardoor het garen of
doek in een bepaalde kleur kan worden geproduceerd en achteraf verven niet meer nodig is.
Hierdoor wordt de milieu-impact van zo’n product aanzienlijk verminderd.

4.4.2 Producten
In de verblijfsrecreatie kan gerecycled polyester worden gebruikt in bijvoorbeeld meubel- en
gordijnstoffen ( https://www.archiproducts.com/en/products/gabriel/upholstery-fabric-made-fromrecycled-polyester-rondo_431791 ) en als vulling voor bijvoorbeeld dekbedden
(https://www.auping.com/en/bed-linen/duvets/dew-duvet ). Gemengd met katoen wordt
gerecycled polyester ook toegepast als bedlinnen (https://www.canningvale.com/blog/sleep-easywith-our-first-recycled-polyester-bed-linen-collection/ ) en in handdoeken (
https://brandelity.com/product/seatowel-100-recycled-towels/, https://adnas.com/loftex-certaintsource-verified-recycled-polyester-towels/ ). De Loftex-handdoeken hebben een tracer, waardoor de
herkomst van de gerecyclede polyester gegarandeerd kan worden. Het is de verwachting dat binnen
enkele jaren veel duurzame textiele producten van een tracer voorzien zullen worden, waarbij de bij
bijhorende informatie via blockchain technologie opgeslagen en geraadpleegd kan worden.
In de NTA 8195 is gerecycelde polyester uit PET-flessen in een separate categorie geplaatst. Een
reden hiervoor is dat dit geen echte recycling is maar meer een cascadering (downcycling). Eigenlijk
zou de textielindustrie moeten afstappen van het gebruik van PET flessen, die food grade zijn, om te
zetten in non-food grade textiele garens, die vervolgens meestal ook niet gerecycled worden. De
ontwikkeling van vezel naar vezel recycling zal op termijn de PET-flessen naar vezel recycling
vervangen.
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4.5 Chemisch gerecyclede textiele producten
4.5.1 Chemische recycling synthetische vezels
Chemische recycling van textiel is in opkomst. Hierbij worden de textiele materialen opgelost en/of
tot op moleculair afgebroken. Hierbij worden (voor de chemische vezels) weer de basischemicaliën
verkregen, waar dan weer een nieuwe vezel uit gemaakt kan worden. Chemische recycling voor
synthetische vezels wordt ten dele al op industriële schaal uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:
-

Econyl, een polyamide 6 vezel ( https://www.econyl.com/the-process/ )
Eco-circle, een polyester vezel ( https://japantoday.com/category/tech/teijin-developsrecycled-polyester-clothing ).

Deze vezels worden voor zover kan worden nagegaan niet in textielproducten voor de
recreatiesector toegepast.
Er wordt in Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van de chemische recycling van polyester.
Belangrijke spelers hierin zijn:
-

Ioniqa (https://ioniqa.com/ ) die met ionische vloeistoffen in staat is om polyester te
ontkleuren de te depolymeriseren tot de basischemicaliën
CuRe (https://curetechnology.com/ ) die op basis van een gedeeltelijke depolymerisatie in
staat is om nieuwe vezels te produceren. Beide ondernemingen produceren op pilot-schaal.

De verwachting is dat chemische recycling van polyester in de komende jaren sterk zal toenemen. Dit
heeft enerzijds te maken met de prijs van PET-flessen en anderzijds de ontwikkeling van de
chemische polyester fiber to fiber recycling. Deze zal ook wat betreft kostprijs concurrerend kunnen
zijn met virgin polyester, maar wel een veel lagere CO2-footprint hebben.

