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Samenvatting  
 
Defensie is een grootgebruiker van textiele producten. Voor een deel van deze producten geldt een 
inleverplicht. De ingeleverde producten worden gesorteerd voor hergebruik, recycling en 
vernietiging. Het systeem functioneert goed. Echter de doelstellingen van Defensie gaan verder. 
Zouden de textiele producten waarvoor nu geen inleverplicht bestaat ook voor recycling in 
aanmerking kunnen komen? En om hoeveel materiaal gaat het dan? En welke milieuwinst kan 
daarmee bereikt worden?  In overleg met Defensie heeft Rijkswaterstaat, Directie Leefomgeving, de 
Stichting Texperium verzocht na te gaan op welke wijze het huidige systeem van hergebruik en 
recycling kan worden verbeterd en op bovenstaande vragen antwoord te geven. In deze rapportage 
zijn de resultaten van de bevindingen van de Stichting Texperium weergegeven. 
 
Texperium heeft hierbij de volgende indeling aangehouden: 
1. Inventarisatie van kledingpakketten en hun samenstelling  (hoofdstuk 2) 
2. Huidige wijze van afdanken en de kosten en opbrengsten die daarmee gemoeid zijn (hoofdstuk 3) 
3. Analyse van het materiaalretoursysteem dat bij Defensie wordt gehanteerd (hoofdstuk 4) 
4. Inzetbaarheid van herwonnen grondstoffen (hoofdstuk 5) 
5. Mogelijkheden tot materiaalpooling en optimalisatie van de afvalstromen met oog op 
(hoogwaardige) recycling van de textiele grondstoffen (hoofdstuk 6) 
6. Logistieke consequenties (hoofdstuk 7) 
7. Economische kosten en baten  / milieukosten en baten (hoofdstuk 8) 
8. Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 9) 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni-oktober 2014 onder leiding van Anton Luiken, 
researchmanager textielrecycling bij Texperium en begeleid door Emile Bruls van RWS Leefomgeving 
en Harry Saltzmann namens het Ministerie van Defensie. 
 
Huidige situatie 
Defensie heeft circa 42.000 militairen in actieve dienst. Deze militairen krijgen kleding en 
persoonlijke uitrusting in bruikleen. De inkoop en uitgifte van deze producten is in handen van het 
KPU- (Kleding en Persoonsgebonden Uitrustings-) bedrijf van Defensie in Soesterberg. Na afloop van 
de actieve dienst moet een deel van de kleding en uitrusting worden ingeleverd. De ingeleverde 
producten worden door de BIGA-groep in Zeist gesorteerd: 

• Nieuwe kleding en uitrustingsstukken (vaak nog in de verpakking) gaan direct retour naar het 
KPU-bedrijf;   

• Een deel van de artikelen, zoals slaapzakken en tassen, wordt door bewassing  voor 
hergebruik  geschikt gemaakt en gaat daarna retour naar het KPU-bedrijf; 

• Vertrouwelijke producten, bijvoorbeeld uniformen van de Koninklijke Marechaussee, 
worden via de afvalverwerker de firma Van Gansewinkel ter vernietiging afgevoerd; 

• Herbruikbare producten (herdraagbare kleding) waarvoor het KPU-bedrijf geen bestemming 
meer heeft, worden via Domeinen verkocht;  

• Katoen-houdende producten, zoals overalls en jassen, worden voor recycling naar ReShare 
afgevoerd.  
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Defensie heeft een goed functionerend systeem opgezet, dat als voorbeeld kan dienen voor andere 
grootgebruikers van textiele producten. Hierbij is in eerste instantie te denken aan de andere 
departementen die aangesloten zijn bij de categorie bedrijfskleding Rijk. 
 
Gezien het streven van Defensie om meer duurzaam met materialen en grondstoffen om te gaan 
wordt overwogen of niet meer (of zelfs alle) textiele producten verplicht ingeleverd zouden moeten 
worden. Texperium heeft een inschatting gemaakt van de hoeveelheid textiel die op deze wijze extra 
beschikbaar zou kunnen komen. Op basis van de jaarlijkse uitgifte van nieuwe producten, onder 
andere aan 7000 nieuwe militairen, de vervanging van producten aan militairen en de voorraad van 
de producten bij het KPU-bedrijf komt Texperium tot de conclusie dat de volgende hoeveelheden 
materialen additioneel ingezameld zouden kunnen worden: 

• Katoen   267.424 kg 
• Katoen-polyester 260.634 kg 
• Polyester    98.639 kg 
• Polyamide  216.197 kg 
• Wol     65.328 kg 
• Wol-polyester    60.075 Kg 

Dit is in totaal bijna 1 miljoen kg.  
 
Textielrecycling 
Textielrecycling is een gevestigde industrie. Veel textiel wordt vervezeld, waarbij de herwonnen 
vezels worden gebruikt in non-wovens voor technische toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn 
geluidsisolatie in auto’s en drukverdeling in matrassen en als geotextiel in weg- en waterbouw. In het 
algemeen betreft het toepassingen met een lage toegevoegde waarde. Sinds enkele jaren wordt veel 
aandacht besteed aan hoogwaardige toepassingen van herwonnen textiele grondstoffen. Uit 
herwonnen vezels kunnen (soms) weer hoogwaardige kleding en meubelstoffen worden gemaakt. 
Hierbij zijn wol en katoen (vooral denim) de materialen waarmee de meeste ervaring is opgedaan. 
Ook wordt afgedankt textiel chemisch gerecycled, waarbij de basischemicaliën worden 
teruggewonnen. Dat gebeurt op commerciële schaal met polyamide 6 (nylon), vooral voor 
tapijtgarens. Gerecycled polyester wordt vooral gemaakt uit afgedankte PET-flessen, maar ook wordt 
er polyester chemisch gerecycled. Momenteel gebeurt er onderzoek naar de (bio-) chemische 
recycling van katoen tot een hoogwaardige viscose vezel.   
 
Toekomstige situatie 
Textiele grondstoffen zoals katoen en wol hebben een grote milieu-impact. Levensduurverlenging en 
recycling verminderen deze impact aanzienlijk. Daarom  is het gewenst dat een groter deel van de 
textiele materialen wordt hergebruikt of (hoogwaardig) gerecycled. Hoogwaardige recycling is echter 
alleen mogelijk met goed gedefinieerde afvalstromen, waarvan voldoende aanbod is gedurende een 
langere tijd. Alleen dan zijn bedrijven geïnteresseerd om in hoogwaardige recycling te investeren. 
Voorgesteld wordt om een materiaalpool op te zetten om dit te realiseren. In de materiaalpool 
zouden zowel de afgedankte textiele producten van Defensie, alsook werkkleding uit andere 
sectoren en ondersoorten uit de reguliere textielinzameling moeten worden gecombineerd. Om tot 
reproduceerbare materiaalstromen te komen is het gewenst hiervoor  automatische sortering in te 
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zetten. Volgend jaar komt een textielsorteermachine op de markt. De materiaalpool zal het beste 
door een commerciële partij (zoals bijvoorbeeld ReShare) beheerd kunnen worden.  
 
De logistieke consequenties bij Defensie van een inleverplicht voor alle textiele producten zijn klein. 
Verwacht wordt dat het bestaande systeem met geringe kosten uitgebreid kan worden om een 
grotere hoeveelheid producten te sorteren. Bij het sorteren zal meer aandacht moeten zijn voor 
product- en recycling. Dit zal als consequentie hebben dat de hoeveelheid textiel dat ter vernietiging 
bij Van Gansewinkel wordt aangeboden zal kunnen afnemen. Immers , ook door vervezeling wordt 
het hergebruik onmogelijk en is vertrouwelijke vernietiging niet meer nodig. 
 
Ook de afvoer van textiele producten en uitrustingsstukken via Domeinen zal tegen het licht 
gehouden moeten worden. Deze wijze van afvoer levert Defensie geen inkomsten op (maar wel 
beperkte inkomsten voor de Nederlandse Staat). Echter, producten die via Domeinen worden 
geveild, worden vaak via dumpshops weer verkocht aan particulieren en verzamelaars.  Defensie is 
hiermee de controle over de producten en hun gebruik kwijt. Gezien de spanningen in de wereld is 
het niet uitgesloten dat Nederlandse defensieartikelen opduiken in crisisgebieden. Dit is ongewenst. 
 
Kosten en baten 
Er is een inschatting gemaakt van de extra kosten en baten na optimalisatie van het 
materiaalretoursysteem bij Defensie.  Verwacht wordt dat dit zal kunnen leiden tot extra baten van 
ongeveer € 750.000 (zie tabel 8 voor onderbouwing). De extra kosten voor inzet bij de BIGA-groep 
worden ruimschoots gecompenseerd door vermeden kosten voor vertrouwelijke vernietiging en 
extra opbrengsten door hergebruik en recycling. De verwachting is dat deze opbrengsten nog verder 
zullen stijgen als ook andere Rijksdiensten zich bij het systeem van Defensie zullen aansluiten.  
 
Bovendien heeft inzet op meer recycling van textiel en de opzet van materiaalpooling waarschijnlijk 
een vliegwieleffect tot gevolg voor innovaties en de verdere ontwikkeling van het gebruik van 
gerecyclede textiele vezels in nieuw textiel. Dit kan een positief economisch effect voor Nederland en 
Europa hebben. 
 
Naast economische baten zijn er ook milieubaten te verwachten. Hergebruik van materialen levert 
een (bijna) even grote besparing op aan nieuwe vezels. Aangezien de productie van nieuwe vezels 
meestal sterk milieubelastend is en de recyclingprocessen slechts een beperkte milieu-impact 
hebben (vaak alleen energieverbruik) is er een groot milieuvoordeel te behalen. Door Texperium is 
uitgerekend dat het extra recycling kan leiden tot een extra besparing van ruim 14.500 ton CO2, 
132.000 GJ energie  (overeenkomstig met  4,25 miljoen m3 aardgas) en bijna 2.9 miljoen m3

  
 water.   
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Summary 
 
The Dutch Ministry of Defence is a large-scale consumer of textile products. For some of these 
products there is an obligation to return them after use. The returned products are sorted for re-use, 
recycling and destruction. The system functions well. However, the objectives of the Ministry of 
Defence extend further. Could textile products for which there is currently no return obligation also 
be eligible for material recycling? And how much material would be involved in this case? And what 
environmental benefits can be achieved? In consultation with the Dutch Ministry of Defence, the 
Environment Department of Rijkswaterstaat within the Dutch Ministry of Infrastructure and the 
Environment has requested the Texperium Foundation to investigate ways in which the current 
system of re-use and recycling may be improved, and to provide answers to the questions above. 
This report includes the results of the findings by the Texperium Foundation. 
 
Texperium has used the following structure: 
1. Inventory of clothing sets and their composition (chapter 2) 
2. Current method of disposal and the costs and revenues involved (chapter 3) 
3. Analysis of the material return system used at the Dutch Ministry of Defence (chapter 4) 
4. Usability of raw materials recovered (chapter 5) 
5. Opportunities for material pooling and optimisation of waste streams with a view to (high-quality) 
recycling of textile raw materials (chapter 6) 
6. Logistical consequences (chapter 7) 
7. Economic costs and benefits / environmental costs and benefits (chapter 8) 
8. Conclusions and recommendations (chapter 9) 
 
The research was conducted in the period from June to October 2014 under the supervision of Anton 
Luiken, research manager for textile recycling at Texperium, and assisted by Emile Bruls of the 
Environment Department of Rijkswaterstaat, and Harry Saltzmann, on behalf of the Dutch Ministry of 
Defence. 
 
Current situation 
The Dutch Ministry of Defence employs approximately 42,000 military personnel in active service. 
Soldiers receive clothing and personal equipment on loan. The procurement and issue of these 
products is coordinated by the Clothing and Personal Equipment organisation of the Dutch Ministry 
of Defence in Soesterberg (Dutch abbreviation: KPU). At the end of active service, some of the 
clothing and equipment has to be returned. The returned products are subsequently sorted by the 
BIGA groep (a Zeist-based organisation implementing the Work and Social Assistance Act for five 
municipalities): 

• Unused clothing and equipment (often still in the original packaging) are immediately 
returned to the Clothing and Personal Equipment organisation;   

• Some of the items, such as bags and sleeping bags, are prepared for re-use by washing 
before being returned to the Clothing and Personal Equipment organisation; 

• Confidential products, including uniforms worn by the Royal Netherlands Military 
Constabulary, are removed by the waste treatment company, Van Gansewinkel, to be 
destroyed appropriately; 
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• Re-usable products (re-usable clothing) for which the Clothing and Personal Equipment 
organisation has other purposes are sold through the agency for state-owned moveable 
property (Dutch name: Domeinen);  

• Cotton-type products, such as overalls and coats, are transported to ReShare to be re-used.  
The Dutch Ministry of Defence has set up a well-functioning system that may serve as an example for 
other large-scale users of textile products. In the first place, it is possible to think of other 
departments affiliated to the category of occupational clothing for Government personnel. 
 
In view of the commitment of the Ministry of Defence to use materials and raw materials in a more 
sustainable way, it is considered whether government personnel should be obliged to return more 
(or even all) textile products. Texperium has made an assessment of the amount of textiles that could 
become additionally available this way. Based on the annual issue of new products, among others, to 
7,000 new soldiers, the replacement of products for the military and the current product stock at the 
Clothing and Personal Equipment organisation, Texperium concludes that the following amounts of 
materials could be collected additionally: 

• Cotton   267,424 kg 
• Cotton-polyester 260,634 kg 
• Polyester    98,639 kg 
• Polyamide  216.197 kg 
• Wool     65,328 kg 
• Wool-polyester    60,075 Kg 

This amounts to a total of almost 1 million kg.  
 
Textile recycling 
Textile recycling is an established industry. A great deal of textile is shredded, and the recovered 
fibres are used in nonwovens for technical applications. Examples of this include sound insulation in 
cars and pressure distribution in mattresses, as well as their use as geotextiles in civil engineering. 
These are generally applications with a low added value. For several years now, a great deal of 
attention has been paid to high-grade applications of recovered textile raw materials. Recovered 
fibres may (sometimes) be used to create high-quality clothing and upholstery. Here, wool and 
cotton (mainly denim) are the materials with which the most experience has been gained. In 
addition, discarded textile is recycled chemically, and the basic chemicals are recovered. This 
happens on a commercial scale with polyamide 6 (nylon), particularly for carpet yarns. Recycled 
polyester is mainly made from discarded PET bottles, yet polyester is chemically recycled as well. 
Research is currently being conducted into (bio) chemical recycling of cotton into high-quality viscose 
fibre.   
 
Future situation 
Textile raw materials such as cotton and wool have a major environmental impact. Lifetime 
extension and recycling considerably lessen this impact. It is therefore desirable that a larger 
proportion of the textile materials be re-used or recycled (to a high standard). Yet high-quality 
recycling is only possible with well-defined waste streams, of which there is a sufficient supply over a 
prolonged period of time. Only then will companies be interested in investing in high-quality 
recycling. One suggestion is to set up a materials pool in order to achieve this. This materials pool 
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should combine both the materials discarded by the Dutch Ministry of Defence and occupational 
clothing from other sectors, as well as other types of materials from the regular textile collection 
services. In order to realise reproducible material streams, it is desirable to deploy automatic sorting 
to this end. Next year, a textile sorting machine will be available on the market. It is recommended 
that the materials pool be managed by a commercial party (such as, for example, ReShare).  
 
