INTERNET CONSULTATIE AMVB UPV

De VHT juicht doelstellingen in een wettelijk kader op gebied van hergebruik, recycling en
hoogwaardige recycling van harte toe. De doelstellingen omschreven in de concept AMvB sluiten aan bij
de ambitie om de textielketen verder circulair te maken.
Wij stellen echter dat cijfers over het volume op de markt gebracht textiel cruciaal zijn om de
doelstellingen in gewichtsprocenten goed te kunnen beoordelen.
De aanname dat één stuk textiel een gewicht van 1 kilogram heeft en er op basis hiervan jaarlijks 700900 miljoen kilo op de markt gebracht wordt is ons inziens niet juist. Tot op heden heeft onze branche
zich altijd gebaseerd op het volume afgedankt textiel. Zoals bekend is dit jaarlijks 300 miljoen kilo
waarvan 46% gescheiden ingezameld wordt.
Voorts stellen wij dat op basis van de informatie van onze leden slechts 8-10% van het textiel wat in
Nederland op de markt gebracht wordt geschikt is om in Nederland te worden hergebruikt.
Doelstellingen die een hoger percentage beogen zijn sluiten niet aan bij de markt realiteit en zijn
derhalve niet haalbaar.
In Artikel 6 punt 2 wordt gerefereerd aan doelstellingen ten aanzien van het gehalte gerecyclede
textielvezels in textielproducten die in Nederland op de markt zijn gebracht die in een ministerieel
besluit zijn vastgelegd. Wij willen hier benadrukken dat het hier altijd moet gaan om het gehalte
gerecycled textiel uit post-consumer textiel. Dit dient duidelijk gedefinieerd te worden en evenals
doelstellingen voor hergebruik en recycling dient er ook een minimum percentage gerecycled postconsumer textiel materiaal in nieuwe textiel producten wettelijk te worden vastgelegd. Alleen zo
ontstaat er vraag naar vezels uit gerecycled post-consumer textiel en kunnen textiel recyclers
economisch rendabel gaan werken.
Bij het Juridisch Kader wordt er gesproken over de samenwerking tussen gemeenten en producenten.
In de huidige situatie werken gemeenten samen met textiel inzamelbedrijven. Voor de VHT leden is het
van belang dat producenten juist direct de samenwerking met textielinzamelaars aangaan. Immers
voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen is dat het textiel op professionele wijze
ingezameld, gesorteerd en gerecycled wordt. Alleen zo kan optimaal hergebruik en recycling
gerealiseerd worden.
De VHT stelt dat producenten de kans moeten krijgen nieuwe vormen van inzameling te organiseren.
Zo moet het plaatsen van textielcontainers in en buiten de winkels formeel geregeld worden. Hierin
blijft het textiel schoon en droog waardoor optimaal hergebruik en recycling mogelijk is.
Uiteraard zouden gemeenten in een dergelijk systeem financieel gecompenseerd kunnen worden voor
de gederfde inkomsten uit de textiel inzameling.
De VHT werkt graag mee met de overheid, producten en gemeenten om een professionele manier van
inzamelen, sorteren en verwerken te garanderen en zo toe te werken naar het circulair maken van de
textielketen.
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