4.5.2 Chemische recycling katoen
Veel ontwikkelingen zijn er gaande op het gebied van de chemische recycling van katoen. Deze
ontwikkeling maakt van katoen (industrieel afval of post-consumer katoen) een nieuwe (lyocell)
viscose. Groot voordeel van de chemische recycling van katoen is dat ook versleten katoen (met een
lage dP-waarde en dus zwak) nog geschikt is als grondstof voor de chemische recycling. Hierdoor kan
chemische recycling van katoen worden gezien als een upcycling technologie (technische
eigenschappen van de output zijn veel beter dan de eigenschappen van de input).
Voorbeelden van ontwikkelingen op het gebied van chemische recycling van katoen zijn:
-

-

SaXcell (NL) post-consumer textiel naar lyocell viscose. Wordt op pilotplant schaal getest in
Nederland (maken van pulp uit afvalkatoen) en Turkije (spinnen van vezels uit de
geproduceerde pulp ( https://saxcell.com/ ). Bij het pulpproces kunnen vreemde vezels
(bijvoorbeeld polyester of elastaan), kleurstoffen en finishes worden verwijderd. Geclaimd
wordt dat SaXcell vezels sterker zijn dan katoen. Vezels zijn nog maar heel beperkt
beschikbaar.
Renewcell / Circulose (SE) is een Zweedse onderneming, die sinds enkele jaren chemisch
gerecyclede katoenen vezels op de markt brengt onder de naam Circulose. Dit materiaal
bestaat voor een deel uit post-consumer textiel en voor een deel uit industrieel katoen afval.
Renewcell is sinds 2020 een beursgenoteerd bedrijf. Het bedrijf heeft een capaciteit van
4500 ton vezels per jaar en zal dit uitbreiden naar 60.000 ton in 2022 (
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https://www.renewcell.com/en/circulose/ ). Renewcell heeft een samenwerking met H&M
en IKEA.
Evrnu (USA) brengt NuCycl vezels op de markt. Zij hebben een samenwerking met Levi’s,
Adidas en Stella McCartney. Zij gebruiken 100% post-consumer textiel als input. Er wordt
alleen kleding van gemaakt (https://www.evrnu.com/ en https://www.evrnu.com/nucycl ).
In 2019 heeft Evrnu $9.1 miljoen opgehaald om hun activiteiten verder op te schalen
(https://www.geekwire.com/2019/textile-tech-startup-evrnu-raises-9-1m-early-partnersinclude-levis-adidas-target-others/ ).
VTT en Aalto Universiteit (Fi) ontwikkelen ook processen voor de chemische recycling van
katoen. In het TiKiDe project wordt een mengsel van houtcellulose en katoen cellulose
gebruikt om nieuwe vezels te spinnen. In het Ioncell-F project wordt katoen opgelost met
behulp van ionische vloeistoffen. In beide projecten worden op bescheiden schaal vezels
geproduceerd (https://www.aalto.fi/en/news/fibre-technologies-revolutionising-the-textileindustry-win-the-european-commissions ). Er bestaan concrete plannen de productie verder
op te schalen (https://ioncell.fi/ ).
Lenzing (CH) heeft een jaar geleden Tencel Refibra op de markt gebracht. In dit type Tencel
wordt naast cellulose uit hout ook 30% cellulose uit industrieel katoen verwerkt (
https://www.tencel.com/refibra ). Tencel wordt ingezet in bijvoorbeeld handdoeken en
bedtextiel ( https://www.tencel.com/home ). Het is niet bekend of Tencel Rifibra ook voor
dergelijke toepassingen wordt gebruikt (en geschikt is voor B2B toepassingen).