At the Dutch Ministry of Defence, the logistical consequences of an obligation to return all textile 
products are minimal. It is expected that the existing system can be expanded at limited cost in order 
to be able to sort a larger quantity of products. During the sorting process, there will have to be a 
greater focus on the re-use of products and materials. As a result, smaller quantities of textiles will 
be offered to Van Gansewinkel for destruction. With shredding too, after all, the re-use of products is 
impossible, and confidential destruction is no longer required. 
 
The removal of textile products and equipment via the agency for state-owned moveable property 
will have to be evaluated as well. This removal method does not produce any revenue for the Dutch 
Ministry of Defence (but it does produce limited revenue for the Dutch Government). However, 
products auctioned through the agency for state-owned moveable property are often sold to private 
individuals and collectors via surplus stores. This way, the Dutch Ministry of Defence no longer 
controls its products and their use. Considering the tensions in the world, it is not ruled out that 
Dutch defence items appear in crisis areas. This is undesirable. 
 
Costs and revenues 
An assessment has been made of the additional costs and revenues after optimisation of the material 
return system at the Dutch Ministry of Defence. It is expected this will lead to additional revenue of 
approximately €750,000 (see table 8 for a justification). The extra costs for deployment of the BIGA 
groep are amply compensated by avoiding costs for confidential destruction, and by additional 
revenue due to the re-use of products and materials. It is anticipated that this revenue will increase 
further if the Ministry of Defence system is joined by other Government agencies as well.  
 
Moreover, a commitment to increased textile recycling and the establishment of a materials pool will 
probably have a knock-on effect on innovations and on the further development of the use of 
recycled textile fibres in virgin textiles. This may have a positive economic impact for the Netherlands 
and Europe. 
 
In addition to economic revenues, environmental benefits may be expected as well. The re-use of 
materials will result in a saving of (almost) the same amount of virgin fibres. As the production of 
virgin fibres usually places a considerable burden on the environment, and as the recycling processes 
have only a limited impact on the environment (often only on energy consumption) a major 
environmental benefit may be achieved. Texperium has calculated that the additional material re-use 
may lead to an extra saving of over 14,500 tons of CO2, 132,000 GJ of energy (equal to 4.25 million 
m3 of natural gas) and almost 2.9 million m3

   
 of water.   
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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving heeft Texperium onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om onderdelen van de persoonsgebonden uitrusting (PGU) van Defensie te 
hergebruiken (= producthergebruik) of te recyclen (= materiaalhergebruik).  De PGU bestaat uit 
kleding, schoeisel, slaapzakken, eetgerei, tenten, etc. die aan militairen in actieve dienst worden 
verstrekt. Het Ministerie van Defensie verstrekt de meeste van deze artikelen via het KPU-bedrijf, 
maar blijft eigenaar van deze artikelen. Een aantal van deze artikelen moeten militairen bij het 
verlaten van de dienst inleveren, maar andere mogen ze houden. In het kader van duurzaam omgaan 
met materialen heeft Defensie RWS-leefomgeving gevraagd om te inventariseren op welke wijze 
Defensie duurzamer kan omgaan met de door hen verstrekte artikelen. 
 
De inventarisatie wordt uitgevoerd in het kader van het LIFE-project REBUS 
(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_pr
oj_id=4751&docType=pdf) . In dit project wordt gestreefd naar de reductie van het gebruik van 
grondstoffen  door het implementeren van “ Resource Efficient Business Models”. De inventarisatie 
van materiaalstromen van Defensie die in dit rapport is beschreven is input voor het categorieplan 
van Defensie om te komen tot een aanzienlijke reductie in grondstoffenverbruik door het meer 
circulair maken van de keten. 
RWS Leefomgeving is partner in het REBUS-project. Samen met Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (I&M) is RWS actief in het ketenprogramma Textiel, waarbij onderzocht wordt hoe meer 
textiele afvallen ingezameld kunnen worden en op welke wijze deze producten opnieuw ingezet 
kunnen worden. Naast direct hergebruik (tweede hands kleding) is recycling een optie. In het project 
“Textiel Opnieuw” is aangetoond dat uit herwonnen grondstoffen opnieuw kleding kan worden 
gemaakt. Deze kleding is door WE-Fashion verkocht (zie ook: 
http://demandware.edgesuite.net/aanh_prd/on/demandware.static/Sites-WE-NL-Site/Sites-WE-NL-
Library/nl_NL/v1411452043552/Static%20pages/corporate/csr/NL/we-care-csr-report-2013-nl.pdf 
(pg 17) 
 
Defensie heeft al een start gemaakt met het circulair maken van de keten, door producten die 
ingeleverd worden door de BIGA-groep te laten sorteren en zoveel mogelijk producten voor 
hergebruik geschikt te maken. Een deel van deze producten gaat retour naar het KPU-bedrijf, terwijl 
een andere deel wordt verkocht aan derden via Domeinen. Producten die niet hergebruikt kunnen 
worden, worden gesorteerd op materiaalsamenstelling. De katoenhoudende producten worden 
afgevoerd naar ReShare voor recycling. De overige producten worden via Van Gansewinkel voor 
gecontroleerde vernietiging afgevoerd. Een meer gedetailleerde omschrijving van het huidige 
systeem is in hoofdstuk 3 opgenomen. 

  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4751&docType=pdf�
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4751&docType=pdf�
http://demandware.edgesuite.net/aanh_prd/on/demandware.static/Sites-WE-NL-Site/Sites-WE-NL-Library/nl_NL/v1411452043552/Static%20pages/corporate/csr/NL/we-care-csr-report-2013-nl.pdf�
http://demandware.edgesuite.net/aanh_prd/on/demandware.static/Sites-WE-NL-Site/Sites-WE-NL-Library/nl_NL/v1411452043552/Static%20pages/corporate/csr/NL/we-care-csr-report-2013-nl.pdf�
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1.2 Aanpak van het onderzoek 
Texperium heeft, na afstemming met de opdrachtgever en Defensie, het onderzoek opgedeeld in een 
aantal fasen:  
1. Inventarisatie van kledingpakketten en hun samenstelling  
2. Huidige wijze van afdanken en de kosten/opbrengsten die daarmee gemoeid zijn 
3. Analyse van het materiaalretoursysteem dat bij Defensie is geïmplementeerd (i.s.m. met BIGA-
groep en ReShare) 
4. Inzetbaarheid van herwonnen grondstoffen 
5. Mogelijkheden tot materiaalpooling en optimalisatie van de afvalstromen met oog op 
(hoogwaardige)recycling van de textiele grondstoffen 
6. Logistieke consequenties  
7. Economische kosten en baten  / milieukosten en baten 
8. Conclusies en aanbevelingen 
 

1.3 Uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Anton Luiken van de Stichting Texperium. Texperium is een 
open innovatie centrum dat zich richt op de recycling van textiele  afvalstromen tot hoogwaardige 
producten. In het verleden heeft Texperium o.a. de kleding van de cabin crew van KLM verwerkt tot 
reisaccesoires (tassen, kofferriemen) en sjaals en in opdracht van Agentschap NL het project “Textiel 
Opnieuw”  uitgevoerd, waarbij uit post-consumer kantooruniformen vesten en truien zijn gemaakt 
die door WE-Fashion in de markt zijn gezet (augustus 2013). 
 
De inventarisatie van de retourstromen kleding van Defensie is uitgevoerd in de periode juni-oktober 
2014. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met stakeholders bij  het KPU bedrijf van Defensie, de BIGA-
groep, ReShare en toeleveranciers van Defensie.  
 
Gesprekken 
17 juni 2014  - BIGA Groep - Robert Jan Kleiman 
18 juni 2014  - KPU-bedrijf - Bas Kornet, Cor van Denderen 
24 juni 2014  - Van Assendelft-Hollander Bogaert - Andre Rombouts 
7 juli 2014      - ReShare - Simon Smedinga en Michel Rosenquist 
19 aug 2014  - ReShare  - Michel Rosenquist   
De voortgang van het project is tussentijds gemonitored in 2 vergaderingen met de opdrachtgevers.  
 
Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten van Defensie bijgewoond, waaronder de markconsultatie op 15 
mei 2014 en de open dag voor leveranciers op 11 juni 2014. Tijdens de marktconsultatie  heeft 
Defensie potentiële toeleveranciers gevraagd in hoeverre zij in staat zijn geselecteerde producten, 
waaronder overalls, handdoeken en sjaals, te maken met een percentage (mechanisch) gerecyclede  
grondstoffen. Op de leveranciersdag heeft Defensie toeleveranciers van het KPU-bedrijf 
geïnformeerd over de toekomstige strategie  van het KPU-bedrijf ten aanzien van het inkopen van 
duurzame producten en de mogelijkheid die KPU heeft om grote hoeveelheden secundaire 
(gerecyclede textiele) grondstoffen beschikbaar te stellen voor producten die binnen en buiten 
Defensie gebruikt kunnen worden. Uitdrukkelijk is aangegeven dat Defensie ernaar streeft meer 
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circulair te willen inkopen en dat grondstoffen recycling daarvan een belangrijk aspect is. Een en 
ander is verwoord is de Request for Information die op 15 oktober 2014 is geplaatst op Tenderned  
onder de titel:  “Vooraankondiging - Marktconsultatie betreffende toepassingsmogelijkheden van 
gerecyclede vezels -Defensie Materieel Organisatie”  (https://www.tenderned.nl/tenderned-
web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/cid/1122863).   
 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/cid/1122863�
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/cid/1122863�
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2.  Inventarisatie van kledingpakketten en hun samenstelling  
 

2.1 Inleiding 
Bij recycling is het van belang dat er grote en reproduceerbare afvalstromen worden gegenereerd. 
Deze afvalstromen moeten op regelmatige basis beschikbaar zijn, zodat producenten altijd over 
voldoende secundaire grondstoffen kunnen beschikken van een gedefinieerde kwaliteit.  Alleen dan 
is het in de praktijk haalbaar om voor die stromen een herverwerking en recycling op te zetten. De 
inventarisatie is bedoeld om inzicht te krijgen in de omvang van de te verwachten (textiele) 
deelstromen (kg/jaar) en de materiaalsamenstelling van deze stromen (katoen, polyester, wol, 
katoen/polyester, ….). Onderscheid moet worden gemaakt in producten die eventueel direct 
hergebruikt kunnen worden, producten die vertrouwelijk vernietigd moeten worden en overige 
producten. 
 

2.2 Producten geleverd door het KPU-bedrijf 
KPU verstrekt kleding en persoonlijke uitrusting aan ongeveer 42.000 militairen in actieve dienst. 
Deze producten worden in bruikleen gegeven. Defensie blijft eigenaar van de producten, maar als 
een militair de dienst verlaat hoeft hij maar een beperkt deel van de producten te retourneren 
(alleen de gevoelige producten met logo’s van Defensie, marechaussee, etc) . Overige producten 
kunnen op vrijwillige basis worden ingeleverd op de kazernes of bij het KPU-bedrijf (sinds 2013 heeft 
Rehare hiervoor textielcontainers geplaatst op alle kazernes), maar hiervan wordt maar zeer beperkt 
gebruik gemaakt.  
  
Na afloop van de actieve dienst of bij vervanging van de producten kan Defensie eisen dat de 
producten worden ingeleverd. Alle producten  hebben een zogenaamd NATO-stocknummer; in totaal 
gaat het om meer dan 18.000 stocknummers. Per categorie wordt aangegeven welke artikelen 
ingeleverd dienen te worden en welke artikelen door de militair behouden of elders afgedankt 
mogen worden. Onder andere  kleding die op het lijf wordt gedragen hoeft niet te worden 
ingeleverd. 
 
Om een inventarisatie te kunnen maken van de artikelen die verstrekt zijn en hun 
materiaalsamenstelling is door het KPU-bedrijf een Excel-file ter beschikking gesteld (KPU-
assortimenten Texperium), waarin voor bijna 2200 artikelen de volgende informatie is gegeven: 

• KPU  assortiment  
• MoederNSN (moeder NATO-Stocknummer; de groep waartoe het product behoort; elke 

maat van dat product heeft nog weer een eigen Nato-stocknummer)  
• MNSN Benaming (Korte omschrijving van de productgroep) 
• Voorraad  
• Maandverbruik 
• Opkomst 1jr (verstrekt aan nieuwe militairen)  

Daarnaast is in de tabel aangegeven of het product door de militair moet worden geretourneerd.  
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Relevante informatie die niet beschikbaar is, is de materiaalsamenstelling van de artikelen (meestal)  
en het gewicht. Voor herverwerking en recycling is dat informatie die essentieel is om de omvang van 
de stromen en de nuttige (materiaal) hergebruikopties in kaart te brengen. Daarom is een expert 
inschatting gemaakt van de materiaal samenstelling en het gewicht voor de meest gebruikte 
artikelen.  Hiervoor zijn in de Excel sheet een aantal sorteringen  gemaakt:  

• Op aantal ( = voorraad + 12 x maandverbruik + opkomst 1jr).  
• Materiaalgewicht ( = aantal x gewicht) 

 
Alle artikelen waarvan er tenminste 1000 zijn of worden uitgegeven (volgens deze berekeningswijze) 
zijn in de beschouwing meegenomen. Daarnaast is geselecteerd op het feit of het product al dan niet 
retour moet komen. 
Het resultaat van deze inschatting is weergegeven in tabel 1. 
 
Materiaal Gewicht (kg) Retour opmerking 
Aramide (nomex) 26.575 ja veelal vliegerskleding 
Katoen 25.063 ja   
Katoen-Polyester 439.700 ja  Broeken en overhemden 
Polyester 62.462 ja   
Polyamide 740.402 ja Vooral jassen en tassen 
Wol -Polyester 44.933 ja Jassen, Uniformen (DT) 
Totaal in te zamelen 1.339.135 

          

Katoen 267.424 nee 
vooral ondergoed, tropenkleding, 
handdoeken 

Katoen-polyester 260.634 nee  Vooral broeken en overhemden 
Polyester 98.639 nee   
Polyamide 216.197 nee veel kleine tasjes 
Wol 65.328 nee Sjaals, baretten 
Wol-Polyester 60.075 nee Veel jassen 
Totaal niet in te zamelen 968.297 

  Tabel 1: Materiaalsamenstelling en gewicht van verstrekte artikelen 

Er is een continue stroom van producten die worden ingeleverd. Per jaar verlaten ongeveer 7000 
militairen de actieve dienst. Zij worden vervangen door een gelijk aantal nieuwe militairen die een 
nieuwe PGU ter beschikking krijgen (de samenstelling varieert afhankelijk van de taken die ze gaan 
uitvoeren).  
 
