
MODE

Volgens cijfers van de Ellen MacArthur 
Foundation wordt er elke seconde er-
gens ter wereld een vuilniskar vol textiel 
gedumpt of verbrand. Elke seconde. 
 Bovendien kan slechts een klein deel van 
de kleren die we wel inzamelen gerecy-
cleerd worden tot nieuwe items. Proble-
matisch, zo stelt duurzaamheidsexperte 
Bie Noé van B.right: ‘Het is hoog tijd om 
een switch te maken van fast fashion 
naar circulaire mode en nieuwe busi-
nessmodellen. Denk kledingverhuur, 
seizoensloze collecties en tweedehands.’ 
Volgens Noé staan we aan het begin van 
een  positieve transitie inzake sustainable 
fashion nu steeds meer merken inzetten 
op recyclage en het gebruik van duurza-
me(re)  materialen. Toch waarschuwt ze 
voor pr-praatjes: ‘Wanneer een merk 
een groene collectie uitbrengt, maar 
verder geen stappen zet, is dat win-
dow-dressing (iets oppervlakkig etaleren 
om een goede indruk te wekken, red.) ’

is de Meir?

Het gaat niet goed met ons milieu en daarvoor is 
de modesector mee verantwoordelijk. Steeds meer mer-
ken zetten in op duurzaamheid, maar voor de consument 
is het moeilijk om door de gegreenwashte bomen het bos 
te zien. Flair zet de klimaatinspanningen en -doelen van de 

grote spelers op een rij zodat jij gerust(er) kan shoppen.

Wil je weten welke merken inzetten op 
duurzaamheid, dan kan je de Fashion 
Transparency Index en website Rank a 
Brand checken. Ook bestaan er handige 
kwaliteitslabels zoals GOTS voor alle 
natuurlijke stoffen en BCI (Better Cotton 
Initiative, red.) voor katoen – al staat dat 
laatste het gebruik van pesticiden en 
gmo ’s toe’, vertelt ze. En dan is er nog 
onze lijst, waarin we de duurzaamheids-
inspanningen van de grote ketens op 
een rij zetten en van kritische commen-
taar voorzien. Noé: ‘Dit artikel focust op 
de milieu-impact, maar we moeten ook 
waakzaam blijven voor het menselijke 
aspect.’ Merken die zich engageren om 
betere werkomstandigheden te garande-
ren, kan je herkennen aan het Fair 
Wear-label. Lees, leer en shop slim.

Lees nog veel meer over duurzame mode op 
www.flair.be/sustainablefashion.
Met ‘duurzamere materialen’ wordt bedoeld: 
 materialen die voor een deel uit ecologisch 
 verantwoorde of gerecycleerde stoffen bestaan.

Links: roze maxi-jurk met  
print en wijde mouwen  
uit biologische zijde - € 179.  
Midden: lichtblauwe mini-jurk 
met print en wijde mouwen  
uit lyocellmix - € 89,99.  
Rechts: roze bloes met print en 
wijde mouwen uit biologische 
zijde - € 99 en roze minirok met 
print en rits uit lyocellmix -  
€ 59,99. Cowboylaarzen met 
print uit Piñatex en gerecy-
cleerd polyester - € 129. Alles 
H&M Conscious Exclusive.

H&M, Monki & 
Weekday (H&M-groep)

Duurzame materialen:
Voor H&M : 57 % duurzamere materialen in 
de volledige collectie en 95 % duurzaam 
katoen (bio-, gerecycleerd en BCI-katoen). 
De H&M-groep (ook o.a. & Other Stories, 
Arket...) is de grootste afnemer van deze 
katoengroep. Duurzamere H&M Cons-
cious-lijn.
Voor Monki: Monki kan geen exact percen-
tage geven voor de hele collectie, maar 
gebruikt wel 100 % duurzaam katoen. Dit 
seizoen lanceerde Monki ook duurzamere 
swimwear.
Voor Weekday: 68 % duurzamere materia-
len in de volledige collectie en 90 % duur-
zaam katoen. Duurzamere swimwear. 
 Bovendien lanceerde het merk dit seizoen 
een limited edition uit 100 % gerecycleerde 
stoffen.
Transparency Index: 61 % voor de hele 
groep. In april lanceerde H&M ook een ei-
gen transparantietool op de website. Voor 
een deel van de nieuwe collectie lees je 
onder het kopje ‘product duurzaamheid’ 
meer over de herkomst van het product.
In-store recyclage: in samenwerking met 
I:Collect. H&M verkoopt al jeans gerecy-
cleerd uit post-consumer waste, ingezameld 
via het programma. Verder organiseert 
Weekday tweedehandsmarkten in bepaalde 
winkels.
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Mango