4.6 Toekomstige ontwikkelingen
Samenvattend kan worden gesteld dat circulariteit bij veel producenten van textiele materialen en
producten veel aandacht krijgt. Een aantal initiatieven met betrekking tot de chemische recycling van
katoen zit in de opschalingsfase of produceren reeds vezels op beperkte schaal. Er zijn diverse
investeringen in grootschalige productie van circulaire vezels aangekondigd die naar verwachting het
aanbod aan circulaire vezels sterk zullen vergroten en verbreden tussen nu (april 2021) en 2025.
Ook bij mechanische recycling van textiele afvallen is de technologie sterk in ontwikkeling. Nieuwe
mechanische recyclingtechnieken, gecombineerd met automatische sorteerprocessen
(https://www.wieland.nl/innovatie-fibersort/ en https://ldcluster.com/wpcontent/uploads/sites/4/2021/01/siptex_telaketju-webinar-v2.pdf en
https://recycling.tomra.com/blog/tomra-and-stadler-deliver-the-worlds-first-fully-automated-textilesorting-plant ), zullen leiden tot een veel betere kwaliteit van mechanisch gerecyclede vezels. De
combinatie van mechanische gerecyclede vezels en chemisch gerecyclede vezels zal ervoor zorgen
dat circulariteit in textiel de komende jaren enorme stappen voorwaarts zullen maken, waardoor het
circulaire producten aanbod zowel voor de consumenten markt als voor de professionele markt sterk
zal toenemen.
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5. Uitvragen van duurzaamheid bij toeleveranciers
5.1 Inleiding
Zowel grote als kleine gebruikers van (circulair) textiel in de verblijfsrecreatiesector zullen van tijd tot
tijd op zoek gaan naar producenten en leveranciers die hen kunnen helpen om betere circulaire en
duurzame producten in te kopen. Zoals in de vorige hoofdstukken aangegeven zijn er tal van
ontwikkelingen die binnen enkele jaren tot een hele nieuwe generatie van circulaire producten
kunnen leiden. Het is dan zaak om de juiste vragen te kunnen stellen aan de toeleveranciers om een
zo’n circulair en duurzaam mogelijk product te kunnen aanschaffen.
In overleg met een grote speler in de verblijfsrecreatiesector, die bezig is om een contract af te
sluiten voor de levering van een zo circulair mogelijk textielpakket, is een vragenlijst opgesteld. Deze
vragenlijst is in dit hoofdstuk grotendeels weergegeven, zij het dat deze lijst is geanonimiseerd.

5.2 Screening van de toeleverancier
Op de eerste plaats moet onderzocht worden of de toeleverancier zelf circulariteit hoog in het
vaandel en een koploper is of dat deze slechts een volger is. Van een koploper mag worden verwacht
dat deze nieuwe ontwikkelingen signaleert en steeds nagaat op welke wijze het productenpakket
duurzamer en meer circulair gemaakt kan worden. De antwoorden van de leverancier / producent op
de volgende vragen kunnen helpen de leverancier te selecteren.
-

-

-

-

-

Welke visie heeft uw organisatie op circulariteit, duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen? Graag de kernpunten en concrete acties voor de komende twee
jaar benoemen.
Zijn er met betrekking tot milieu en maatschappij volgende zaken ingericht:
o risico's (zeker bij productie buiten Europa),
o beleid met betrekking tot circulariteit (duurzaam produceren, terugnemen en
recycling van producten, ondersteunen ontwikkeling circulariteit, uitvoeren van
proefprojecten met circulaire producten)
o KPI's (key performance indicatoren) of te wel meetbare doelstellingen geformuleerd;
o Hoe heeft u dit in uw totale organisatie ingebed en waar ligt de
verantwoordelijkheid?
Is er een openbare publicatie beschikbaar waar uw duurzaamheids-prestaties in vermeld
worden, bijvoorbeeld een milieujaarverslag of andere (door onafhankelijke derden
opgestelde) publicaties?
Hoe wordt geborgd dat er door uw organisatie zo min mogelijk afval wordt gegenereerd
(inclusief verpakkingen)?
o Worden verpakkingen hergebruikt?
o Wordt afval dat toch ontstaat gerecycled (of ter recycling aangeboden) en wordt de
recycling (of de resultaten van de recycling) gemonitored?
o Wat is hiervan het effect op de milieu-impact (CO2-eq)?
Worden GHG emissies door uw organisatie gecompenseerd? Zo ja, op welke wijze? Wordt er
enkel groene stroom gebruikt? Hoe wordt deze opgewekt (zon/wind) of is dit op basis van
certificaten?
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Wat doet uw organisatie met betrekking tot sociale duurzaamheid? Hierbij valt te denken
aan sociaal maatschappelijke doelstellingen als opleidingsmogelijkheden en zorg voor
veiligheid en gezondheid van het personeel (Social return on investment).