Buiten de berekening valt de textiel die in kazernes wordt gebruikt (beddengoed, gordijnen, etc.) 
omdat die producten niet via het KPU-bedrijf worden aangekocht.  Dit houdt in dat met name de 
hoeveelheid katoen die retour zou kunnen komen nog aanzienlijk groter is. 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat iets minder dan 60% van de grondstoffen retour komt, terwijl ruim 
40% van de grondstoffen niet hoeft te worden geretourneerd en in de praktijk ook niet wordt 
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geretourneerd: ReShare geeft aan dat in de textielcontainers op de kazernes praktisch geen militaire 
kleding wordt aangetroffen, terwijl ook het aandeel militaire kleding in de consumenten inzameling 
zeer beperkt is. 
 
De genoemde hoeveelheden materialen zijn de materialen die jaarlijks worden uitgegeven en nu op 
voorraad liggen . Het overzicht is daarom slechts een indicatie van de hoeveelheden die de komende 
jaren minimaal beschikbaar zouden kunnen komen. De hoeveelheid textiele materialen die nu door 
de militairen in actieve dienst in gebruik zijn is niet bekend, maar zou kunnen worden ingeschat: 
42.000 actieve militairen hebben naar schatting gemiddeld 40 kg textiel per persoon in gebruik. Dit 
komt overeen met 1.680.000 kg. Als de doorlooptijd van de textiele producten wordt ingeschat op 
gemiddeld 4 jaar, dan komt er per jaar dus tenminste 420.000 kg textiele materialen vrij bij Defensie. 
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3. Huidige wijze van afdanken en de kosten/opbrengsten die daarmee 
gemoeid zijn 
 

3.1 Algemeen 
Omdat de door het KPU-bedrijf verstrekte artikelen in bruikleen worden gegeven, blijft Defensie 
eigenaar van de kleding en persoonlijke uitrusting. In principe kan Defensie alle artikelen retour 
krijgen als een militair uit actieve dienst gaat of als de artikelen worden vervangen. In de praktijk 
gebeurt dat echter niet en wordt maar een deel van de artikelen ingeleverd. De rest van de 
verstrekte artikelen mogen door de militair worden behouden en/of zelf als afval worden afgevoerd.  
 
De artikelen die ingeleverd moeten worden, worden per kazerne verzameld en worden naar de BIGA-
groep in Zeist vervoerd. Bij de BIGA-groep worden de artikelen gesorteerd in een aantal categorieën: 

• Nieuw in de verpakking: gaat retour naar  opslag KPU-bedrijf (tenzij product niet meer in het 
assortiment van KPU zit of door een ander product wordt vervangen) 

• Bewassen: gaat retour naar opslag KPU-bedrijf nadat het product is gereinigd (vb: 
slaapzakken) 

• ReShare: producten gaan voor hergebruik of  vervezeling naar ReShare. De producten die 
vernietigd moeten worden, zijn in principe geschikt voor recycling. De focus ligt hierbij op 
kleding met een aanzienlijk aandeel katoen 

• Domeinen: producten die nog herbruikbaar zijn (deels nieuw, maar  uitlopend bij KPU -code 
70 of niet meer in het assortiment - code 90), en producten die niet via ReShare kunnen 
worden afgevoerd 

• Van Gansewinkel: producten die vanwege hun vertrouwelijke karakter niet naar ReShare of 
Domeinen mogen worden afgevoerd, worden bij Van Gansewinkel ter vernietiging 
(verbranding) aangeboden.  

 

3.2 Werkzaamheden BIGA-groep 
De BIGA-groep in Zeist sorteert alle artikelen, die door de militairen bij de kazernes zijn ingeleverd. 
Het gaat hierbij om kleding en persoonlijke uitrusting van militairen van land- en luchtmacht, marine 
en marechaussee. Het werk wordt gedaan door ca 20 medewerkers met een arbeidshandicap of een 
achterstand op de arbeidsmarkt.  In totaal schat de BIGA-groep dat ze jaarlijks meer dan 500.000 
artikelen sorteren (textiel en niet-textiele producten). In overleg met het KPU-bedrijf wordt bepaald 
in welke categorie de artikelen moeten worden gesorteerd, zodat een optimale retourstroom 
ontstaat en de artikelen die door Defensie niet hergebruikt kunnen worden, tegen zo laag mogelijke 
kosten kunnen worden afgevoerd. In principe kan het KPU-bedrijf de BIGA-groep per NATO-
stocknummer instrueren wat er met het artikel moet gebeuren.  
Voor artikelen die retour kunnen naar het KPU-bedrijf wordt beoordeeld of deze nog in goede staat 
verkeren (visuele inspectie van de artikelen), gerepareerd dienen te worden of na bewassing geschikt 
zijn voor hergebruik. Als KPU-bedrijf een artikel niet retour wil hebben, dan worden deze artikelen 
verder gesorteerd voor afvoer via:   
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• ReShare (meestal katoenhoudende producten),  
• Domeinen (andere herbruikbare goederen, die niet voorzien zijn van een Defensie logo)  
• Van Gansewinkel (artikelen voorzien van een logo en niet naar ReShare gaan en alle artikelen 

die niet op een andere wijze kunnen worden afgevoerd).  
 
Een stroomdiagram  van dit proces is weergegeven in figuur 1.  

Figuur 1: Stroomdiagram sortering afgedankt textiel 

AF:  Aangewezen functionaris. Is contact persoon voor KPU-bedrijf op locatie (kazernes) en 
inlever/uitgifte punt van kleding en PGU.  
 
De BIGA-groep werkt in de sortering met bakken en de productie wordt uitgedrukt in het aantal volle 
bakken die worden afgeleverd en niet in gewicht of aantallen. In onderstaande tabel en grafiek is 
aangegeven hoeveel bakken naar welke organisatie zijn gegaan. 
ReShare heeft in 2013 in totaal 262 bakken met textiel gehad. In 2014 is deze hoeveelheid 
toegenomen tot 387 bakken textiel in de periode januari-september 2014. Dit betreft vooral 
Woodland en Desert kleding en kleding van de Koninklijke Marechaussee.  
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Jaar Domeinen Van Gansewinkel KPU KPU 000 
KPU 
bewassen ReShare Totaal 

2009 1.244 325 427 131 1.189 0 3.316 
2010 1.074 599 329 140 1.522 0 3.664 
2011 1.017 645 305 173 2.518 0 4.658 
2012 826 698 244 127 1.291 0 3.186 
2013 651 688 146 182 1.171 262 3.100 

Tabel 2: Sortering BIGA-groep (uitgedrukt in aantal bakken) 

Figuur 2: Sortering BIGA-groep grafische weergave 

“ KPU 000”: geretourneerd nieuw 
“ KPU” : geretourneerd gebruikt (vooral tassen) 
“ KPU bewassen” : geretourneerd, na reiniging opnieuw te gebruiken  
 
Uit figuur 2 blijkt dat de hoeveelheid materiaal dat in de afgelopen 5 jaar is afgevoerd wat minder is 
geworden. Vooral de afvoer via Domeinen is sterk teruggelopen, terwijl de afvoer via Van 
Gansewinkel is toegenomen (maar dit compenseert niet de terugval in de afvoer naar Domeinen). De 
hoeveelheid materiaal dat na bewassing terug gaat naar KPU fluctueert sterk. 
 
Het gewicht per bak varieert en wordt ook niet afzonderlijk gewogen: een bak met slaapzakken (ca 
30 slaapzakken per bak) voor bewassing weegt minder dan 100 kg, terwijl een bak met 
pioniersscheppen (voor Domeinen) 500 kg of meer weegt. Hierdoor is het niet mogelijk een 
vertaalslag te maken tussen het aantal bakken en de hoeveelheden materialen die worden 
hergebruikt, verkocht of vernietigd. 
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3.3 Werkzaamheden ReShare 
ReShare heeft in 2013 een contract met Defensie afgesloten waarbij ReShare de ingeleverde kleding 
met een hoog percentage katoen krijgt. ReShare mag kleding die niet direct herleidbaar is tot 
Defensie als tweede hands kleding verkopen, terwijl de rest van de kleding voor recycling in 
aanmerking komt. ReShare doet onderzoek naar de mogelijkheden om de textiele materialen 
opnieuw te gebruiken. De meeste proeven worden uitgevoerd met broeken waarvan de knopen en 
ritsen vooraf verwijderd zijn. Deze materialen worden dan in Italië, in samenwerking met RE-MO 
(REcycle MOvement), vervezeld. De herwonnen vezels worden daarna gesponnen en tot een doek 
gebreid.  Uit dit doek kunnen onder andere poloshirts worden gemaakt. Daarnaast probeert ReShare 
de garens uit herwonnen vezels ook in te zetten bij het maken van weefsels, met als doel hieruit 
weer werkkleding te maken.  
 
Een andere optie die ReShare onderzoekt is het oververven van de Defensie-kleding. Hiervoor wordt 
de kleding in een donkere kleur (marineblauw, zwart) overgeverfd, waardoor bijvoorbeeld het 
camouflagepatroon bijna geheel verdwijnt. Dit zou voor veel materiaal in camouflagekleuren en 
legergroen, bijvoorbeeld, broeken, overalls, T-shirts,  een duurzame oplossing kunnen zijn om de 
kledingstukken zonder deze te vervezelen weer in omloop te brengen. ReShare moet ook voor deze 
oplossing nog op zoek naar potentiële afnemers in de markt. 
 
In de periode medio 2013 tot medio 2014 heeft ReShare 649 bakken met kleding via de BIGA-groep 
ontvangen. Bij een geschat gewicht van 200 kg per bak betekent dit een totaal gewicht van bijna 
130.000 kg. Slechts een klein deel van het materiaal is tot nu toe verwerkt in andere producten.  
 
Een mooie showcase had ReShare tijdens Prinsjesdag 2013, toen Carla Dik-Faber, 2e

 

 Kamerlid voor de 
CU, kleding droeg gemaakt uit gerecyclede materialen van de Koninklijke Marine. 

 
Figuur 3: Carla Dik-Faber in gerecyclede kleding 
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3.4 Producten afgevoerd via Domeinen 
De BIGA-groep sorteert een deel van de PGU voor Domeinen. Dit zijn producten, die niet direct 
herkenbaar afkomstig zijn van Defensie. Het gaat hierbij vooral om jassen, schoenen, tassen, riemen, 
truien en metalen producten zoals branders, bakjes en dergelijke. Domeinen verkoopt deze 
producten op haar veilingen (zie ook: http://www.Domeinenrz.nl/ ). De opbrengsten van deze 
veilingen gaan naar het Ministerie van Financiën.  De producten worden door de opkopers meestal 
doorverkocht naar winkels met 2e hands goederen en naar dumpshops (zie bijvoorbeeld: 
http://www.militaire-uitrusting.nl/dumpwinkels ). Dit  type hergebruik is in principe milieuvriendelijk 
omdat de gedragen kleding opnieuw wordt gebruikt. De kleding en ander materiaal wordt in 
dumpzaken voor een goede prijs verkocht. Zo kost een parka bijna 100 euro, een broek ca 10 euro en 
een pioniersschep ca. 15 euro.  
 

3.5 Producten afgevoerd via Van Gansewinkel 
Producten die niet voor hergebruik in aanmerking komen en die niet naar het  ReShare gaan voor  
recycling worden afgevoerd via Van Gansewinkel. Het betreft hier vaak kleding waarvan de 
materialen hergebruikt zouden kunnen worden, maar die voorzien zijn van logo’s (van bijv. de 
Koninklijke Marechaussee) en die onder geen beding in omloop mogen komen.  Tijdens een 
rondgang bij BIGA-groep  werd de indruk verkregen dat veel van de artikelen die via Van Gansewinkel 
werden afgevoerd ook geschikt zouden kunnen zijn voor recycling (zie figuur 4). 

Figuur 4: Sortering voor afvoer via Van Gansewinkel 

http://www.domeinenrz.nl/�
http://www.militaire-uitrusting.nl/dumpwinkels�
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3.6 Kosten en baten 
Het is moeilijk een goed inzicht te krijgen in de huidige kosten en baten van het materialen  
retoursysteem  van Defensie.  In onderstaande tabel is een schatting gemaakt van de kosten en 
baten. 
 

Kosten en baten materiaalretoursysteem Defensie (2013) 

    Partner Kosten(€) Baten(€) Opmerkingen 
BIGA-Groep 385.000  1 Sorteerkosten moeten ook over de andere partijen worden 

verdeeld 
 288.000  2 Kosten bewassing (chemisch reinigen) 
  > 1.000.000 Baten: retourstroom naar KPU ingeschat 4 
ReShare 0 0 Geen afdracht van ReShare naar Defensie voor verkochte 

goederen 
Domeinen 0 p.m.5 Verkoop-opbrengsten niet exact bekend omdat textiel vaak in 

verzamel-lots wordt geveild 
  

Van 
Gansewinkel 

28.0003 0   Kosten afvoer en vernietiging niet herbruikbare materialen  

Tabel 3: Tabel:  overzicht kosten en baten huidige kledingretoursysteem 

1 Contract tussen Defensie en BIGA-groep voor levering werkzaamheden sorteren retourgoederen. 
Deze sorteerkosten dragen positief bij aan de baten, omdat hierdoor meer goederen retour gaan 
naar KPU en minder goederen via Gansewinkel worden afgevoerd (zonder sortering zou in principe 
alles vertrouwelijk vernietigd moeten worden. 
2  gebaseerd op 36.000 slaapzakken  en €8/slaapzak ( is 50% van tarief enkel stuks; zie bijvoorbeeld 
http://www.stomerijzeyrek.nl/prijzen.pdf ); overigens worden ook andere producten dan 
slaapzakken na bewassing geretourneerd 
3 Opgave KPU-bedrijf over 2013 (in 2012 bedroeg dit ca 51.000 €)  
4 producten die retour KPU gaan betreffen naast nieuwe kleding ,  ook slaapzakken (36.000 a 
200€/stuk), tassen, kogelwerende vesten, helmen etc.).  
5 zie ook 
http://www.Domeinenrz.nl/Domeinenrz_nl/0b45d282e3fc1da4c302a872fa747719.php?veilingen=20
11-05&from=1&categorien%5B%5D=4&search=&images=&pamount=25&show=Toon ; 
Wederverkoop van de producten in dumpshops brengt naar schatting enkele miljoenen euro’s op 
(zie paragraaf 4.2.2.) 

http://www.stomerijzeyrek.nl/prijzen.pdf�
http://www.domeinenrz.nl/domeinenrz_nl/0b45d282e3fc1da4c302a872fa747719.php?veilingen=2011-05&from=1&categorien%5B%5D=4&search=&images=&pamount=25&show=Toon�
http://www.domeinenrz.nl/domeinenrz_nl/0b45d282e3fc1da4c302a872fa747719.php?veilingen=2011-05&from=1&categorien%5B%5D=4&search=&images=&pamount=25&show=Toon�
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4. Analyse van het materiaalretoursysteem van Defensie 
 

4.1 Inleiding 
Het materiaalretoursysteem van Defensie is uniek qua aanpak en valt bijna niet te vergelijken met 
andere retoursystemen in de markt.  
Het materiaalretoursysteem van Defensie is complex omdat het gaat om heel veel verschillende 
producten (18.000 NATO-stocknummers; ca 2000 verschillende producten) en meerdere mogelijke 
afdankingsroutes. De (textiele) producten komen retour van militairen die de actieve dienst verlaten 
(ongeveer 7000 per jaar) en de artikelen die worden vervangen. Er wordt per medewerker 
bijgehouden welke producten zijn verstrekt en welke producten zijn vervangen. Daardoor heeft 
Defensie een goed overzicht van de producten die door de actieve militairen in gebruikleen zijn.  
 

