
 
 
 

Position paper: kringloopbedrijvigheid is noodzakelijk bij transitie naar circulaire textielketen 
  

Het  thema van vandaag is de circulaire textielketen. Via tussendoelen, circulariteitstrategieën en instrumenten 
moet de textielketen uiteindelijk in 2050 circulair zijn.  
 
In deze position paper geeft Het Goed kringloopwarenhuizen, samen met Kringcoop en de Branchevereniging 
Kringloop Nederland (BKN) aan dat kringloopactiviteiten een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire 
én inclusieve samenleving. En dat er ruimte is voor een nog grotere impact voor de kringloopbedrijven. Lokaal en 
Sociaal! 
 
De kringloopbranche vormt een belangrijke schakel in de inzameling, het opnieuw in omloop brengen van gedragen 
kleding en voorbereiden  voor verdere bewerking als grondstof.  En zorgt daarnaast voor meer impact dat bijdraagt 
aan de gewenste brede welvaart. 
 
Fijnmazige inzameling en hoogwaardig hergebruik: lokaal en sociaal! 

Ongeveer 1/3 van het textiel dat in Nederland gescheiden wordt ingezameld, wordt ingezameld door de 
kringloopbranche1.  Door lokale betrokkenheid, kennis en netwerk wordt het textiel op een fijnmazige wijze  
ingezameld.  
 
Veel van dit ingezameld textiel wordt door de kringloopbranche in haar winkels verkocht. Re-use scoort hoog op 
de circulaire R-ladder. In 2022 hebben de 31 kringloopwarenhuizen van Het Goed in totaal ruim 1,7 miljoen 
kledingstukken verkocht aan bezoekers van haar winkels. Extrapolatie over de hele branche leert dan dat jaarlijks 
miljoenen kledingstukken lokaal een nieuw leven krijgen. 
   
Fijnmazige inzameling en hoogwaardig hergebruik: lokaal en sociaal! 

Een circulaire samenleving is ook inclusief.  Kringloopbedrijven zijn bij uitstek sociale ondernemingen die met het 
bieden van sociale werkgelegenheid het maatschappelijk belang van juiste verwerking van textiel kunnen 
vergroten.  
 
Staatsecretaris Vivianne Heijnen sprak in het circulaire economie debat van november 2022 ook over het belang 
van de sociale economische aspecten als voorwaarden om tot een circulaire economie te komen. Economische 
activiteiten van ondernemingen met sociale doelstellingen creëren ook positieve sociale effecten, sociaal-
professionele integratie of opleidingen die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften.  
 
De leden van BKN creëren gezamenlijk meer dan 12.000 banen. Een groot deel van deze banen betreffen het 
inzamelen, sorteren en verkopen van gebruikt textiel.  
 
Deze  impact voor een circulaire en inclusieve samenleving kan de kringloopbranche niet alleen behalen. De branche 
is ervan doordrongen dat transities vragen om ketensamenwerking, zowel horizontaal als verticaal. 
 
Werk maken door hergebruik: samenwerken 

Horizontale samenwerkingen 
Het Goed is lid van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN). BKN vertegenwoordigt 65 kringloopbedrijven 
die samen 244 kringloopwinkels exploiteren verspreid over het hele land. Leden van BKN voeren het Keurmerk 
Kringloop Nederland hiermee onderscheiden zij zich binnen de sector door professionaliteit, transparantie, 
integriteit en de bijdrage aan de inclusieve en circulaire samenleving (www.kringloopnederland.nl) . 

 
1 Rapport FFact massabalans textiel 2018: tabel 1 
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Een aantal leden van BKN heeft gezamenlijk Kringcoop opgericht, een coöperatie van en voor kringlooporganisaties. 
Kringcoop maakt het mogelijk dat kringloopbedrijven lokaal op een goede manier textiel sorteren. Gericht op lokaal 
hergebruik en voorsortering tot hoogwaardig grondstof voor nieuw textiel of andere toepassingen. En daarbij van 
meerwaarde voor de lokale / regionale arbeidsmarkt. Zie ook www.kringcoop.nl. 
 
Verticale samenwerking 
Met concullega De Beurs maakt Het Goed onderdeel uit van Stichting Texplus in Enschede. Samen met 5 andere 
partners met ieder een andere rol in de textielketen worden stappen gezet op weg naar een circulaire textielketen. 
Zie ook www.texplus.nl. Texplus is onderdeel van de Dutch Circular Textile Valley (DCTV). Het doel van DCTV is het 
verbinden, vernieuwen en versnellen van de transitie naar circulair textiel en  circulaire mode in Nederland. 
 
Als laatste voorbeeld noemen we graag de samenwerking tussen Zeeman en Het Goed. Zie ook 
https://www.zeeman.com/nl/resale. In een aantal winkels verkoopt Zeeman door Het Goed gesorteerde gebruikte 
kleding. Zeeman heeft met deze samenwerking onlangs een  circulariteitsprijs ontvangen.  Zeeman won deze prijs 
door een effectieve samenwerking met Het Goed.  
 
Dit zijn mooie voorbeelden waarbij kringloopbedrijven van toegevoegde waarde zijn in het streven naar een 
circulaire en inclusieve samenleving.   
 
Werk maken door hergebruik: wat kan beter? 

Er zijn goede voorbeelden, maar het Planbureau voor de leefomgeving constateert in de onlangs verschenen 
Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2023 dat meer ontwikkeling en sturing op de 
circulariteitsstrategieën nodig zijn om de doelen te halen in 2050. 
 
‘De circulariteitsstrategieën die gericht zijn op het afzien of delen van producten en het verlengen van de 
levensduur van producten blijven achter, terwijl ze cruciaal zijn voor het realiseren van de ambities. ‘ 
 
Voor de UPV textiel zien wij een voorzet tot vernieuwingen in de vormgeving. Voor het eerst wordt in een UPV 
gesproken over producthergebruik. Dat is een goede eerste aanzet. De doelstellingen over producthergebruik 
dienen jaarlijks te stijgen opdat de gewenste transitie wordt versneld. Daarmee kan de UPV textiel als een goed 
voorbeeld dienen voor  toekomstige UPV’s. 
 
Wij pleiten daarnaast voor een verandering van het belastingregime, waarbij belasting op arbeid binnen de 
circulaire sector wordt verlaagd en belasting op vervuiling en grondstoffen wordt verhoogd. Het introduceren van 
een circulair criterium waarvoor een verlaagd btw-tarief op toegepast kan worden, zou een goede start zijn.  
 
De kringloopbranche zou daarmee haar circulaire en inclusieve impact fors kunnen verhogen. 
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