Bij lease van de producten kunnen aan aantal aanvullende vragen worden gesteld om de
toeleverancier nog wat beter te kunnen karakteriseren:
-

-

-

Wordt het afvalwater van de wasserij hergebruikt? Wordt het afvalwater op locatie
gezuiverd (en zo ja, via welke methodieken)? Wordt de energie uit het afvalwater
teruggewonnen (warmtewisseling) voor lozing (en zo ja: wat is het rendement van de
warmtewisseling)?
Wat zijn uw kerncijfers momenteel op het gebied van onderhoud en reiniging van
linnenpakketten (water, chemicaliën en energieverbruik per kg product; eventueel onder te
verdelen diverse productgroepen)?
o Als u bij het onderhoud van het linnenpakket buitenlandse partners inzet: Hoe zit het
dan met de milieu-prestatie van deze partners? Is deze gelijk, beter of minder dan
uw eigen prestatie (en hoeveel)?
Wat zijn concreet de ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en
circulariteit binnen de linnenverhuurbranche en de keten? Hoe verhoudt uw organisatie zich
tot andere organisaties binnen deze branche?

Niet alle partijen zullen deze vragen onmiddellijk kunnen beantwoorden. Het is echter wel van
belang dat u een toeleverancier kiest, die niet alleen nu de meest circulaire en duurzame producten
levert, maar dat die ook met de ontwikkelingen meegroeit en in de loop van de tijd (bij grote
ondernemingen: gedurende de looptijd van het contract) steeds weer nieuwe circulaire producten
onder uw aandacht brengt. Zo mogelijk kunt u na de keuze van de leverancier aangeven graag aan
pilot-projecten te willen meedoen om nieuwe circulaire textielproducten te testen en te beoordelen.

5.3 Uw eigen circulariteitsdoelstellingen
Het is natuurlijk ook van belang dat uw eigen organisatie een plan heeft om te verduurzamen en
meer circulair te worden. Dit kan uiteraard niet alleen aan toeleveranciers en externe partijen
worden overgelaten. Om goed beslagen ten ijs te komen moet u ook uw eigen
duurzaamheidsplannen en duurzaamheidsplanning (roadmap) goed hebben uitgewerkt. Om deze
doelstellingen scherp te krijgen en aan te scherpen zouden de volgende vragen beantwoord moeten
worden:
-

-

Welke visie heeft uw organisatie op circulariteit, duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen?
Welk beleid is er geformuleerd met betrekking tot circulariteit? Hierbij kan worden gedacht
aan duurzaamheid van de producten die aangeschaft worden produceren, het inzamelen van
afgedankte producten en deze aanbieden voor hergebruik of recycling, bereidheid om deel
te nemen aan proefprojecten met circulaire producten.)
Hoe wordt geborgd dat er door uw organisatie zo min mogelijk afval wordt gegenereerd
(inclusief verpakkingen)?
o Worden verpakkingen hergebruikt?
o Wordt afval dat toch ontstaat gerecycled (of ter recycling aangeboden) en wordt de
recycling (of de resultaten van de recycling) gemonitored?
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o Wat is hiervan het effect op de milieu-impact (CO2-eq)?
Worden GHG emissies door uw organisatie gecompenseerd? Zo ja, op welke wijze? Wordt er
enkel groene stroom gebruikt? Hoe wordt deze opgewekt (zon/wind) of is dit op basis van
certificaten?
Kent u de milieu-footprint van uw organisatie? Zo ja, hoe heeft deze zich ontwikkeld in de
laatste jaren? En hoe verwacht u dat deze zich zal ontwikkelen in de komende jaren?