4.2 Potentiële verbeteringen van het materiaalretoursysteem 
Het materiaalretoursysteem van Defensie kan nog op een aantal punten worden verbeterd, zowel 
aan de voorkant (inzameling en sortering) als aan de achterkant (verwerking van de gesorteerde 
stromen), met als doelstelling meer producten opnieuw te gebruiken, van meer versleten en/of 
incourante producten de grondstoffen her te gebruiken en  minder afval te produceren. Naast 
milieuvoordelen zal dit ook leiden tot een kostenbesparing. Met name het hergebruik van 
ingeleverde artikelen bespaard veel kosten, omdat dan de hoeveelheid nieuw in te kopen producten 
kan worden verminderd. Daarnaast is direct hergebruik (eventueel na bewassing of een andere vorm 
van reiniging) de meest milieuvriendelijke oplossing. 

4.2.1 Inzameling 
Defensie heeft een goed overzicht van alle goederen die aan een militair in actieve dienst zijn 
verstrekt. Bij opkomst krijgt de militair een “boodschappenlijstje” van producten die hij/zij bij KPU 
moet afhalen, en ook de aanvragen voor aanvullende items c.q. het vervangen van versleten items 
worden veelal per persoon geregistreerd (met uitzondering van een aantal vervangingsartikelen die 
op de kazernes op voorraad liggen).  Op de lijst van verstrekte goederen is per item aangegeven of de 
artikelen geretourneerd moeten worden. Voor een deel van de producten is dat niet het geval, 
omdat er geen hergebruik van de artikelen mogelijk is en de producten zelf niet als vertrouwelijk 
worden bestempeld. Door de toegenomen focus op duurzaamheid en het feit dat recycling een 
serieuze optie is, zal de lijst met goederen die geretourneerd moet worden, kunnen worden 
aangepast en uitgebreid. 
   
Bij de inzameling / inlevering van de verstrekte producten (bijv. bij het uit dienst treden van de 
militair) zou er bij de militair op aan gedrongen moeten worden zoveel mogelijk artikelen in te 
leveren, ook de artikelen waarvan het inleveren niet verplicht is gesteld. Op deze wijze zullen er meer 
goederen worden ingezameld, waardoor meer hergebruik en recycling mogelijk is. Met name 
hergebruik levert een grote financiële bijdrage en maakt dat de verhoogde aandacht voor 
duurzaamheid bij Defensie ook economisch gezien aantrekkelijk kan zijn (de militairen die afzwaaien 
zullen natuurlijk graag een aantal artikelen voor eigen gebruik behouden, zoals jassen, broeken, 
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overalls en (sport)schoenen, zeker als deze in goede staat verkeren).  Hiertoe zou de “ Regeling 
uitrusting Defensie” (http://mpbundels.mindef.nl/31_serie/31_110/31_110_1300.htm ) moeten 
worden aangepast, en met name de artikelen 16 en 17. Deze luiden nu:  
 
Titel IV Bewaarplicht en verplichting tot inlevering van de PGU 
Artikel 16 Inleveren van delen van de PGU en Bewaarplicht 
1. Zodra de Defensiemedewerker niet langer behoeft te beschikken over specifieke uitrusting levert hij deze op 
door commandant KPU-bedrijf voor te schrijven wijze in. 
2. De commandant van het KPU-bedrijf kan bepalen dat de Defensiemedewerker bepaalde artikelen niet 
behoeft in te leveren, maar gedurende een bepaalde periode onder zich dient te houden. 
3. Bij het (wederom) verstrekken van specifieke PGU kan rekening worden gehouden met de artikelen die de 
Defensiemedewerker ingevolge het tweede lid onder zich heeft. 
Artikel 17 Inlevering PGU 
1. De Defensiemedewerker aan wie ontslag wordt verleend 

a. waaraan niet het predikaat eervol is verbonden; 
b. op grond van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder j van het Algemeen militair ambtenarenreglement 

dan wel artikel 121, eerste lid, aanhef en onder g van het Burgerlijk ambtenarenreglement; 
c. tijdens zijn proeftijd, of, 
d. op grond van artikel 12g, tweede lid, van de Militaire ambtenarenwet 1931 dan wel artikel 125e van 

de Ambtenarenwet, 
is verplicht alle tot zijn PGU behorende artikelen in te leveren. 
2. De Defensiemedewerker, aan wie om andere redenen ontslag 
wordt verleend is verplicht alle tot zijn PGU behorende artikelen in 
te leveren, met uitzondering van de door de commandant van het 
KPU-bedrijf te bepalen artikelen. 
 
 
Uiteraard kost de registratie van ingeleverde goederen per 
militair ook extra inspanning, maar met behulp van codes in 
de goederen kan deze inspanning beperkt blijven.  
 
 

4.2.2 Sortering  
De sortering van de ingeleverde goederen bij de BIGA-groep is goed georganiseerd. De sortering in 
diverse categorieën wordt door de medewerkers nauwgezet uitgevoerd. Daar waar twijfel is in welke 
categorie de individuele items moeten worden ingedeeld, kan via de computer per NATO-
stocknummer worden gezien waar het item naar toe moet.  Vooral voor goederen die retour gaan 
naar KPU, direct of na bewassing, is deze sortering uitermate effectief en efficiënt. 
 
De goederen die uitgesorteerd worden voor ReShare, zijn de katoenhoudende producten. Andere 
textiele materialen gaan naar Domeinen of Van Gansewinkel . ReShare heeft echter nog geen goede 
oplossing voor de herverwerking van items uit polyester-katoen. De materiaalrecycling van 100% 
katoen en van materialen met een hoog percentage wol  is wel  goed mogelijk. Een deel van deze 
materialen wordt echter nog via Van Gansewinkel afgevoerd. Dit zal in de toekomst (en na overleg 
met ReShare), anders moeten worden ingevuld. 

Figuur 5: Kledinglabel Defensie 

http://mpbundels.mindef.nl/31_serie/31_110/31_110_1300.htm�
http://mpbundels.mindef.nl/32_serie/32_100/32_100_1150.htm#Artikel 12g�
http://mpbundels.mindef.nl/32_serie/32_100/32_100_1100.htm#Artikel 125e�
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De sortering voor Domeinen heeft een grote maatschappelijke waarde, doordat veel van de items via 
dumpstores en webwinkels opnieuw worden verkocht. Dit zorgt voor werkgelegenheid en creëert 
een toegevoegde waarde. De omvang van de toegevoegde waarde is niet exact aan te geven omdat 
omzetcijfers ontbreken, maar zal naar schatting enkele miljoenen euro’s bedragen en voor enkele 
10-tallen mensen werkgelegenheid geven.  
De keerzijde is echter dat de items uit het zicht van Defensie opnieuw worden gebruikt en het niet 
duidelijk is waar deze kleding blijft. Met de instabiele situatie in de wereld en jongeren die vanuit 
West-Europa naar conflictgebieden afreizen, is het zeker niet uitgesloten dat kleding van Defensie via 
Domeinen en dumpshops in oorlogsgebieden wordt ingezet. De wenselijkheid hiervan zal door 
Defensie moeten worden afgewogen en op grond hiervan zal Defensie de afweging moeten maken in 
hoeverre militaire kleding nog via Domeinen afgevoerd kan/mag worden.  
 
Recentelijk (september 2014) is dit nog actueler geworden. Militairen hebben het dienstbevel gekregen dat ze 
naar aanleiding van terroristische dreiging niet meer in militaire kleding met het openbaar vervoer mogen 
reizen. Burgers in militaire kleding zouden eveneens slachtoffer van terroristisch geweld kunnen worden. 
Daarom zou verkoop van militaire kleding via Domeinen tenminste tijdelijk gestopt moeten worden.   
 
Als alternatief zouden deze producten via ReShare afgevoerd kunnen worden en voor recycling 
ingezet kunnen worden.  
 
De sortering van goederen die via Van Gansewinkel wordt afgevoerd, zal  kritisch moeten worden 
beschouwd. Hiertussen zitten veel textiele materialen die nog voor hergebruik in aanmerking komen. 
Vertrouwelijke vernietiging in combinatie met hergebruik van materialen  (in plaats van verbranding) 
zou een betere oplossing zijn. Deze producten (na mutilatie) voor recycling af te voeren via ReShare 
zal ook leiden tot een kleine kostenbesparing. 
 

4.2.3 Verbetering verwerking gesorteerde stromen 
De gesorteerde stromen die direct of na bewassing teruggaan naar het KPU-bedrijf hebben een 
optimaal rendement, zowel economisch als milieutechnisch. Deze stroom kan groter worden als er 
meer goederen moeten ingeleverd. 
 
De gesorteerde goederen die naar ReShare worden afgevoerd, zijn reeds voorgesorteerd op “ kleur” 
(woodland, desert) voor recycling. ReShare slaat de materialen nu vooral op in afwachting van 
hergebruikopties voor de materialen.  ReShare verricht momenteel onderzoek naar de 
mogelijkheden voor hoogwaardige recycling. Hiertoe zijn in samenwerking met RE-MO proeven 
gedaan in Italië op het gebied van vervezeling, het spinnen van herwonnen vezels, het breien en 
weven met deze garens en het maken van eindproducten.  
Voor de vervezeling zet ReShare materiaal in dat eerst is schoongemaakt zodat het te vervezelen 
materiaal g geen knopen, ritsen en andere accessoires bevat. In de praktijk komt dat er op neer dat 
alleen de broekspijpen en de rugpanden van jassen worden gebruikt en de rest alsnog voor 
verbranding wordt aangeboden.  
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De geproduceerde garens bevatten tussen 40 en 60% gerecyclede vezels. Nieuwe vezels moeten 
worden toegevoegd om de mechanische eigenschappen te verbeteren en om een fijner garen te 
maken. Deze garens zijn gebreid en daarvan zijn poloshirts uit gemaakt. 
De milieubesparing, die op dergelijke wijze kan worden behaald, is berekend door het track- en trace 
systeem van RE-MO (zie ook: http://www.joinremo.com/ ). Hierbij is uitgegaan van een poloshirt met 
30% gerecyclede grondstoffen (zie ook: http://vimeo.com/98447095 ). De resultaten zijn in tabel 4  
weergegeven. 

 
Het REMO-track&trace systeem geeft de herkomst van de grondstoffen en alle productiestappen 
aan. Ook wordt aangegeven welk bedrijf hierbij betrokken is, welk tussenproduct er gemaakt wordt 
en welk percentage gerecyclede vezels in het tussenproduct  aanwezig is. Daarnaast wordt de 
milieubelasting berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van productiedata van nieuwe materialen 
en de milieulast die het recycle-proces met zich meebrengt. Het REMO-track &trace systeem zorgt 
dus voor transparantie zowel wat betreft productie en productielocaties als ook de milieuwinst die 
behaald wordt door de inzet van gerecyclede grondstoffen. RE-MO biedt het systeem aan 
stakeholders in de keten tegen betaling aan. Veelal zijn het de producenten van de eindproducten 
die de transparantie in de keten willen en er bij hun leveranciers op aan dringen zich aan te sluiten bij 
het RE-MO systeem. De verwachting is dat het RE-MO systeem in de komende jaren aan impact zal 
winnen, omdat de eindgebruiker (B2B, B2C) meer belang gaat hechten aan duurzaamheid en 
transparantie. 
 

Tabel 4: Informatie verstrekt door RE-MO m.b.t. gerecyclede materialen 

http://www.joinremo.com/�
http://vimeo.com/98447095�


Optimalisatie retourstroom bedrijfskleding Defensie Pagina 26 van 54 
 

 

 

ReShare  heeft medio 2014 experimenten uitgevoerd om met de geproduceerde garens een 
werkkledingstof te weven. Deze werkkledingstof  geeft informatie  over in hoeverre het mogelijk is 
om Defensiekleding weer om te zetten in Defensiekleding (een gedeeltelijke closed loop).  Dit zal een 
mooie basis zijn voor de RFI (Request for Information) die Defensie in oktober 2014 heeft 
uitgeschreven. In deze RFI wordt gevraagd in hoeverre het mogelijk is producten te maken met 
gerecyclede content (hoeft niet per se van oude Defensie kleding afkomstig te zijn). De RFI heeft 
betrekking op de productgroepen “ Confectie algemeen” (overalls, overhemden, werkjassen) en 
“textiel algemeen” ( handdoeken, zakdoeken, shemags) (zie ook: 
https://www.tenderned.nl/tenderned-
web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D90
9C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7
a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d
634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d5
20d07b4e25519806451311da19/cid/1125284 ). 
 
Daarnaast verricht ReShare onderzoek naar de mogelijkheden om de kleding over te verven in 
donkere kleuren. Hiermee verdwijnt de militaire uitstraling en kan het kledingstuk als geheel weer 
verkocht worden (bijv in de winkels van ReShare).  
 
Er zijn echter veel meer mogelijkheden om textiele (en andere) materialen her te gebruiken. In 
hoofdstuk 5 van deze rapportage wordt daar nader op ingegaan.  

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d520d07b4e25519806451311da19/cid/1125284�
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d520d07b4e25519806451311da19/cid/1125284�
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d520d07b4e25519806451311da19/cid/1125284�
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d520d07b4e25519806451311da19/cid/1125284�
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d520d07b4e25519806451311da19/cid/1125284�
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/document/ac5062af001fbacb6aa851cf0470d7ef/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/akid/449dbb02577b7a8729cce37d9d349303/da/false/actie/aa274b487977199c90ed89bf7fb5b3adf319e66f5d0d86ee89d634f7ec8ea825b560366cc6cb9e9ed68ee310df42c04f1cc1862341c2128997415317b39e2617b100d520d07b4e25519806451311da19/cid/1125284�
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5. Inzetbaarheid van herwonnen grondstoffen 
 

5.1 Inleiding 
 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inzetbaarheid van herwonnen grondstoffen. De meeste 
aandacht wordt besteed aan het hergebruik van textiele materialen, maar ook aan metaal en 
verpakkingsmaterialen. 
 

5.2 Duurzaamheid van textiel 
De duurzaamheid van textiele materialen is sterk verschillend. Made-By heeft een fiber benchmark 
opgezet waarbij een groot aantal textiele vezels op duurzaamheid zijn beoordeeld.  