Duurzame materialen: Mango kan geen exact percentage 
geven voor de hele collectie. 38 % duurzamere materialen in 
de jeanscollectie. Duurzamere Mango Committed-lijn. In 
2017 werden er 4 miljoen duurzamere items verkocht, dat 
cijfer zou in 2018 verdubbeld zijn (voor exacte cijfers is het 
wachten op Mango’s laatste Sustainability Report).
Transparency Index: 18 %.
In-store recyclage: in samenwerking met Koopera. Het 
programma bestaat nog niet in ons land.
Doelstellingen: 50 % van de jeanscollectie duurzamer 
tegen dit najaar. 50 % duurzaam katoen tegen 2022.
Het verdict: ‘Met 18 % in de Transparency Index is Mango 
de slechtste leerling van de klas. De Committed-lijn is een 
mooi begin en voor bepaalde productgroepen zoals jeans 
wordt er al op duurzaamheid ingezet, maar denkt het merk 
ook verder na? Mango hinkt achterop en moet sneller 
 proberen schakelen.’

Primark

Duurzame materialen: Primark kan geen 
exacte percentages geven, maar lanceerde 
wel een Sustainable Cotton Programme. 
Tegen 2022 zullen meer dan 30.000 ka-
toenboeren in India en Pakistan zijn opge-
leid om duurzamer te telen. Momenteel 
produceert Primark verschillende basics uit 
duurzaam katoen, waaronder een pyjama 
en jeans.
Transparency Index: 30 %.
In-store recyclage: in samenwerking met 
liefdadigheidsinstelling Newlife worden 
onverkochte kleding en samples verza-
meld, gesorteerd en gerecycleerd. De op-
brengst gaat naar mindervalide en termi-
naal zieke kinderen. Binnenkort zal Primark 
een recyclageprogramma voor klanten 
lanceren.
Doelstellingen: 100 % duurzaam katoen 
op lange termijn.
Het verdict: ‘Door de extreem lage prijzen 
geldt Primark als schoolvoorbeeld van fast 
fashion, de antipode van duurzame mode. 
Dankzij initiatieven als het Sustainable Cot-
ton Programme schiet het merk eindelijk 
uit de startblokken, maar sustainability 
staat hier nog steeds in de kinderschoe-
nen. Primark heeft de eerste stappen gezet 
en nu wordt het hoog tijd om die te integre-
ren in een duurzaam businessmodel met 
concrete doelstellingen.’

Doelstellingen: 100 % duurzaam katoen 
tegen 2020. 100 % herbruikbare, recycleer-
bare of composteerbare verpakkingen te-
gen 2025. Een 100 % duurzamere collectie 
tegen 2030. Klimaatpositief zijn doorheen 
de volledige waardeketen tegen 2040.
Het verdict: ‘H&M neemt het voortouw op 
vlak van milieu-inspanningen door het 
 gebruik van innovatieve materialen in de 
Conscious-collecties. Belangrijk is wel dat 
er ook naar de afwerking wordt gekeken, die 
vaak erg vervuilend is. Verder beloont het 
merk duurzame projecten met de Global 
Change Award van de H&M Foundation en 
creative director Ann-Sofie Johansson 
heeft aangegeven dat ze in de toekomst 
kledij zou willen verhuren. Dit soort duurza-
me verdienmodellen kan de sector transfor-
meren. Bij Monki zien we een focus op duur-
zaam  katoen – voorbeeldig dat ze de kaap 
van 100 % al hebben bereikt – maar weten 
we niet hoe dit percentage zich verhoudt tot 
de volledige collectie. De volgende stap zou 
een geleidelijke overschakeling van orga-
nisch naar gerecycleerd katoen kunnen zijn. 
Dat doet Weekday al goed met een gerecy-
cleerde collectie. Let wel: bij het wassen van 
gerecycleerd polyester komen nog steeds 
microplastics vrij. Je gebruikt het best een 
 speciale waszak (bv. Guppyfriend) om die 
schadelijke deeltjes op te vangen.’