Als u deze vragen kunt beantwoorden, dan kunt u uw toeleverancier vragen hoe deze kan helpen bij
het behalen van uw (geformuleerde) doelstellingen.

5.4 Hoe kan uw toeleverancier helpen uw circulariteitsdoelstellingen te behalen
U kunt uw circulariteitsdoelstellingen voorleggen aan uw leverancier van textiele producten en
vragen hoe deze in de loop van de tijd (de looptijd van het contract) kan bijdragen uw doelstellingen
te behalen of zelfs te overtreffen. Daarvoor kunnen deze vragen worden gesteld:
-

-

Op welke wijze kan uw organisatie bijdragen aan onze doelstelling met betrekking tot
circulariteit? Hoe maakt u dit voor ons zichtbaar en meetbaar? Wat is daarbij onze rol / wat
wordt er door uw organisatie van ons verwacht?
Ons bedrijf wenst voorloper te zijn in circulariteit. Beschrijf hoe uw bedrijf kan bijdragen de
milieu-impact te verlagen door middel van een circulaire product propositie.
Welke inspanning (boven uw normale inspanning) gaat u leveren om de circulariteitsdoelstellingen van ons te realiseren?
Bij lease: hoe duurzaam is het transport tussen onze locatie(s) en de wasserij? Welke
categorie voertuigen zullen hierbij worden ingezet?

Door uw toeleverancier deelgenoot te maken van uw circulariteitsambities wordt de invulling van
deze ambitie een gedeelde of gezamenlijke opdracht. Hierdoor krijgt u mogelijk eerder de
beschikking over circulaire producten dan uw concullega bedrijven.

5.5 Uitvragen van circulaire textiel
Als bedrijf hebt u behoefte aan een bepaald textielproduct of een aantal textielproducten, die al dan
niet in eenzelfde stijl moeten zijn. Het zal maar zelden zijn dat het textielpakket rechtstreeks bij de
producent aangeschaft kan worden. Meestal zullen er andere bedrijven bij betrokken zijn, zodat er
sprake is van een hele keten van toeleveranciers (waarbij u alleen met de laatste schakel direct zaken
doet). Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in de hele keten, het liefst van vezelproductie
tot en met de aflevering en alles wat daar tussen zit. Deze transparantie is nodig om te voorkomen
dat er in de toeleveringsketen zaken gebeuren waar u niets mee te maken wilt hebben. Om daar
inzicht in te krijgen kunnen de volgende zaken worden uitgevraagd aan de toeleverancier:
-