 
Figuur 6: Made-By Environmental benchmark for fibres (zie http://www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/ 

Uit de fibre benchmark komt naar voren dat  (mechanisch) gerecyclede vezels de meest 
milieuvriendelijke vezels zijn, terwijl veel natuurlijke vezels in de meest milieubelastende categorie 
worden ingedeeld. Steeds meer (mode-)bedrijven hanteren de Made-By fibre benchmark bij de 
selectie van materialen voor de producten die ze (laten) produceren (zie bijv. https://www.g-
star.com/en_gr/corporate/responsibility/sustainable-product.htm ). 
Naast het hergebruik van de grondstoffen (besparing op de inzet van nieuwe grondstoffen) kan 
recycling van grondstoffen ook tot gevolg hebben dat veredelingsprocessen niet of maar gedeeltelijk 
uitgevoerd hoeven te worden (bijv  er kan worden afgezien van bleekprocessen, waardoor een 
aanzienlijke besparing op water, energie en chemicaliën wordt behaald). Met behulp van de MODINT 
Ecotool ( zie http://avnir.org/documentation/book/LCAconf_bijleveld1_2012_en.pdf )kan deze 
besparing worden gekwantificeerd. De besparingen worden uitgedrukt in CO2-equivalenten, energie, 
water en chemicaliën. 
Recentelijk is de Fiber Benchmark verder uitgebreid en is ook informatie met betrekking tot textiele 
processing in de benchmark opgenomen (http://www.made-by.org/consultancy/tools/wet-
processing-benchmark/ ). Ook is er een benchmark verschenen met betrekking tot sociale 

https://www.g-star.com/en_gr/corporate/responsibility/sustainable-product.htm�
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standaarden (http://www.made-by.org/consultancy/tools/social/ ). Bij aanbesteding zou Defensie 
hier naar kunnen verwijzen.  
 

5.3 Textielrecycling 

5.3.1 Opties voor textielrecycling 
Er zijn veel mogelijkheden om textiel te recyclen. Deze zijn in onderstaand schema weergegeven. 
Bij hergebruik en recycling is het van belang dat met zo weinig mogelijk inspanning en inzet van 
menskracht, energie, water en/of chemicaliën de textiel gescheiden wordt in reproduceerbare 
fracties.  
 

Figuur 7: Textielrecycling opties (algemeen schema)  

 
In bovenstaand schema staan links de textiele processen en de (tussen)producten (in groen 
weergegeven). Bij een circulair systeem is het de bedoeling dat de producten/materialen zolang 
mogelijk in de kringloop blijven. Na inzameling en sorteren zijn er diverse recycle-opties: van direct 
hergebruik tot het terugwinnen van de basischemicaliën. De resulterende tussenproducten zijn in de 
middelste kolom weergegeven. In de rechterkolom van de figuur staan de afvallen en de niet textiele 
toepassingen.  De niet textiele toepassingen, zoals gebruik van katoenafval in papier en het 
composteren van natuurlijke vezels, wordt in dit rapport niet verder behandeld omdat het geen 

http://www.made-by.org/consultancy/tools/social/�
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echte bijdrage levert aan het oplossen van het milieuprobleem (composteren)  of niet door de sector 
zelf kan worden opgelost (maken van papier). 
 
De meest generieke textielrecyclingstechnologie is het vervezelen van de producten, met textiele 
vezels als resultaat.  Deze mechanische recycling is toepasbaar voor alle soorten textiele vezels (100% 
materialen en mengingen van vezels). Mechanische recycling geeft een minder resultaat (dat is 
alleen laagwaardig inzetbare vezels) als de producten zijn gecoat of gelamineerd. In dat geval zal 
eigenlijk eerst een voorbehandeling moeten plaatsvinden om de coating of het laminaat  te 
verwijderen. In de praktijk wordt dat echter niet gedaan vanwege de kosten en de extra 
milieubelasting die dat met zich mee brengt.  
 
100% thermoplastische vezels kunnen ook worden opgesmolten, terwijl polyamide 6 (PA6) ook kan 
worden gedepolymeriseerd  tot de basisgrondstof caprolactam. Na zuivering kan dan uit het 
caprolactam opnieuw PA6 worden gemaakt. Deze route is populair bij tapijtbedrijven die produceren 
volgens het C2C-principe. Soms wordt textielafval ook buiten de textielsector hergebruikt, 
bijvoorbeeld afvalkatoen waar (waarde)papier van gemaakt kan worden en geluidisolerende 
composieten voor de automotive sector. PLA en andere vezels van biologische oorsprong kunnen 
ook gecomposteerd worden, maar dit is een laagwaardige vorm van recycling, die echter wel past in 
C2C.  
 
In de volgende subparagrafen  worden diverse voorbeelden van textielrecycling gegeven. Daarnaast 
wordt ingegaan op de stand der techniek en verwachte ontwikkelingen op het gebied van 
hoogwaardige textielrecycling. 

5.3.2 “ Laagwaardige” non-woven toepassingen van gerecycled textiel 
Er zijn al tal van toepassingen waarin herwonnen vezels worden gebruikt. Vaak zijn dit toepassingen 
met een erg lage toegevoegde waarde. Textielrecyclingsbedrijven leveren hiervoor de herwonnen 
vezels aan voornamelijk non-woven fabrikanten. Deze zetten de vezels om in een non-woven. Een 
non-woven uit secundaire grondstoffen heeft vaak een hoog m2-gewicht (> 250 g/m2)  en kan als 
naaldvilt of thermisch gebonden vilt gemaakt worden. Bij een naaldvilt zijn de vezels mechanisch 
verankerd waardoor het vilt sterkte krijgt. Bij een thermisch gebonden vilt worden kunststoffen met 
een laag smeltpunt (vaak tussen 100 en 150°C  in de vorm van poeders of vezels toegevoegd. Door 
een hittebehandeling worden dan de vezels aan elkaar “ verlijmd” . Er zijn erg veel soorten non-
wovens voor een groot aantal toepassingen. Voor non-wovens kunnen vaak gemengde textiele 
stromen worden gebruikt.  
 
 De keuze voor non-wovens uit gerecyclede vezels wordt vooral ingegeven door kostenaspecten, 
omdat herwonnen vezels meestal 50-75% goedkoper zijn dan nieuwe vezels. De prijs voor nieuwe 
vezels is in onderstaand figuur weergegeven. 
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Figuur 8: Prijsverloop textiele vezels 2007-2014 

  
Een lijst met mogelijke toepassingen van non-wovens uit gerecyclede vezels is gegeven in 
http://www.techtex.co.uk/industrial/market-sectors/furniture-and-bedding  . De belangrijkste 
toepassingen die hierin genoemd zijn: 
- Ondertapijt 
- Matras-beschermers en drukverdelingsmatjes  
- Kussenvullingen 
- Backing van meubelstoffen 
- Strijkplankafdekkingen 
- Verflopers 
- Verpakkingsdekens. 
 
Ook in de automobielindustrie worden veel non-wovens uit gerecyclede vezels toegepast.  In figuur 9 
(bron http://www.fibertex.com/en-GB/business-areas/Automotive/Applications/Pages/default.aspx  
) zijn deze toepassingen weergegeven. 
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Figuur 9: Gerecycled textiel in  auto's 

 In de weg- en waterbouw vinden veel non-wovens uit gerecyclede vezels een toepassing.  

 
Figuur 10: Toepassing van gerecyclede vezels in weg- en waterbouw (bron 
http://textilefabric.yolasite.com/resources/Handbook%20of%20Technical%20Textile%20%20(www.isotextile.blogspot.c
om).pdf pg 367 ) 

Ook voor de absorptie van olie kunnen textiele non-wovens goed worden gebruikt. In droge 
omstandigheden is katoen een prima absorberend materiaal. Bij olieverontreinigingen van water 
worden van non-wovens van polypropeen en wol gebruikt (deze kunnen een veelvoud van hun eigen 
gewicht aan olie opnemen) ( zie ook: 
http://www.pks.nl/files/downloads/files/pks_spill_control_nederlands_versie_3.0.pdf ).  
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5.3.3 Hoogwaardige non-woven toepassingen 
Steeds meer is er aandacht voor hoogwaardige toepassingen van non-wovens, waarbij een hogere 
toegevoegde waarde wordt verkregen door de functionele eigenschappen van het non-woven.  Een 
voorbeeld van een dergelijke hoogwaardig non-woven is Metisse (zie http://www.vrk-acoustics.nl/ ), 
een non-woven uit voornamelijk katoen (jeans) dat gebruikt wordt voor thermische en akoestische 
isolatie in wanden en voor het verbeteren van akoestiek in ruimtes (zogenaamde baffles). 
 

 
Figuur 11:  Akoestische panelen en isolatie deken uit gerecycled textiel 

 
Texperium heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van uniformen van KLM-cabine personeel tot 
hoogwaardige non-wovens. Uit deze non-wovens is een serie van reisaccessoires gemaakt, zoals 
tassen en kofferriemen (zie ook https://klmtakescare.com/nl/content/upcycling ).  
 

 
Figuur 12: Producten uit gerecyclede uniformen KLM-cabin crew 
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Uit het non-woven dat is geproduceerd heeft de ontwerper Omar Munie tassen gemaakt die door 
KLM Inflight zijn verkocht voor een prijs van 499€ per stuk (zie ook: 
https://klmtakescare.com/en/content/a-new-life-for-klm-s-women-s-uniforms en 
http://www.omarmunie.com/partners/ ) . 
 

 
Figuur 13: Handtas en kofferlabel uit gerecyclede uniformen KLM-cabin crew, 
ontworpen door Omar Munie 

  
Een dergelijk hoogwaardig non-woven kan ook worden gebruikt om een composiet van te maken. 
Een voorbeeld hiervan is de attaché case  die uit het “ KLM-nonwoven” is gemaakt (zie 
www.texperium.eu) en een stoel uit een ander non-woven 
(http://www.udenwereldwijd.org/?ddownload=560 ).  

 
Figuur 14: Composiet attache-case uit gerecyclede uniformen KLM-cabin crew 

  

5.3.4 Hoogwaardige garens uit mechanisch gerecyclede vezels 
De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan de hoogwaardige recycling van textiel door uit 
herwonnen vezels weer garens te spinnen. Hoewel het gebruik van herwonnen garen (nog) niet 
standaard is in de textiel- en kledingindustrie, bestaat er toch een aantal aansprekende voorbeelden. 
Deze voorbeelden betreffen zowel prototypes als ook commercieel verkrijgbare producten.   
 
Er is met name in Italië veel ervaring met het spinnen van herwonnen (korte) vezels. De regio Prato is 
van oudsher bekend om de wolrecycling. Via REMO (zie www.joinremo.com) hebben veel 
Nederlandse bedrijven proeven uitgevoerd bij bedrijven in de Prato regio. Voorbeelden hiervan zijn 
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de poloshirts die door ReShare zijn gemaakt van ingezameld Defensiemateriaal en de sjaals van 
Texperium uit herwonnen KLM-vezels. 

 
Figuur 15: De keten van afgedankt textiel tot eindproduct 

Ook binnen het projectconsortium ReBlend (zie www.reblend.nl) is veel aandacht besteed aan het 
spinnen van garens uit herwonnen vezels. Op basis van gebreide truien van diverse 
materiaalsamenstelling heeft de Hochschule Niederrhein garens gemaakt uit 100% gerecyclede 
vezels. Deze garens zijn vervolgens gebreid en geweven  en omgezet in producten. Van het breisel 
maakte ByBrown een jurk die op de Amsterdam Fashion Week in juli 2014 is geshowd. Het geweven 
materiaal is geproduceerd door Van den Acker Textielfabriek te Gemert en door Ahrend verwerkt tot 
meubelstof voor kantoorstoelen. 

  

Figuur 16: Jurkje uit 100% post 
consumer textiel (design: 
ByBrown; foto: Peter Stigter) 

Figuur 16: Meubelstof uit 100% 
gerecyclede vezels 

http://www.reblend.nl/�


Optimalisatie retourstroom bedrijfskleding Defensie Pagina 35 van 54 
 

 

 

Ook zijn er een aantal commerciële producten op basis van mechanisch gerecyclede vezels. In het 
kader van het project “Textiel Opnieuw”  heeft WE-Fashion in samenwerking met  Texperium en RE-
MO een vest en een trui op de markt gebracht waarin ca 50% gerecyclede vezels uit kostuums waren 
verwerkt (http://www.awearness-fashion.nl/we-fashion-verkoopt-vanaf-augustus-gerecyclede-
kledinglijn/ ). Dit project werd financieel gesteund door Agentschap NL (nu Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat Leefomgeving).  
  

 
Figuur 17: WE-Fashion trui en vest uit gerecyclede uniformen 

G-star is ook erg actief op het gebied van hoogwaardige recycling. In de kledinglijn G-Star Raw 
Recycled zijn jeans opgenomen waarin 20-30% post consumer gerecyclede vezels zijn verwerkt.  
 
Andere kledingmerken, zoals H&M in hun conscious-lijn 
(http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/reduce-reuse-recycle/about.html ), 
hebben ook producten met gerecyclede content in hun winkels hangen. Naast het gebruik van 
polyestervezel s uit PET-flessen en vezels uit industrieel afval, wordt ook meer en meer gebruik 
gemaakt van post-consumer gerecyclede vezels. 
 
Ook Blue-loop, een Nederlands merk heeft artikelen met gerecyclede grondstoffen in hun collectie 
(http://www.bluelooporiginals.nl/ ). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Blue loop T-shirt uit post-consumer denim 
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5.3.5 Hoogwaardige chemische recycling 
PET-recycling 
Sinds jaren worden PET-flessen omgezet in garens (zie 
https://www.youtube.com/watch?v=zyF9MxlcItw ). Eerst vooral in fleeces, maar steeds meer ook in 
sportkleding (http://www.ad.nl/ad/nl/1049/Oranje/article/detail/1976692/2010/02/25/WK-shirt-
Oranje-van-gerecyclede-petflessen.dhtml )  en jeans (http://www.theguardian.com/sustainable-
business/rubbish-jeans-levis-plastic-fashion ). Deze vorm van recycling heeft slechts een beperkt 
milieuvoordeel, omdat hoogwaardig PET (food grade, hoge kristalliniteit) wordt omgezet in een 
minder hoogwaardig product en er in feite sprake is van een snelle downcycling. 
 
PA6  (nylon) -recycling 
PA6-recycling  verloopt via de depolymerisatie van polyamide 6 tot caprolactam. Deze methode is 
populair bij tapijtbedrijven, omdat deze past in de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. Bij deze vorm van 
recycling wordt veel energie bespaard, met name omdat de productie van caprolactam energie-
intensief is. Recentelijk is de populariteit van deze PA6-recycling  sterk toegenomen door het Healthy 
Seas initiatief, waarbij oude visnetten uit PA6 ook op deze wijze worden gerecycled 
(http://coplare.net/coplare/coplares-observations/recycling-of-fishing-web-around-the-world/ ). 
Hieruit worden dan nieuwe producten gemaakt zoals sokken 
(http://www.starsock.nl/sustainability/increasing-positive-impact ) en tapijten 
(http://www.interfaceflor.nl/web/nl/over_ons/mediacentrum/persberichten/press-Interface-en-ZSL-
boeken-succes-met-innovatief-Filippijns-project- ).  
 

5.3.6 Chemische recycling van katoen 
Sinds enkele jaren wordt op een paar plaatsen in de wereld gewerkt aan de ontwikkeling van een 
proces, waarbij katoen afvallen via het zogenaamde lyocell-proces worden omgezet in viscose vezels. 
In dit proces wordt afgedankt en/of versleten katoen opgelost in een geschikt oplosmiddel (meestal 
NMMO), gezuiverd en opnieuw gesponnen. De vezels die op deze wijze geproduceerd worden zijn 
van hoge kwaliteit. In dit proces kan worden gesproken van upcycling, omdat korte katoenvezels 

worden opgezet in lange viscose vezels. 
Dit onderzoek wordt onder andere 
uitgevoerd in Nederland bij Hogeschool 
Saxion in Enschede, waar de nieuwe vezel 
SaXcell wordt genoemd 
(http://www.saxion.nl/designentechnologi
e/site/onderzoek/onderzoeksprojecten/sa
xcell/ )  en in Zweden waar de vezel onder 
de naam  Re:newcell bekend is 
(http://renewcell.se/hem/en.html ). Beide 
initiatieven verkeren nog in een pre-
industrieel stadium. 
 

