
CIRCULAIR TEXTIEL
EUROPESE LOBBYPRIORITEITEN MRA

1. PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID

2. RENDABELE CIRCULAIRE BUSINESSCASES

kernproblemen
• Weggegooid textiel valt in Europese regelgeving onnodig vaak onder 
definitie ‘afval’.
• Producenten worden niet gebonden aan verantwoordelijkheid over 
verduurzaming texielketen (due diligence).
• Te weinig samenwerking en uitwisseling van informatie tussen 
stakeholders in textielketen.

kansen
• Gebruik lessen ECO-TLC (Frankrijk) voor inrichting UPV-systeem met 
tariefdifferentiatie.
• Haak in op huidige ontwikkelingen in EU regelgeving m.b.t. textiel.
• Stimuleer betrokkenheid andere regio’s ACR+ netwerk m.b.t. 
producentenverantwoordelijkheid.
• Gebruik momentum COVID-19. 

kernproblemen
• Kosten sorteer- en recycletechnologie zijn hoog.
• Gebrek aan opschalingsmogelijkheden technologische innovaties.
• Te kleine afzetmarkt voor gerecycled textiel door de hele keten.
• Groot aandeel niet-recyclebaar materiaal in textielproductie.

kansen
• Gebruik positie MRA als koploper inzameling en sorteertechniek bij    
het vormen van coalities met andere regio’s (via ACR+).
• EU kan als handelsblok positie innemen tegen niet gerecycled textiel.
• Overheid kan als grootgebruiker van textiel de afzetmarkt vergroten.
• Publieksconsultaties Europese textielstrategie 2021.
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COLOFON

• MRA pleit voor invoering Europees grondstoffenpaspoort bij zowel de invoer van producten buiten 
Europa als productie binnen de Europese Unie.
• MRA pleit ervoor dat textiel niet meer wordt gedefiniëerd als afval.
• MRA pleit voor nieuwe EU regelgeving: stel due diligence voorwaarden op voor producenten.
• MRA pleit voor Europese minimumnormen op recyclaten om lineaire productie te verminderen.

• MRA pleit voor Europese investeringen op sorteer- en verwerkingstechnologie op circulair textiel.
• MRA pleit voor een verplicht percentage circulair aanbesteden van textiel door overheden van 
Europese lidstaten. Practice what you preach.
• MRA pleit voor Europese minimumnormen op recyclaten om afzetmarkt circulaire producent te 
vergroten.

• Samenwerking met Telaketju en ECO-TLC voor implementatie UPV-systeem.
• Position paper schrijven en delen met europarlementariërs (bijv. Jan Huitema, VVD).
• Parliamentary hearing organiseren in Europees parlement (n.a.v. gesprek Heidi Hautala, vice-
voorzitter EU Parlement).

• Identificeer via ACR+ andere koplopers in de EU en vorm coalitie.
• Gebruik position paper als input voor Europese Textielstrategie 2021.
• Monitor NWO onderzoeksresultaten (nov 2020) naar opschalings-factoren circulaire innovaties.
• Onderzoek hoe een grondstoffenpaspoort kan bijdragen aan de meetbaarheid en inzichtelijkheid 
van het aandeel recyclaten in een product.
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UPV met tariefdifferentiatie

Green Public ProcurementEen stuk textiel is in zijn levensloop maar korte tijd in handen van de consument. De MRA roept 
producenten op verantwoordelijkheid te nemen voor de complete levensloop van een stuk textiel.

Lineaire businessmodellen zijn rendabeler dan circulaire businessmodellen. 
Bijna de volledige textielindustrie is lineair. Om deze balans te doen kantelen 
naar een circulaire economie, is actie nodig.

Frankrijk heeft als enig land 
binnen de EU een systeem 
waarin een onafhankelijke 
instantie (ECO-TLC) de 
afdankfase van textiel beheert. 
Met een prijsprikkel in het 
tarief voor producenten wordt 
duurzaamheid gestimuleerd. 
Hierbij wordt rekening 
gehouden met ontwerpkeuzen 
(herbruikbaarheid, slijt- en 
wasvastheid) en het aandeel 
gerecycled materiaal in het 
textiel.

Het ministerie van Defensie 
zet in op circulair textiel. In 
duizenden nieuwe handdoek-
en, washandjes en overalls is 
tussen de 14% en 36% gere-
cycled textiel verwerkt. Ook 
wordt afgeschreven kleding 
van Defensie teruggebracht 
tot herbruikbare vezels en op 
de markt gebracht. Dit voor-
beeld laat zien dat het voor 
overheden goed mogelijk is 
om Green Public Procurement 
ketenbreed toe te passen in 
hun beleid.
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• Textiel moet sociaal-
maatschappelijk verantwoord 
worden geproduceerd.

• Stel position paper op voor 
publieke consultatierondes 
Europese Textielstrategie 2021.

• Circular Europe Network (CEN) 
niet optimaal georganiseerd.
• Veel regio’s op zichzelf gericht 
i.p.v. samenwerking EU-niveau.

• Faciliteer kennisdeling met andere 
koplopers circulair textiel uit Finland, 
Schotland en Frankrijk.

• Verbindende rol MRA tussen lokaal 
(praktisch) en EU (abstract).

• Verbind verschillende belangrijke 
ketenpartners in de regio, zoals 
merken en ontwerpers, en betrek ze 
bij het vraagstuk.

• Meer gemeentelijke regie nodig op waar 
textiel na de inzameling terecht komt.
• Versterken van samenwerking tussen 
brancheorganisaties en gemeenten.

• Bevorder consumentenbewustzijn, 
bijvoorbeeld door campagnes 
gefinancierd uit een UPV. 