Geef een beschrijving hoe de gehele ketensamenwerking wordt ingericht en waarom voor
deze manier is gekozen.
Geef een beschrijving van de functies/rollen van u als toeleverancier en de ketenpartners die
worden ingezet tijdens de implementatie en uitvoering van de onderhavige opdracht.
Vraagt u als toeleverancier de milieu-impact uit? Hoe vraagt u de milieu-impact van de
toeleveringsketen uit? Hoe controleert u deze opgave?
Wat is de herkomst van het aangeboden textiele materiaal? Graag de hele keten beschrijven
van vezelproductie, spinnen, weven/breien, veredelen, confectie. Zowel technisch als
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geografisch. Welke duurzame keurmerken heeft u met betrekking tot virgin grondstoffen
(GOTS, OCS, …), gerecyclede grondstoffen (GRS) en eindproducten (Oekotex, Bluesign, … (zie
ook: http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,textiles )
Welke maatregelen zijn er genomen cq. afspraken zijn er gemaakt om de toeleveringsketen
te verduurzamen? Specificeren mbt textiele materialen, textiele processen, verpakking en
transport.
Welke circulaire producten hebt u reeds? Wat is de herkomst van deze producten? (waar
vindt de productie plaats). Hoe zijn deze producten in te delen in de classificatie van de NTA
8195 Circulair Textiel (https://www.nen.nl/nta-8195-2020-nl-269944n)? Over welke
keurmerken beschikt u en/of beschikken uw circulaire producten (GRS/RCS/ of vergelijkbare
keurmerken)?
Werkt u concreet toe naar een volledig circulair productassortiment? Zo ja, op welke wijze
en welke termijn zou dat gerealiseerd kunnen worden? Welke stappen hebt u of gaat u
ondernemen om volledige circulariteit te realiseren. Wat is het voorziene tijdspad hierbij?
Hoe is ervoor zorggedragen dat de producten zo lang mogelijk meegaan en hoe denkt u de
levensduur van de producten verder te vergroten? Hoe toetst u dit? (aantal
reinigingsbeurten, testrapporten, ….).
Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. end-of-life van producten op dit moment? Hoe kan de
milieu impact geminimaliseerd worden en de circulariteit gemaximaliseerd? Kunt u dit verder
specificeren aan de hand van onderstaande indeling?
o hergebruik als product (reuse) specificeren op welke wijze en met welke partijen dit
gerealiseerd gaat worden!). NB. Hergebruik als poetsdoeken, vulling of isolatie
wordt hier niet als reuse beschouwd. Reuse is van toepassing als het product
dezelfde functie blijft vervullen.
o Recyclen van de materialen: volgens welke methode (mechanisch, chemisch,
extrusie, thermisch (verbranden), composteren, andere methode)?
Voor bovenstaande vragen ook graag het volgende beantwoorden:
Welke partij(en) zijn/worden betrokken bij het uitvoeren van het end-of-life scenario?
Hoe wordt het inzamelingsproces ingericht?
Hoe wordt eventueel het sorteringsproces ingericht?
Bij materiaalrecycling, waar kunnen deze grondstoffen dan opnieuw ingezet worden
(applicatiegebied).
Er is een voorkeur voor een closed loop oplossing, dus dat het artikel opnieuw in te zetten is
of het gerecyclede materiaal opnieuw te verwerken is tot nieuw garen. Voor welke artikelen
denkt u dat dit te realiseren is?
Als de materialen niet meer in de textielsector ingezet kunnen worden, war zullen ze dan
ingezet worden (aangeven welk % van de artikelen als grondstof ingezet wordt t.b.v. andere
producten (open loop))?

5.6 Wat er nog meer gevraagd kan worden
Bovenstaande paragrafen geven een waslijst aan vragen. Uiteraard hoeven niet alle vragen gesteld te
worden, maar kan een selectie gemaakt worden, afhankelijk van de omvang van de opdracht, de
eigen visie op circulariteit en de relatie met de toeleverancier (bestaand of nieuw). Ook in een
oriënterend gesprek met een toeleverancier zijn nog niet alle vragen even belangrijk.
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Waar de bovenstaande vragen nog niet over gaan, zijn concrete producten. Daar zullen natuurlijk ook
veel vragen over gesteld moeten worden, zowel van technische aard (hoe sterk, hoe duurzaam,
welke kleuren en logo’s, ….). Met de informatie die in hoofdstuk 4 is gepresenteerd (en alle links die
zijn opgenomen), kunt u al heel wat voorwerk verrichten en ten opzichte van uw leverancier u ook
als een goed geïnformeerde klant verkopen. Daarmee wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van
uw toeleverancier en laat u zich niet gemakkelijk iets wijs maken. En dat is winst voor zowel uw
toeleverancier als uw eigen organisatie.
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6. Aanbesteden
6.1 Inleiding
Aanbesteden is een gestructureerd proces wat doorlopen dient te worden alvorens er op objectieve
gronden een partij gecontracteerd kan worden. Dit hoofdstuk geeft tips voor zowel publieke als
private inkopers die toegepast kunnen worden in een publiek en/of privaat circulair textiel project.

