
Er wordt meer kleding dan ooit geproduceerd, gekocht en weggegooid. Dit heeft verschrikkelijke

gevolgen voor de 75 miljoen arbeiders werkzaam in de textielindustrie, en voor onze aarde. De VN stelt

dat de textielindustrie verantwoordelijk is voor tussen de 8 en 10% van de wereldwijde uitstoot van

broeikasgassen en dat in 2050 de mode-industrie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor een kwart van

alle Co2 uitstoot. Momenteel worden er meer dan 150 miljard kledingstukken per jaar geproduceerd en

komt  73% daarvan op vuilnisbelten of in verbrandingsovens terecht. (1)  

 

Een groot deel van de werknemers in de textielindustrie werkt daarnaast onder erbarmelijke

omstandigheden. Deze werknemers, waarvan 80% vrouw, worden slecht betaald en behandeld en werken

vaak in onveilige situaties. Zo worden ze dagelijks aan schadelijke chemicaliën blootgesteld. De meeste

van deze stoffen zijn kleur of verfstoffen, schoonmaakmiddelen of middelen die stoffen waterdicht

maken. Deze stoffen vervuilen lokale gemeenschappen en hebben een negatieve impact op de

gezondheid van werknemers én de consumenten die de kleding dragen. Sommige van deze stoffen

hebben hormoonverstorende of  kankerverwekkende eigenschappen. 

 

Het is essentieel dat de Europese Unie nu zijn verantwoordelijkheid neemt en maatregelen neemt

die de schadelijke en vervuilende textielindustrie hervormen. Wat ons betreft moet de Europese

Commissie  stoffen  die schadelijk zijn voor mens en milieu voorgoed verbieden, zowel voor de

productie als import van textiel. Omdat we veel kleding importeren is het belangrijk dat ook

geïmporteerd textiel aan strenge normen moet voldoen, net als in Europa geproduceerd textiel.

MOp die manier kan de veiligheid en gezondheid van miljoenen textielarbeiders en hun omgeving

worden gegarandeerd.

 

(1) Global Compost Project, 2015
(2) World Bank in E. MacArthur Foundation, 2017
(3) Bluesign, Environmental Health & Safety (EHS)
guidelines for brands and retailers, 2011
(4) Ibid
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 Factsheet: Textiel en Chemicaliën

http://globalcompostproject.org/wp-content/uploads/2015/10/SustainableApparelMaterials.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf


De chemicaliën die bij de productie worden gebruikt vormen een gevaar voor de gezondheid van

textielindustrie werkers én consumenten. Hier een aantal voorbeelden van stoffen die veel worden

gebruikt bij textiel productie en vaak worden aangetroffen in kleding (1) (2): 

 

Ftalaten: ftalaten zijn chemische weekmakers die vaak worden gebruikt in coatings die kleding bedruken,

waterafstotend of kreukvrij maken. Ftalaten hebben een hormoonverstorende werking. 

 

Nonylphenols/nonylphenol ethoxylates (NPE/NPEOs): Deze stoffen worden vaak gebruikt voor het

wassen en verven van textiel. Ze hopen op in land- en waterecosystemen en hebben een

hormoonverstorende werking 

 

Formaldehyde: Formaldehyde wordt vaak gebruikt voor het waterdicht, kreukvrij en vlekvrij maken van

kleding. Het wordt ook vaak gebruikt om kleding voor te bereiden op transport. Formaldehyde wordt gelinkt

aan kanker, huid en ademhalingsproblemen. 

 

 

 

Bij de productie van textiel komen helaas veel schadelijke stoffen vrij. De meeste van deze stoffen zijn

kleur of verfstoffen, schoonmaakmiddelen of middelen die stoffen waterdicht maken. Sommige van deze

stoffen hebben hormoonverstorende of  kankerverwekkende eigenschappen. Naast dat deze toxische

stoffen in ons textiel zitten, vervuilen ze ook eco-systemen en grondwater, en zijn ze schadelijk voor de

miljoenen mensen die werkzaam zijn in de textielindustrie. Women Engage for a Common Future streeft

naar een schone, eerlijke textiel sector. Voor mens, dier en milieu. We bieden informatie en lobbyen voor

betere (Europese) regelgeving op het gebied van chemicaliën en textiel.

 

#WardrobeChange

Industriëel afvalwater vervuild met cheminicaliën.
Credit: Greenpeace

De productie van onze kleding
vervuilt de lokale

leefomgeving en stelt textiel
werknemers bloot aan
hormoonverstorende,

kankerverwekkende en
andere schadelijke stoffen. 

(1) WECF, 2013
(2) Greenpeace, 2018

 

 Factsheet: Textiel en Chemicaliën

https://www.wecf.eu/download/2013/ResizedReportWECFTextiles.pdf?m=1424266185&
https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2018/07/destination_zero_report_july_2018.pdf


Tips voor Consumenten:

 

Consuminder: het spreekt misschien voor zich, maar hoe minder je koopt en langer je doet met je

kleding en ander textiel, hoe minder je bijdraagt aan een groeiende hoop textielafval en aan een

vervuilende industrie waar het helaas vaak slecht gesteld is met arbeidsomstandigheden.  

 

Kies en Koop Bewust: Zoek naar producten met officiële certificeringen en kenmerken zoals het EU-

Milieu Keurmerk, Textile Exchange of GOTS. Voor meer informatie over labels kun je bijvoorbeeld deze

keurmerkenwijzer van Milieucentraal raadplegen. Deze labels hanteren strengere regels voor het gebruik

van schadelijke stoffen. Uiteraard is het altijd belangrijk om nieuw textiel te wassen. Momenteel is de

regelgeving in (West & Noord) Europa het strengst, dus let ook op de origine van je producten. Ook is het

goed te letten op materialen, natuurlijke stoffen (Tencel, Hennep, Linnen etc.) zijn meestal duurzamer en

minder schadelijk voor het milieu dan synthetische stoffen (Polyester, Nylon, Acryl). 

 

Gebruik je kracht als consument: Wees kritisch op bedrijven en gebruik je recht op informatie. Je kunt

namelijk bij bedrijven informatie opvragen over productieprocessen en chemicaliën. Zo heb je niet alleen

de juiste informatie maar motiveer je bedrijven ook om hun productieprocessen te herzien en hopelijk

verduurzamen. Wees je ervan bewust dat bij een eerlijke en schone industrie ook hogere prijzen horen.

Op onze website vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om bij producenten informatie over je

kleding op te vragen.  

Wat kun jij doen om ons te helpen. 

 

Fijn dat je wilt bijdragen aan onze campagne. In dit eerste deel van de campagne proberen we

vooral meer aandacht te vragen voor de impact van het gebruik van chemische stoffen in de

modeindustrie. Hoe je hier invulling aan wil geven is up to you! Misschien wil je meer aandacht

vragen voor giftige stoffen in onze (kinder)kleding of juist de schrijnende situatie van

textielindustrie medewerkers delen. 

 

Gebruik de Campagne Hashtags
 

#WardrobeChange
#ToxicFreeFashion

Women Engage for a Common Future (WECF) 
 
Voor vragen: marrit.vanveen@wecf.org

 

 Factsheet: Textiel en Chemicaliën

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/keurmerken/
https://www.wecf.org/nl/wp-content/uploads/2020/04/Template-45dagenbrief-modetextiel.pdf