Figuur 19: Re:newcell jurk 
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Over Renewcell is recentelijk in The Guardian gepubliceerd: 
http://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainable-fashion-blog/sweden-recycled-
cotton-technology-fashion-composting?CMP=twt_gu . Eén van de geïnterviewden in dit artikel geeft 
aan dat de kleding misschien beter gecomposteerd had kunnen worden. Dit wordt ingegeven door 
zijn achtergrond, werknemer bij het Cradle to Cradle Institute, waar men een strikte scheiding maakt 
tussen de natuurlijke kringlopen van  hernieuwbare grondstoffen en de technische kringloop van 
synthetische grondstoffen. Het is echter eenvoudig aan te tonen dat ook voor natuurlijke materialen 
een recycling via de technische kringloop veel milieuvriendelijker is en gepaard gaat met veel minder 
CO2-uitstoot en een veel lager verbruik van energie, water en chemicaliën. 
 

5.3.7 Recycling overige materialen 
Naast textiel is de PGU ook opgebouwd uit metaal- en kunststofvoorwerpen. Voor metalen 
producten kan worden aangesloten bij de bestaande metaal recycling, die in Nederland goed 
ontwikkeld is. Ook hier zou echter voor afdanken eerst bekeken moeten worden of het metalen 
product niet hergebruikt kan worden. Een alternatief is dat de toeleverancier wordt gevraagd het 
product terug te nemen. 
Ook voor kunststoffen is er in Nederland een goed recyclingsysteem opgezet. Er zijn veel verwerkers 
van kunststof verpakkingsmateriaal en kunststofproducten. Vaak kunnen kunststofproducten 
worden omgezet in kunststofgranulaat. Hieruit kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt door 
spuitgieten of extrusie. 
 
De verwerking van leer is nog een probleem. Er zijn slechts enkele aanzetten tot een oplossing om 
leer opnieuw te gaan gebruiken. Leer kan worden fijngemalen en de leervezels kunnen dan met 
kunststof worden gebonden tot een kunstleer (http://www.gizmag.com/shoe-recycling-
system/29479/ ). Er is echter nog geen industrie die op grote schaal leer kan recyclen. 
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6. Mogelijkheden tot materiaalpooling  
  

6.1 Inleiding 
Voor een circulaire textielketen is materiaal -pooling een goede oplossing. Materiaalpooling is een 
concept waarbij afgedankte materialen van diverse oorsprong worden gesorteerd op chemische 
samenstelling, kleur en/of andere kenmerken. Voor deze gecombineerde en  geselecteerde stromen  
van afvalmaterialen worden dan  toepassingen ontwikkeld. Vergelijkbaar is bijvoorbeeld de 
metaalrecycling waarin metalen van diverse herkomst worden gescheiden (bijv in ferro- en non-
ferro-metalen) en voor hergebruik geschikt gemaakt worden (bijv. door ze op te smelten). 
Materiaalpooling past in de gedachte van het opzetten van een grondstoffenrotonde in Nederland. 
Dit idee is  geopperd door mw Van Veldhoven (2e

 

 Kamer, D’66) en wordt verder opgepakt door de 
TU-Delft en een aantal afvalverwerkers.  

De productie van textiele vezels in 2013 bedroeg ongeveer  86 miljoen ton (zie onderstaande 
grafiek). 
 

Figuur 20: Vezelproductie 1975-2013 (bron: http://www.statista.com/statistics/263154/worldwide-production-volume-of-
textile-fibers-since-1975/ ). 
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De wereldvezelproductie groeit met ca 4% per jaar en deze groei zal naar verwachting de komende 
jaren niet afzwakken. De groei in textiele vezels wordt voor het grootste gedeelte ingevuld door 
polyester. Binnen de groep van man-made cellulose vezels is viscose een relatief snelle groeier. De 
natuurlijke vezels, katoen en wol, vormen minder dan 30% van het totale vezelverbruik en dit 
aandeel zal in de komende jaren verder afnemen. In absolute hoeveelheden zal dit echter gelijk 
blijven of zelfs nog iets groeien, omdat de behoefte aan met name katoen veel groter zal worden 
door een toenemende bevolking in Azië en Afrika en een toenemende welvaart. Een deel van de 
extra vraag naar katoen kan mogelijk door recycling ingevuld worden, terwijl een andere deel kan 
worden ingevuld met viscose.  
De toenemende vraag naar textiele grondstoffen, die enorme hoeveelheden textiele afvallen die 
beschikbaar zijn en de grote milieu-impact van de productie van nieuwe vezels, maakt dat 
grootschalige textielrecycling verder ontwikkeld moet worden, om ook in de komende decennia 
zeker te zijn dat textiele materialen tegen een redelijke prijs beschikbaar zullen zijn. Hierbij zal de 
nadruk gelegd moeten worden op de ontwikkeling van hoogwaardige recycling, waarbij uit relatief 
zuivere textiele afvalstromen weer hoogwaardige garens gemaakt kunnen worden.  
 

6.2 Noodzaak tot materiaalpooling 
Hoogwaardige recycling van textiel via mechanische of chemische technieken kan alleen maar 
plaatsvinden als dit op grote schaal wordt uitgevoerd. Voor bijvoorbeeld de  chemische recycling van 
Polyamide 6 bestaan wereldwijd slechts 2 fabrieken die elk tenminste 50.000 ton PA6 nodig hebben 
om rendabel te kunnen draaien. Wereldwijd is de productiecapaciteit van PA6 ongeveer 4.3 miljoen 
ton ( bron: http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/polyamides.html ). Hiervan wordt 
een beperkt deel gebruikt in kleding. Een groter deel wordt gebruikt in technisch textiel, zoals 
touwen en visnetten en als kunststof in vormdelen.  Dat er slechts 2 fabrieken wereldwijd zijn om 
PA6 te recyclen laat zien dat de circulaire textielketen nog lang geen feit is.  
 
Aan de andere kant is 50.000 ton natuurlijk wel heel veel materiaal, waarvan Defensie maar een klein 
gedeelte kan invullen. Dit voorbeeld illustreert de noodzaak van materiaalpooling. 
 
Ook voor de hoogwaardige recycling van andere materialen is materiaalpooling gewenst. Hoe groter 
de textiele productenstroom die wordt aangeboden, des te  groter de mogelijkheden zijn om 
specifiek te sorteren om een betere kwaliteit te krijgen die past bij een bepaald hoogwaardig 
product. Sortering zou kunnen plaatsvinden op tal van aspecten zoals: 

• materiaalsamenstelling 
o 100% zuiver (katoen, wol, polyester, polyamide, acryl, viscose, …) 
o > 95% zuiver (bovengenoemde materialen gemengd met bijv. enkele procenten 

elastaan) 
o veel gebruikte mengingen 

 wol/polyester50/50 
 katoen/polyester 65/35, 50/50 en 35/65   
 wol/acryl 50/50 

o overig 
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• kleur (wit, licht, midden, donker of alle kleuren afzonderlijk: >20 kleuren) 
• structuur (weefsel, breisel, non-woven) 
• aanwezige finishes 

o brandvertragend 
o hydrofoob 
o kreukherstellend 
o …. 

Het is zaak om de materiaalstromen zo goed mogelijk te specificeren, omdat daarmee de herwonnen 
materialen op zo’n hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt kunnen worden (de specificaties van 
de materialen en van het eindproduct passen perfect bij elkaar). Ook wordt dan (theoretisch) de 
grootste milieuwinst gehaald omdat naast recycling ook veredelingstappen zoals bleken en verven 
achterwege gelaten kunnen worden. Dat uitgebreid sorteren loont laat de kledingsortering zien:  
vaak worden 200-400 fracties onderscheiden om de markt zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.  
 
Voor mechanische recycling is het moeilijk aan te geven wat een minimale hoeveelheid is van een 
bepaalde kwaliteit. Dat hangt samen met het volume van de beoogde toepassing en de frequentie 
waarmee een bepaalde kwaliteit beschikbaar komt. Voor een never out of stock artikel als jeans is 
een continue aanvoer van grondstof nodig, terwijl voor andere producten zoals promotie-artikelen 
een eenmalige partij materiaal ook uitstekend zou kunnen voldoen. Om toch een richting van de 
minimale omvang aan te geven zou kunnen worden gekeken naar het vervezelingsproces. Een 
industriële vervezelingsmachine verwerkt circa 2000 kg uur. Dat is in één ploeg ongeveer 15 ton. Op 
zo’n partij zou de machine goed ingesteld kunnen worden voor een optimaal vervezelingsresultaat 
en is het ook economisch interessant. Als de vervolgbewerking een lange transport afstand vereist 
(bijv. productie van herwonnen vezels in Nederland, productie van garen in Spanje) dan is het 
economisch gezien voordelig om een trailer of container vol materiaal tegelijk te produceren (circa 
24 ton).  Voor high tech vezels zoals aramide en PBI (polybenzimidazol) is het ook rendabel om 
kleinere hoeveelheden te recyclen vanwege de hoge waarde van deze herwonnen vezels. 
 

6.2.1 Sorteren van textiele materialen 
Werkkleding wordt (meestal) separaat ingezameld. Voor werkkleding geldt in het algemeen dat de 
grondstofsamenstelling bekend is. Textiele producten afgedankt door consumenten moeten echter 
meestal op grondstof worden gescheiden. Overeenkomstige materiaalsoorten kunnen bij elkaar 
gevoegd worden. Het sorteren van textiel op grondstofsamenstelling kan door gespecialiseerde 
krachten handmatig gebeuren, maar sinds kort kan dit ook machinaal worden uitgevoerd.  
In het kader van het EU Eco-innovation project Textiles for Textiles 
(http://www.textiles4textiles.eu/?p=what-is-t4t ) heeft een consortium gewerkt aan de ontwikkeling 
van een automatische sorteermachine voor afgedankte textiele producten. Deze machine is in staat 
om in-line de grondstofsamenstelling van een product “te lezen” . De software kan worden geleerd 
om een groot aantal grondstoffen te herkennen, waaronder ook mengingen van diverse vezels. De 
sorteermachine is verder geoptimaliseerd in samenwerking tussen Wieland Textiles en 
machinefabriek Valvan in België en zal onder de naam “Fibresort” begin 2015 commercieel 
verkrijgbaar zijn.  
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Deze ontwikkeling is belangrijk omdat hiermee de pooling van gerecyclede grondstoffen dichterbij 
komt en dat veel zuiverder reststromen verkregen kunnen worden. Voor de textiele afvallen van 
Defensie houdt dit in dat er op korte termijn goede mogelijkheden zijn om veel meer producten in te 
zamelen, te sorteren op grondstoffen en deze grondstoffen te combineren met gesorteerde 
materialen uit andere bronnen (zowel industriële afvallen als ook textiele afvallen van consumenten). 
De verwachting is dat hierdoor met name de afvoer van de kleding voor vernietiging (nu via Van 
Gansewinkel) kan worden verminderd. In geval van pooling van grondstoffen zal de afvoer van 
afgedankte niet herdraagbare kleding naar verwachting kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd 
en afgevoerd. 

6.3 Materiaalstromen die voor pooling in aanmerking komen 
In de praktijk wordt ingezamelde kleding van consumenten door gespecialiseerde 
textielsorteerbedrijven gesorteerd in herdraagbare kleding en niet herdraagbare producten. Van de 
fractie niet herdraagbare producten worden nu al alle 100% materialen uitgesorteerd en voor 
recycling aangeboden. Ook veel gebruikte mengingen zoals wol/polyester, wol/acryl  en 
katoen/polyester worden uitgesorteerd. Alle materialen worden daarnaast ook nog gescheiden op 
kleur: wit brengt in het algemeen meer op dan gekleurd of bont.  
 
Defensie kan aansluiten bij deze praktijk door ook haar afgedankte niet herbruikbare producten te 
sorteren op grondstofsamenstelling. Dat betekent dat Defensie de BIGA-groep materialen uit 100% 
katoen, wol, polyester, polyamide en andere grondstoffen zouden kunnen laten  uitsorteren.  Nu 
worden alleen de katoenhoudende producten (katoen en katoen/polyester) apart uitgesorteerd en 
aangeboden aan ReShare.  
 
Bij de huidige inzameling van Defensie worden vooral grote hoeveelheden producten op basis van 
polyamide en  katoen/polyester (in verschillende verhoudingen maar vooral 35/65) ingezameld. In 
mindere mate worden producten uit aramide (Nomex), katoen, polyester en wol-polyester  
ingezameld. Grote aantallen textiele producten worden nu nog niet ingezameld, waarvan recycling 
ook mogelijk lijkt. Hierbij gaat het om grote hoeveelheden  katoen, katoen-polyester en poly-amide 
(elk meer dan 250 ton) en kleinere hoeveelheden polyester, wol en wol-polyester (60-100 ton ).  
  



Optimalisatie retourstroom bedrijfskleding Defensie Pagina 42 van 54 
 

 

 

 
Materiaal Gewicht (kg) Retour opmerking 
Aramide (nomex) 26.575 ja veelal vliegerskleding 
Katoen 25.063 ja   
Katoen-Polyester 439.700 ja  Broeken en overhemden 
Polyester 62.462 ja   
Polyamide 740.402 ja Vooral jassen en tassen 
Wol -Polyester 44.933 ja Jassen, Uniformen (DT) 
Totaal in te zamelen 1.339.135 

          

Katoen 267.424 nee 
vooral ondergoed, tropenkleding, 
handdoeken 

Katoen-polyester 260.634 nee  Vooral broeken en overhemden 
Polyester 98.639 nee   
Polyamide 216.197 nee veel kleine tasjes 
Wol 65.328 nee Sjaals, baretten 
Wol-Polyester 60.075 nee Veel jassen 
Totaal niet in te zamelen 968.297 

  Tabel 5: Materiaalsamenstelling en gewicht van verstrekte artikelen 

Een probleem bij veel producten van Defensie, met name bij polyamideproducten, is dat deze 
producten vaak gecoat zijn om ze waterdicht te maken. Deze coatings kunnen een probleem vormen 
bij zowel de chemische als de mechanische recycling van deze polyamide-producten. Bij hele grote 
hoeveelheden van deze producten zal het zinvol zijn om een proces te ontwikkelen om dergelijke 
coatings te verwijderen (bijv met oplosmiddelen zoals aceton of MEK (methylethylketon) die in een 
closed loop kunnen worden teruggewonnen).  Dit zal mogelijk kunnen worden uitgevoerd in dezelfde 
installatie waarmee ook polyurethaan (elastaan) wordt verwijderd uit stretch kleding van 
consumenten. Dergelijke installaties zullen verschijnen als er voldoende materiaal wordt ingezameld 
en er een redelijke prijs voor de herwonnen materialen wordt verkregen. 
 