6.2 Budget, bodem en plafond bedragen (publiek en privaat)
Verschillende omstandigheden kunnen zorgen dat de kans op bezuinigingen toenemen, denk voor de
publieke sector aan wisselingen in de politiek of een pandemie. Hiermee wordt de noodzaak om
scherp in te kopen groter. Echter wanneer budget de drijvende factor bij aanbestedingen vormt,
stimuleren we de race to the bottom die niet alleen negatieve impact op klimaat en
circulariteitsdoelstellingen heeft, maar ook op arbeidsomstandigheden en leefbaar loon in de keten.
Om binnen beschikbare budgetten te kunnen sturen op maximale circulariteit kan de aanbestedende
dienst overwegen om de budget gedreven inkoop methode toe te passen of om te werken met
bodem- en plafond prijzen.
Als er al een beoordeling van de prijs plaatsvindt dan bij voorkeur op de total cost of ownership
(TCO). TCO kan bij alle businessmodellen toegepast worden. Een zo breed mogelijke interpretatie
daarvan is raadzaam waarbij aanschaf, onderhoud en levensduur meegewogen wordt. Verlenging
van levensduur, langer toestaan van reparatie of langer gebruik van bestaande voorraad zorgen ook
vaak voor ruimte in het budget voor meer circulariteit in de nieuwe producten.
Bent u in staat goed uw inkoopbehoefte te beschrijven en kunt u een betrouwbare raming opstellen?
Dan biedt de budget gedreven aanpak zeker voordelen. Hiermee stuurt u maximaal op de kwaliteit
(geen weging op de prijs) en geeft u niet meer uit dan beschikbaar
(https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/factsheetbudgetgedreveninkoop-mei2017.pdf ).
Om concurrentie voor het grootste deel op kwaliteit te stimuleren kunt u ook kiezen om te werken
met plafondbedragen per product. Dit plafondbedrag geldt als knock out criterium, overschrijding
van één of meerdere plafondbedragen leidt tot uitsluiting van verdere deelname. Een plafondbedrag
zorgt net als de budget gedreven methode voor maximale kwaliteit zonder meer uit te geven dan
beschikbaar is.
Op basis van historische data is het vaak mogelijk om een goede inschatting van de behoefte, de
bodem en plafondprijs te maken. Op basis van een bodem- en plafondprijs kan de prijs lineair
worden gescoord. Het voordeel daarvan is dat een klein verschil in prijs tussen inschrijvers niet een
onevenredig groot verschil in de score oplevert: iets dat wel het geval kan zijn wanneer prijzen
relatief ten opzichte van elkaar worden gescoord. Wanneer het aantal af te nemen producten nog
niet in beeld te brengen is kan dezelfde methode op de stuksprijzen toegepast worden.

6.3 Beoordelen op inputmaterialen in het te leveren product
Het onderscheidende vermogen van de leveranciers kan worden beoordeeld op de inputmaterialen
in de aangeboden producten. Dit is heel goed mogelijk volgens onderstaande tabel. Deze tabel is een
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voorbeeld wat ten tijde van schrijven, voorjaar 2021, marktconform is maar mogelijk snel
achterhaald kan zijn. Het advies is om in contact met de markt te onderzoeken hoe ver een
aanbieder kan gaan met gerecyclede content.
NTA Categorie input
stromen

Stofsoort

Vezeltype / materiaal

Weegfactor (indicatief)

A1

Gerecycleerd textiel
Post-consumer

C1

Gerecycleerd textiel
Pre-consumer of
productieafval

Gerecycleerd katoen,
viscose, wol, polyester,
polyamide, etc
Gerecycleerd katoen,
viscose, polyester, wol,
polyamide, etc.

100% * max. punten *
aanwezig % gerecycleerde
vezels
50% * max. punten * aanwezig
% gerecycleerde vezels

B1

Gerecycleerd textiel
Pre-consumer, post
productie

Gerecycleerd katoen,
viscose, polyester, wol,
polyamide, etc.

