Materialenoverzicht – toelichting
In het materialenoverzicht (dd. 4 juli 2019) van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel
(CKT) zijn zowel bedrijven meegenomen die dit jaar voor het eerst over hun materialen
rapporteren als bedrijven die dit al voor de tweede keer doen.
Binnen de bedrijfsgroep die al voor de tweede keer over hun materialen rapporteren, hebben
door faillissement en stoppen van bedrijfsactiviteiten wijzigingen plaatsgevonden. Ook was
ten tijde van de publicatie een aantal gegevens van bedrijven nog niet beschikbaar, waardoor
deze pas dit jaar gepubliceerd worden. Hierdoor is het niet mogelijk een directe vergelijking
te maken tussen de cijfers van vorig jaar en de cijfers van dit jaar.
Ondanks dat deze vergelijking niet direct mogelijk is, hebben wij wel een aantal conclusies
kunnen trekken op basis van de aangeleverde informatie.
- Als het gaat om duurzame opties, wordt er binnen het convenant gekeken naar
gecertificeerde duurzame materialen. Daardoor is de inzet op circulair geen onderdeel
van de cijfers.
- Katoen en polyester zijn de meest gebruikte materialen. Dierlijke materialen is < 1%
van het totaal aan gebruikte materialen
- We zien een duidelijke toename van duurzame materialen zoals Tencel, Tencel Lyocell,
Refibra, Modal, Tencel Modal. Ondanks dat het gebruik hiervan minder dan 1% van
het totaal materiaalgebruik is dit een duidelijke teken dat bedrijven op zoek zijn naar
duurzame alternatieven.
- Bedrijven hebben meer inzicht in hun materiaalgebruik. Het Convenant heeft door
middel van twee Excel-formats (te vinden in het publicatieoverzicht) inzicht gegeven
in risico’s en duurzame alternatieven om op die manier duurzamere keuzes te
generen. Bij de bedrijven die dit jaar voor de tweede keer over hun materiaalgebruik
rapporteren is een toename te zien van duurzamere materialen.
- Kwantificeerbaar maken van materialen maakt het mogelijk voor bedrijven om
duidelijke KPI’s op te stellen, waardoor verbetering mogelijk wordt. Bedrijven die nu
voor het eerst rapporteren zijn nu in staat duidelijke doelstellingen en acties op
duurzamere materialen te formuleren en te monitoren.
- In de verduurzaming van de keten kunnen bedrijven op verschillende stappen inzetten.
Als bedrijf kun je de keuze voor een stof bijvoorbeeld veelal zelf bepalen, daar waar
dit voor de keuze voor een productielocatie waar het doek geverfd wordt
ingewikkelder is. Door het gebruik van een duurzame grondstoffen hebben bedrijven
verduurzaming meer zelf in de hand.
- Bedrijven die voor de tweede keer rapporteren zetten in op verduurzaming via oa.
Better Cotton. Better Cotton is gericht op het gebruik van minder water en bedrijven
worden geacht het ieder jaar beter doen. Er zitten naast milieustandaarden ook
sociale standaarden in.
- Recycled katoen wordt, net zoals wereldwijd het geval is, nog beperkt gebruikt. Hoewel
dit katoen de beste duurzaamheidsimpact heeft is deze optie door de kwaliteit van
vezel niet voor ieder bedrijf een optie.
- Er is een kleine toename te zien in het gebruik van gerecylet polyester. Recycling is niet
in alle gevallen mogelijk, omdat het een mix van polyester en andere materialen is.
Daarom zijn bedrijven op zoek naar duurzamere polyester.

- Bedrijven zetten over het algemeen nog minder in op duurzamere dierlijke
grondstoffen, behalve bij dons waarbij 92% van de gebruikte materialen RDS
gecertificeerd is.
- Wol en leer zijn de meest gebruikte dierlijke grondstoffen door bedrijven binnen het
convenant. De beschikbaarheid van gecertificeerde duurzame opties op dit vlak zijn
nog beperkt. Hoewel deze opties beperkt zijn, zijn bedrijven binnen convenant wel
gezamenlijk op zoek naar duurzamere opties.