Een andere probleem dat zich kan voordoen bij hoogwaardige recycling is de aanwezigheid van 
knopen, ritsen, klittenband en labels. Afhankelijk van de beoogde toepassing is het noodzakelijk dat 
deze niet textiele materialen (of materialen met een andere structuur en/of samenstelling zoals bij 
labels vaak het geval is) worden verwijderd. Dat gebeurt nu grotendeels handmatig, zeker daar waar 
de herwonnen vezels ingezet zullen worden voor het spinnen van garens. Voor minder hoogwaardige 
toepassingen zoals het gebruik van de herwonnen vezels in non-wovens is dit meestal niet nodig 
omdat een groot deel van de knopen en ritsen tijdens het vervezelingsproces worden verwijderd 
(maar zeker niet voor 100%). Bij het ontwerp van de producten moet hieraan aandacht worden 
geschonken, zodat de knopen en ritsen uit materialen bestaan die niet storen in de processen of 
tijdens de processen gemakkelijk verwijderd kunnen worden.   
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6.3 Rol van Defensie bij materiaalpooling 
Als grootgebruiker van textiel zou Defensie een eigen materiaalpool kunnen opzetten waar derden 
hun grondstoffen van zouden kunnen betrekken. Gezien de hoeveelheden textiel die Defensie 
gebruikt en de verwachte toekomstige vraag naar herwonnen vezels, ligt het echter meer voor de 
hand om deze materiaalpooling buiten Defensie te organiseren. ReShare zou hiervoor een geschikte 
partij zijn, omdat deze zowel de textiele producten van Defensie als ook enorme hoeveelheden post 
consumer textiel inzamelt en sorteert. ReShare zou dit kunnen opzetten samen met een 
textielrecyclingsbedrijf (vervezelaar), die dan in staat is om geïnteresseerde partijen van vezels van 
de juiste samenstelling en kwaliteit te voorzien. Defensie zou de materiaalpool dan moeten voorzien 
van haar afgedankte textiele producten. De vertrouwelijke producten zouden eerst vernietigd of 
gemutileerd moeten worden, voordat deze aan de materiaalpool aangeboden zouden mogen 
worden. Het mutileren van deze Defensie producten zou bij voorkeur bij de BIGA-groep moeten 
worden uitgevoerd. 
Afhankelijk van het succes van de materiaalpool mag verwacht worden dat toeleveranciers van 
grondstoffen na verloop van tijd een klein bedrag ontvangen voor de materialen die ze inbrengen (zie 
ook tabel 8 in hoofdstuk 8 voor prijzen van textiele afvallen).  
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7. Logistieke consequenties  
 
Het circulair maken van de textiele keten binnen Defensie heeft natuurlijk ook logistieke 
consequenties. Het voordeel bij Defensie is dat het systeem van inleveren van afgedankte of 
overbodig geworden kleding al bestaat en relatief eenvoudig kan worden uitgebreid. De Aangewezen 
Functionaris op elke kazerne verzamelt de afgedankte goederen en transporteert deze naar de BIGA-
groep in Zeist. Aan de hand van de lijst met verstrekte producten kan de militair zien welke artikelen 
retour moeten. Deze lijst zal de komende jaren moeten worden aangepast aan de stand der techniek 
met betrekking tot recycling.  
Logistiek gezien lijkt dit zonder veel moeite te kunnen worden doorgevoerd, omdat  zowel de 
inzamelstructuur als de sortering al bestaat. De BIGA-groep heeft aangegeven dat zij een groter 
aanbod van retourgoederen zouden kunnen verwerken door aanpassing van de capaciteit (een 
aantal medewerkers extra inzetten voor de sortering).   
 
In hoeverre recycling zal toenemen in populariteit zal afhangen van de prijs van de herwonnen 
materialen in relatie tot de prijs van nieuwe materialen. Momenteel (2014) is de prijs van nieuwe 
materialen dermate laag dat dit geen stimulans is voor recycling. De verwachting is echter dat door 
de toenemende aandacht voor de circulaire economie in het algemeen, de circulaire economie van 
textiel in het bijzonder en toenemende schaarste van bijvoorbeeld (biologische) katoen de 
belangstelling voor gerecyclede grondstoffen de komende jaren zal toenemen.  
 
Verderop in de keten zullen de logistieke consequenties mogelijk groter zijn. Aan de hand van 
geproduceerde poloshirts kan de volgende logistieke routing worden beschreven. 
Na de sortering gaan de voor recycling geschikte producten van de BIGA-groep in Zeist naar ReShare 
in Oosterhout. Hier worden de geschikte onderdelen van een textielproduct uit het product gehaald 
(bijv. de broekspijpen, rugpand van een jas). Dit materiaal wordt daarna naar Italië getransporteerd 
om te vervezelen en te spinnen. Breien en confectie kan in Italië en Oost Europa worden uitgevoerd. 
Daarna komt het product terug naar Nederland voor verdere distributie. 
Transport van deze materialen over de binnengrenzen van Europa is gereguleerd, maar is zonder al 
te veel papierwerk en kosten te regelen (zie ook: http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-
ondernemen/exportbegeleiding/exporttoolkit/transport-en-levering/exportdocumenten )  
 
Als recycling aan populariteit wint, dan zal de verwerking waarschijnlijk niet in Europa maar in Azië of 
Noord Afrika plaatsvinden, omdat daar grote hoeveelheden textiel en kleding tegen lage prijzen 
worden geproduceerd. Ook het merendeel van de Defensiekleding zal zijn geproduceerd in Turkije, 
Noord Afrika of Azië.  Een circulaire textielketen  is dan veel lastiger te realiseren omdat veel landen 
hun grenzen gesloten hebben voor de import van afval , grondstoffen, materialen en producten om 
hun eigen binnenlandse markt te beschermen. Zo is het praktisch onmogelijk om gerecycled textiel 
naar Turkije te exporteren, waardoor een grote potentiële afnemer niet bereikbaar is (zie ook: 
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=050042&version=7 ). Ook voor India 
gelden sterk beperkende maatregelen (zie bijv: 
http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/euratex_updated_e.doc ).  

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/exporttoolkit/transport-en-levering/exportdocumenten�
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/exporttoolkit/transport-en-levering/exportdocumenten�
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=050042&version=7�
http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/euratex_updated_e.doc�
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Indien Defensie hun textielgebruik daadwerkelijk circulair wil maken, dan zal het moeten letten op de 
landen waar de textiele producten worden geproduceerd. Duidelijk is dat de bescherming van de 
interne markt in een aantal textielproducerende landen een belemmering is voor een circulaire 
textiele keten. Ook Nederlandse toeleveranciers, die hun producten in dergelijke landen laten 
produceren, zullen dan met deze handelsbeperkingen worden geconfronteerd.  Deze leveranciers 
zouden als alternatief in Europa de verwerking van de geretourneerde producten moeten 
organiseren en er zorg voor dragen dat de herwonnen materialen opnieuw hoogwaardig ingezet 
worden. 
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8. Kosten en baten 
 

8.1 Inleiding 
Het is niet goed mogelijk een overzicht te krijgen van alle kosten en baten van het huidige 
retoursysteem van textiele producten van Defensie. In de tabel  in paragraaf 3.6.1 is een globale 
inschatting gemaakt van de kosten en de opbrengsten. In dezelfde lijn is een afschatting gemaakt wat 
de kosten en baten zouden zijn als meer (alle) textiele producten die door Defensie worden gebruikt 
ook daadwerkelijk door Defensie zouden worden ingezameld.   
De milieukosten hebben vooral betrekking op het (extra) transport van de producten. Milieubaten 
worden verkregen als een verminderd beroep op het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt 
gedaan, binnen en buiten Defensie, als de materialen worden hergebruikt.   
 

8.2 Economische kosten en baten 
De kosten en baten zoals deze momenteel gelden zijn weergegeven in tabel 3 in subparagraaf 3.6.1. 
Deze tabel is hieronder nogmaals overgenomen 
 

Kosten en baten materiaalretoursysteem Defensie (2013) 

    Partner Kosten(€) Baten(€) Opmerkingen 
BIGA-Groep 385.000  Sorteerkosten moeten ook over de andere partijen worden 

verdeeld 
 288.000  Kosten bewassing (chemisch reinigen) 
  > 1.000.000 Baten: retourstroom naar KPU ingeschat 
ReShare 0 0 Geen afdracht van ReShare naar Defensie voor verkochte 

goederen 
Domeinen 0 p.m.  Verkoop-opbrengsten niet exact bekend omdat textiel vaak in 

verzamel-lots wordt geveild 
Van 
Gansewinkel 

28.000  0 Kosten afvoer en vernietiging niet herbruikbare materialen  

Tabel 6: Overzicht kosten en baten huidige materiaalretoursysteem (voor onderbouwing bedragen zie tabel 3).  

Deze kosten en baten hebben betrekking op de kleding die nu wordt ingezameld en de kleding die 
door ReShare wordt afgenomen. In totaal gaat het om 465 ton (3100 bakken bij een gemiddeld 
gewicht van ca 150 kg/bak). De kosten hiervan voor Defensie bedragen 700.000 euro, terwijl de 
baten worden ingeschat op meer dan 1 miljoen euro (excl. de opbrengst via Domeinen, die ten 
goede komt aan het ministerie van Financiën). De netto opbrengst voor Defensie is dus meer dan 
300.000 euro per jaar.  
 
Bij een grotere stroom die geschikt gemaakt wordt voor recycling, zal bij ongewijzigd beleid, de 
hoeveelheid materiaal dat ter vernietiging wordt aangeboden  iets worden verminderd, terwijl de 
sorteerkosten zullen stijgen. Afhankelijk van de keuze van Defensie kan ook de hoeveelheid die 
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afgevoerd wordt via Domeinen worden verminderd, waardoor de opbrengst van de verkoop daalt 
(overigens deze opbrengsten komen niet direct ten goede  van Defensie).  
 
Bij het instellen van een materiaalpool kunnen waarschijnlijk veel meer producten via deze pool 
worden ontzorgd.   Artikelen die niet meer in omloop mogen komen zouden door de BIGA-groep 
kunnen worden gemutileerd, voordat ze aan de materiaalpool  worden overgedragen. De kosten 
voor afvoer via Van Gansewinkel zullen daarmee sterk afnemen omdat een groot deel van de 
vertrouwelijke materialen dan ook via de materiaalpool kan worden afgevoerd.  
 
Aan de andere kant zullen de opbrengsten van de gesorteerde materialen slechts een kleine extra 
bijdrage opleveren (bij de huidige marktprijzen).  
 
Op basis hiervan mogen de volgende opbrengsten worden verwacht: 

Materiaal Gewicht Retour 
Opbrengst 
per kg (€) 

Potentiële opbrengst 
materiaal (€) 

Aramide (nomex) 26.575 Ja 1 26.575 
Katoen 25.063 Ja 0,1 2.506 
Katoen-Polyester 439.700 Ja 0,05 21.985 
Polyester 62.462 Ja 0,1 6.246 
Polyamide 740.402 Ja 0,2 148.080 
Wol -Polyester 44.933 Ja 0,4 17.973 
Totaal 1.339.135     223.366 
          
Katoen 267.424 Nee 0,1 26.742 
Katoen-polyester 260.634 Nee 0,05 13.032 
Polyester 98.639 Nee 0,1 9.864 
Polyamide 216.197 Nee 0,2 43.239 
Wol 65.328 Nee 1 65.328 
Wol-Polyester 60.075 Nee 0,4 24.030 
Totaal 968.297     182.235 

Tabel 7: Potentiële opbrengsten materiaal hergebruik (prijspeil 2014) 

De materiaalopbrengsten van de goederen die nu al retour komen, zullen in de praktijk lager zijn dan 
in bovenstaande tabel berekend, omdat een deel van de producten hergebruikt worden (en dan een 
hogere opbrengst hebben). De volgorde in het selectieproces zal dus altijd zo moeten zijn dat eerst 
de herbruikbare producten worden uitgesorteerd en vervolgens de producten op materiaal-
eigenschappen worden gescheiden. 
 
Al met al zal een optimalisering van het materiaalretoursysteem bij Defensie kunnen leiden tot extra 
opbrengsten. In tabel 8 is dit weergegeven. 
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Additionele kosten en baten na optimalisering materiaalretoursysteem Defensie 

Partner Kosten(€) Baten(€) Opmerkingen 
KPU-bedrijf   €     300.000  “000” artikelen waarvan de verpakking gescheurd of open is 

ging tot voor kort naar Domeinen. Sinds oktober 2014 vloeien 
deze artikelen rechtstreeks terug naar het KPU-bedrijf 

BIGA-Groep €   77.000    additionele kosten (stelpost 20%; nader te bepalen 

    €     223.366  hoogwaardig te vermarkten materialen (zie tabel 7) 
    €     182.235  Materiaalopbrengsten extra retouren (zie tabel 7) 
ReShare   €     100.000  potentiële opbrengst na 2017 voor producten geleverd aan 

textielrecycler 
Van 
Gansewinkel 

€  -28.000    Kostenbesparing afvoer en vernietiging niet herbruikbare 
materialen  

Totaal € 49.000 € 805.601 Batig saldo: €756.601 
Tabel 8: Kosten en baten na optimalisering materiaalretoursysteem Defensie 

 

8.3 Ecologische kosten en baten 
 
De ecologische kosten van recycling zijn beperkt. Er zal een aantal extra transportbewegingen 
plaatsvinden tussen kazernes en de BIGA-groep in Zeist . Ander extra milieu-impact wordt niet 
verwacht. Als wordt uitgegaan van transport per vrachtwagen, belading 8000 kg per transport , 4 
transporten per kazerne (24 kazernes) per jaar en een gemiddelde afstand tot Zeist van 150 km 
(retour), dan betekent dat 14.400 km extra. De milieubelasting van deze extra transport kilometers 
bedraagt  19.339 kg CO2 en 323 GJ energie (berekening Modint Ecotool versie 1.3; data in 
overeenstemming met de Eco-invent database).  
 
