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Waarom aandacht voor duurzaamheid?  

4 t-shirts:  2,5 kilo pesticides + 10.000 liter water 

1 spijkerbroek: 2,5 kilo pesticides + 10.000 liter water  

 

Verven/bleken 

Hoeveelheid water nodig om 1 kilo textiel te kleuren: 
  100 liter! (4 t-shirts) 

 

Ieder jaar wordt 6.500 miljard liter door textielindustrie 
zwaar vervuild water gedumpt 

 

Textielindustrie: 25% van de watervervuiling wereld 
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Pollution: because of dyeing… (Dhaleswari rivier ten zuiden van Dhaka) 
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Environmental impacts 

Resource consumption 
Greenhouse gas emissions 
Air and water pollution 
Water consumption & pollution 
Toxicity issues 
Biodiversity loss and landuse 
 
 
 
 
Bron: Europese studie via RWS 
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Retourstroom kleding & textiel  

Gemeenten verplicht kleding & textiel in te zamelen.  

Waarom Defensie apart? En nu ook Rijk? 

 

VEILIGHEID 

- Het van de markt onttrekken van veiligheidsrisico 
gerelateerde artikelen; MinDef is eigenaar artikelen. 

- Het leegmaken van opbergzakken van: ID’s, munitie, 
autosleutels etc. 

- Onbruikbaar maken voor verwerking als grondstof 

 

Rest is bijvangst: hergebruik, minder grondstoffen, 

mensen met arbeidsbeperking, nieuwe producten etc. 

 

Vanaf 28 maart: gehele Rijksoverheid + brandweer 

(IFV) + start pilot NP 
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Ons gedachtegoed over bedrijfskleding   

• MVO-ambities Rijk worden voor belangrijk deel bepaald 
door de mate van inspelen / flexibiliteit van de markt 
 

• Kernwaarden: transparantie en samenwerken (Rijks-) 
overheid met de markt (visie en business) < 50% Prijs 
 

• Leveranciersdagen; aandacht designers; er is veel meer 
dan de NIDV  
 

• Rijk: aanjager, stimulator, goede voorbeeld andere 
vragers, vliegwiel, nieuwe netwerken (CLIFF) 
 

• Er is meer te verdienen dan alleen geld. Echter: 
 

• Hergebruik Defensie: 10-12 M€ per jaar 
• Grondstoffenverkoop: van -0,5 M€ naar +7 cijferig €  
• Ondanks MVI ieder contract goedkoper dan gepland!! 
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