25% * max. punten * aanwezig
% gerecycleerde vezels

D1

Gerecycleerd niet textiel
Open loop

Gerecycleerde vezels
zoals R-Pet (uit PETflessen), Pinatex,
banana-vezels, etc

25% * max. punten * aanwezig
% gerecycleerde vezels

•

Bovenstaande methodiek stuurt op circulariteit van de materialen met het hoogst haalbare
percentage mono-materiaal of stofsamenstelling van post-consumer textiel (Input stroom A).

•

Input stroom C (productie afval), heeft de voorkeur boven inputstroom B, (post
productiemateriaal/ongebruikt product).

Een aanbestedende dienst/inkopende partij kan er voor kiezen om deze methodiek niet op het totale
textielpakket toe te passen maar op een aantal producten waarvan de meeste afname wordt
verwacht, waar het al makkelijk toepasbaar is en/of waar de meeste impact te maken valt. Dit kan
in een marktconsultatie achterhaald worden.

6.4 Retourproces
Er zijn veel kansen om als aanbestedende dienst te sturen op de volgende levensduren van de
producten die ingekocht worden maar ook van de producten die nu aan vervanging toe zijn. Het
laatste dat we willen is dat de producten die wij niet meer gebruiken in de verbrandingsoven
eindigen. Lokale verwerking, opnieuw inzetten van producten en/of stoffen als grondstof voor
nieuwe producten zijn slechts enkele suggesties. Zoek de creativiteit van de markt op en beloon hen
daarvoor.

6.5 Looptijd van de contracten
Langere termijn contracten geven leveranciers de ruimte om te ontwikkelen en samen met de
opdrachtgever te investeren in een grotere mate van circulariteit op basis van de inputstromen.
Raamcontracten zijn voor maximaal vier jaar af te sluiten, maar kunnen om goede redenen langer
lopen. Circulaire doelstellingen zijn voldoende reden om langere looptijden te contracteren. Dat
betekent dat circulaire prestaties onderdeel worden van de verlengingsopties. Hiermee is
gewaarborgd dat de markt de ruimte en investering krijgt voor de te behalen doelstellingen en kan
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er, indien deze niet worden behaald, toch ontbonden worden. Aanbesteden vanuit ambitie betekent
ook sturen op een stip aan de horizon, bijvoorbeeld 100% circulair in 2030 én een transparante
productie- en toeleveringsketen, leefbaar loon en andere sociale thema’s.

6.6 Indexatie (Publiek en Privaat)
Prijsindexaties zijn heel normaal en kunnen jaarlijks of indien omstandigheden dit rechtvaardigen
eerder worden ingediend. Dit dient echter wel gemotiveerd en onderbouw te worden gedaan.
Gebruikelijk is om een CBS indexatie te kiezen en contractueel vast te leggen. Gezien het merendeel
van producties plaatsvindt in niet-eurolanden (lage lonenlanden) en sterk onderhevig is aan allerlei
prijsverhogende factoren op de wereldmarkt, schommelende wisselkoersen en bijvoorbeeld
politieke omstandigheden is het raadzaam te werken met een open calculatie. De CBS indexatie is
gericht op euro landen en is dan ook minder geschikt om een realistische indexatie voor
textielproducten neer te zetten.
De opdrachtnemer vult de open calculatie in en geeft inzicht in welke componenten stijgen. In goed
overleg kan de indexatie worden vastgesteld. Onderstaand format kan daarvoor worden gebruikt

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Bijlage 1: presentaties van toeleveranciers van hotellinnen
Wevotex

Pagina 24

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 25

Adviesdocument

Dibella

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 26

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 27

Adviesdocument

HeboVanDijk

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 28

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 29

Adviesdocument

Circulair textiel voor verblijfsrecreatie

Pagina 30