De ecologische baten zijn groot. Met dezelfde ecotool  is berekend wat het kost om 1 kg textiel te 
produceren. Bij vervanging van nieuwe materialen door herwonnen grondstoffen wordt een groot 
milieuvoordeel behaald, omdat de recyclingsprocessen relatief weinig energie kosten en er bij de 
mechanische recycling geen water of chemicaliën worden gebruikt. De ecologische besparingen die 
door Defensie kunnen worden gerealiseerd als alle materialen worden herwonnen en opnieuw in 
hoogwaardige producten worden toegepast, zijn weergegeven in tabel 9. 
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      Per kg     
Totale 
besparing     

Materiaal Gewicht Retour 
CO2 (kg 
eq) 

Energie 
MJ) 

Water 
(l/kg) CO2 (ton) 

Energie 
(GJ) 

Water 
(m3) 

Aramide (nomex) 26.575 ja 13,1 257 212 348 6.822 5.634 
Katoen 25.063 ja 3,5 52 6970 88 1.291 174.689 
Katoen-Polyester 439.700 ja 3,1 65 3485 1.367 28.559 1.532.355 
Polyester 62.462 ja 2,7 78 0 168 4.897 1 
Polyamide 740.402 ja 9,3 122 14 6.863 90.431 10.324 
Wol -Polyester 44.933 ja 56,3 379 546 2.532 17.030 24.511 
Totaal 1.339.135         11.366 149.029 1.747.513 
                  
Katoen 267.424 nee 3,5 52 6.970 941 13.772 1.863.945 
Katoen-polyester 260.634 nee 3,1 65 3.485 810 16.928 908.309 
Polyester 98.639 nee 2,7 78 0 266 7.733 1 
Polyamide 216.197 nee 9,3 122 14 2.004 26.406 3.015 
Wol 65.328 nee 110,0 680 1.091 7.186 44.403 71.273 
Wol-Polyester 60.075 nee 56,3 379 546 3.385 22..768 32.771 
Totaal 968.297         14.592 132.012 2.879.314 

Tabel 6: Vermeden milieu-impact door textielrecycling 

NB1: 1 GJ energie komt overeen met 300 m3 aardgas. 
NB2: bij de mengingen is uitgegaan van 50-50 mengingen 
NB3: het mechanisch recyclen van textiele materialen kost ca 0.5 MJ per kg. Dit is verwaarloosbaar klein ten 
opzichte van de energie die benodigd is voor de productie van nieuwe vezels. 
 
De totale footprint van de textiele materialen die worden ingezameld door Defensie bedraagt 
afgerond ca 11.000 ton CO2, 150.000 GJ energie en 1,75 miljoen m3 water. Van de textiele 
grondstoffen die niet worden geretourneerd bedraagt de footprint ruim 14.500 ton CO2, 130.000 GJ 
energie en bijna 2,9 miljoen m3 water.   
 
Deze extra besparingen kunnen ook worden gekapitaliseerd. Voor CO2 bestaat er een handel in 
carbon credits. De waarde van de carbon credits fluctueert maar ligt in 2014 in de range van  € 5,00 - 
€7,50 /ton (http://about.bnef.com/press-releases/value-of-the-worlds-carbon-markets-to-rise-again-
in-2014/ ).  De extra CO2-besparing heeft daarmee een economische waarde van € 72.500 - 
€110.000.  
Voor de economische waarde van energie kan worden gekeken naar de marktprijs van 1 GJ energie. 
Deze bedraagt medio oktober ongeveer €2,85/ GJ ( zie http://www.bloomberg.com/energy/ waarbij 
1 MMBtu gelijk is aan 1 GJ). Bij een besparing van 132.000 GJ aan energie vertegenwoordigd dit dus 
een economische waarde van ongeveer € 375.000.  
Voor de bespaarde hoeveelheid water is het bijna niet mogelijk om daar een economische waarde 
aan toe te kennen. De besparing heeft (grotendeels) betrekking op de besparing op irrigatiewater. De 

http://about.bnef.com/press-releases/value-of-the-worlds-carbon-markets-to-rise-again-in-2014/�
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prijs (en beschikbaarheid) hiervan is sterk afhankelijk van de regio waar het water wordt gebruikt. 
Voor katoen-producerende landen als India, Pakistan en China zijn geen betrouwbare gegevens over 
irrigatie-kosten gevonden.  
 
Recycling en vervanging van nieuwe grondstoffen door gerecyclede grondstoffen  heeft een enorme 
reductie van de milieu-impact tot gevolg. Hierbij moet echter één kanttekening worden geplaatst: de 
producten waarin het gerecyclede materiaal wordt gebruikt moeten wel dezelfde kwaliteit, 
functionele eigenschappen en levensduur hebben. Bij het ontwikkelen van producten met 
gerecyclede grondstoffen moet daar veel aandacht aan worden besteed. Praktisch gezien betekent 
dit dat de herwonnen grondstoffen vaak in een cascade moeten worden gebruikt, waarbij de eisen 
die aan de materialen worden gesteld steeds iets afnemen. Bijvoorbeeld: uit een katoenen overhemd 
kan na recycling een T-shirt worden gemaakt. Dit T-shirt kan na afdanken weer worden gerecycled in 
een katoenen trui en deze trui kan na verloop van tijd worden gerecycled als isolatiemateriaal.  Zo 
kan optimaal gebruik worden gemaakt van de afnemende kwaliteit van de gerecyclede grondstoffen.  
van de gerecyclede grondstoffen. In dit voorbeeld wordt de grondstof dus viermaal gebruikt, wat 
voor katoen een realistische inschatting is. Wolvezels kunnen waarschijnlijk nog een paar keer vaker 
worden hergebruikt. Voor 100% synthetische vezels geldt dat deze na 3-5 keer gerecycled to zijn, via 
chemische recycling tot nieuwe vezels opgewerkt kunnen worden en opnieuw in de textielindustrie 
kunnen worden toegepast. De chemische recycling van deze vezels is echter nog maar op beperkte 
schaal industrieel beschikbaar. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 
 

9.1 Conclusies 
Uit het onderzoek komt naar voren dat Defensie een grootgebruiker is van textiele grondstoffen. In 
de producten wordt veel gebruik gemaakt van katoen/polyester, polyamide, polyester en katoen. In 
mindere mate worden wol, wol-polyester en  aramide (nomex) gebruikt. Andere textiele 
grondstoffen worden in zeer beperkte mate toegepast. 
 
In de huidige praktijk hoeft slechts een deel van de textiele producten die aan militair personeel ter 
beschikking wordt gesteld te worden geretourneerd. Deze producten worden door de BIGA-groep 
gesorteerd in diverse fracties. Het systeem functioneert goed en zou als voorbeeld voor andere 
organisaties die werkkleding aan hun personeel verstrekken kunnen dienen. Veel ingeleverde textiele 
producten kunnen direct of na een reiniging opnieuw worden ingezet. De producten die Defensie 
niet kan hergebruiken worden verkocht door Domeinen, voor recycling beschikbaar gesteld aan 
ReShare of ter vernietiging aangeboden aan Van Gansewinkel.  
 
ReShare heeft momenteel nog onvoldoende toepassingen voor het recycling. Dit komt doordat de 
ketens van textielrecycling en textielproductie niet verbonden zijn (er is nog geen sprake van een 
circulaire textiele keten). Bovendien ontbreekt het de inzamelaars en sorteerders van afgedankte 
textiele producten aan kennis met betrekking tot de productie van non-wovens,  garens en doek. 
Mede hierdoor zijn veel van de textiele producten die ReShare van Defensie heeft gekregen 
opgeslagen. ReShare is bezig met de ontwikkeling van hoogwaardige markten (garens, kleding) op 
basis van de Defensiekleding, zodat hoogwaardige recycling op termijn mogelijk wordt. 
 
De textiel e producten die via Domeinen worden afgevoerd, worden verkocht. Het ministerie van 
Financiën krijgt de opbrengst van deze goederen. Een deel van deze producten wordt via dumpshops 
aan particulieren verkocht.  
 
De kosten van afvoer en vernietiging van textiele goederen van Defensie door Van Gansewinkel zijn 
relatief hoog. Daarnaast worden op deze wijze waardevolle grondstoffen vernietigd (en in het 
gunstigste geval omgezet in “groene”energie). 
 
Textiele producten die door Defensie aan militairen worden verstrekt  en niet hoeven te worden 
geretourneerd, komen niet of nauwelijks in een materiaalrecycling terecht. ReShare geeft aan dat in 
de kledingcontainers op de kazernes bijna uitsluitend “burger” items worden aangetroffen. Er mag 
van worden uitgegaan dat veel van deze producten door de militairen privé worden afgevoerd met 
het huishoudelijke afval (de grijze container). 
 
Indien Defensie de militairen zou verplichten een groter deel of alle textiele producten te 
retourneren, dan zal dit in de praktijk relatief eenvoudig te realiseren zijn. BIGA-groep kan haar 
sorteercapaciteit opschalen. Dit zal slechts in beperkte mate leiden tot meer hergebruik van de 
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ingeleverde textiele producten; wel zullen er dan veel meer textiele producten beschikbaar komen 
voor recycling. Voor de afzet hiervan zullen dan nieuwe kanalen moeten worden ontwikkeld.  
 
Defensie zou haar niet herbruikbare textiele producten kunnen inbrengen in een materiaalpool. 
Hiervoor zullen de producten op grondstof moeten worden gesorteerd en samengevoegd met 
textiele producten uit andere bronnen (werkkleding, maar ook ondersoorten uit de reguliere 
textielinzameling). Een automatische sortering zoals die in 2015 op de markt komt, zou de 
materiaalpooling een stap dichterbij kunnen brengen en de kwaliteit en reproduceerbaarheid van de 
materiaalpools ten goede komen.  
ReShare lijkt de meest aangewezen partij om de materiaalpool te organiseren en te beheren.  
 
De  inzet op meer recycling van textiel en de opzet van materiaalpooling heeft waarschijnlijk een 
vliegwieleffect tot gevolg voor innovaties en de verdere ontwikkeling van het gebruik van 
gerecyclede textiele vezels in nieuw textiel. Dit kan een positief economisch effect voor Nederland en 
Europa hebben. 
 
Indien Defensie besluit om een groter deel van de textiele producten te laten retourneren zal dit 
maar beperkt tot extra kosten leiden. De opbrengsten van de gesorteerd materialen zullen naar 
verwachting deze extra kosten compenseren, waardoor het budget neutraal uitgevoerd kan worden. 
Een groter volume ingezamelde textiel maakt recycling van de textiele materialen meer 
waarschijnlijk. Aangezien Defensie met een zekere voorspelbaarheid afgedankte textiele producten 
beschikbaar heeft, kan een producent er op vertrouwen dat er herwonnen grondstoffen in een zeker 
volume en kwaliteit beschikbaar zijn. De producent kan hierop zijn planning en productie afstemmen. 
 
Hergebruik van grondstoffen leidt tot een grote potentiële milieuwinst, omdat bij hergebruik minder 
een beroep hoeft te worden gedaan op nieuwe materialen. Het produceren van nieuwe textiele 
vezels kost een veelvoud aan energie en water vergeleken met de milieukosten van recycling.  
 

9.2 Aanbevelingen 
 
Defensie heeft meer mogelijkheden om textielrecycling te verbeteren, milieubesparingen te behalen 
en kosten te besparen. Dat kan door de organisatie rondom registratie, inzameling, sortering en 
verkoop te optimaliseren. Hieronder staat een aantal verbeteropties aangegeven. 
 
Stimuleren recycling 

• Met betrekking tot de producten met een Natostocknummer: Om te komen tot een circulair 
systeem waarbij in ieder geval de materialen worden hergebruikt is het van belang dat in de 
toekomst van alle producten de materiaalsamenstelling en gewicht in de Nato-stocklijst 
wordt opgenomen.   
 

• Defensie zal de verkoop van militaire kleding en andere textiele goederen via Domeinen 
moeten evalueren. De directe opbrengst voor Defensie is gering, terwijl het risico dat de 
producten oneigenlijk worden gebruikt (bijv. door derden in oorlogsgebieden) sterk is 
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toegenomen. Het alternatief is dat ook deze goederen voor recycling geschikt worden 
gemaakt. 
 

• Defensie zou moeten stimuleren dat er een materiaalpool wordt opgezet voor textiele 
producten. Dit zou kunnen in samenwerking met vertrouwelijke vernietiging, waarbij de 
producten worden omgezet in vezels van een bepaalde samenstelling en kwaliteit. Derden 
zouden deze vezels dan kunnen afnemen en gebruiken in hun producten. Ook derden 
zouden onder bepaalde condities materialen voor deze pool moeten kunnen aanbieden.  
 

• Defensie  moet er naar streven om meer toepassingen te (laten) ontwikkelen uit de 
materialen van afgedankte textiele producten van Defensie.  Hiervoor zal  er een keten van 
sorteerders, vervezelaars, spinners, wevers/breiers en producenten van textiele producten 
moeten worden gevormd. De aanzet van Defensie via een Request for Information  is een 
goede eerste stap in deze richting, maar nog onvoldoende om een circulaire textielketen op 
gang te krijgen. 
 

• De materiaalpool zal worden vergroot als ook andere Rijksdiensten, zoals bijvoorbeeld 
Politie, RWS en Staatsbosbeheer, zich hierbij zouden aansluiten. Hierdoor neemt de kans van 
slagen van een economisch levensvatbare materiaalpool sterk toe (zeker  als de pool gaat 
beschikken over duurdere secundaire grondstoffen zoals wol, wolmengingen en aramides). 
Het besparingspotentieel neemt daarmee ook toe  
 

• Defensie zou bij tenders vaker moeten eisen dat leveranciers de geleverde producten na 
afdanking retour moeten nemen en aantoonbaar recyclen. Dit brengt de circulaire 
textielketen ook een stap dichterbij en maakt de afhankelijkheid tussen Defensie en ReShare 
voor wat betreft de realisatie van een circulaire textiele keten wat minder groot. 
 

• In de toekomst zou Defensie bij de aanschaf van textiele producten meer  aandacht moeten 
vragen voor design for recycling en het gebruik van gerecyclede grondstoffen (te betrekken 
uit de op te zetten materiaalpool). Echter dit mag niet ten koste gaan van de functionele 
eigenschappen. 
 

• Het verdient aanbeveling om te laten onderzoeken of het mogelijk is coatings van het textiel 
te verwijderen op een milieuvriendelijke wijze, bijv in een gesloten oplosmiddelen-systeem. 
Met name de textiele producten uit polyamide, zoals jassen en tassen, zijn gecoat om ze 
waterdicht te maken. De coating kan zowel de mechanische als chemische recycling ernstig 
hinderen. Als de coatings niet verwijderd kunnen worden, zou Defensie moeten nagaan of op 
andere wijze dezelfde functionaliteit te verkrijgen is (design for recycling). 
 
 

Defensie en BIGA-groep 
• De BIGA-groep zou producten die niet voor hergebruik in aanmerking komen op 

grondstofsamenstelling moeten scheiden. Dit zou in de toekomst via een automatische 
textielsortering kunnen plaatsvinden. Om te voorkomen dat de producten daarna toch nog 
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ongewenst in omloop komen zou na het uitsorteren er nog een mutilatie-stap moeten 
plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een snijmachine).  
 

• Defensie zal een onderzoek moeten starten naar de mogelijkheid om een deel van de kleding 
die door de BIGA-groep voor vertrouwelijke vernietiging wordt uitgesorteerd, voor recycling 
beschikbaar te stellen. De producten zouden dan gemutileerd moeten worden en daarna 
voor vervezeling worden aangeboden. Vooral producten uit  wol, wol-polyester en aramide 
(nomex) zouden op deze wijze gered en gerecycled kunnen worden. 
 

Defensie en ReShare 
•  Defensie zou er bij ReShare op moeten aandringen om oplossingen te vinden voor recycling  

voor alle textiele materialen. ReShare zal niet alleen de broekspijpen en rugpanden voor 
recycling geschikt moeten maken maar ook de rest van de textiele materialen. Hierbij zal 
ReShare meer dan voorheen ook moeten kijken naar de mogelijkheden die non-wovens 
bieden bij recycling. Uit de inventarisatie blijkt dat het overgrote deel van de secundaire 
textiele grondstoffen als non-woven wordt ingezet.  
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