Rode bikinitop uit 
80 % gerecycleerd 
polyamide - € 15  
en bijpassend 
broekje uit 97 %  
gerecycleerd po-
lyester - € 8 - Monki. 
Groen badpak uit 
69 % gerecycleerd 
polyester - € 30 
- Monki.

C&A

Duurzame materialen: 40 % duurzamere 
materialen in de volledige collectie en 71 % 
organisch katoen. C&A is de grootste afne-
mer van deze katoensoort en ontwierp als 
eerste retailer items met gold-level Cradle 
to Cradle-certificering. Dat betekent dat de 
items geproduceerd werden zonder scha-
delijke stoffen of overtollig afval en 100 % 
herbruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Transparency Index: 60 %.
In-store recyclage: in samenwerking met 
I:Collect.
Doelstellingen: 100 % duurzaam katoen 
tegen 2020. Twee derde van de collectie 

duurzamer tegen 2020.
Het verdict: ‘C&A is doordacht bezig met 
duurzaamheid. Dat zie je aan het werk van 
de C&A Foundation en aan het gamma 
Cradle to Cradle-producten. Deze zijn cir-
culair en kunnen dus opnieuw als grond-
stof voor andere items dienen. Hopelijk kan 
het merk deze innovatie stilaan uitrollen 
naar de rest van de collectie. C&A bewijst 
dat duurzaam niet duur hoeft te zijn, maar 
het is wel belangrijk om als keten de waar-
de van kleding te benadrukken en bewust 
consumeren te stimuleren.’

Denk aan het milieu, shop verstandig

‘Sustainability 
staat bij Primark 

nog in de 
kinderschoenen, 

maar het merk zet 
eerste stappen.’

Jurk met bloemen-
print uit lyocell en 
viscose - € 69,99 - 

Mango Committed.
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DE EXPERT
Bie Noé van B.right is expert inzake 
duurzaamheid. Ze startte in 2016 
met de eerste duurzame shopping-
tours van België,  organiseert  
inspiratiesessies voor bedrijven en 

verenigingen en creëert duurzame trajecten op maat.
www.b-right.org 

FASHION TRANSPARENCY INDEX
Dit initiatief van de organisatie Fashion Revolution licht 
merken door op basis van de informatie die ze vrijgeven 
over beleid, bestuur, leveranciers, productieketen,  
mensenrechten en klimaatinspanningen.
www.fashionrevolution.org

HET DUURZAME ABC
BCI-katoen: katoen geteeld volgens het  
Better Cotton Initiative, dat focust op 
 milieuvriendelijke, sociale en economische 
aspecten.
Biokatoen: katoen geteeld zonder pesticiden 
of GMO’s, ook organisch katoen genoemd.
Ecodown: alternatief voor donsveertjes  
gemaakt van 100 % gerecycleerde petflessen.
EcoVero: alternatief voor viscose gemaakt  
van houtpulp uit gecontroleerde bossen in een 
gesloten kringloop.
GOTS: of label voor natuurlijke stoffen, dat 
 behalve de kwaliteit van een kledingstuk  
ook garandeert dat de productie en afwerking 
op milieuvriendelijke en  sociaal verantwoorde 
wijze gebeurt.
Orange Fiber: vezel gemaakt van een bijpro-
duct van citrussap.
Piñatex: alternatief voor leder gemaakt van  
de cellulosevezels van ananasbladeren.
Refibra: een mix van Tencel en gerecycleerde 
katoenresten.
Tencel: alternatief voor viscose gemaakt van 
houtpulp uit gecontroleerde eucalyptusplanta-
ges in een gesloten kringloop, ook lyocell 
genoemd.
Thermosoft: alternatief voor donsveertjes  
gemaakt van 50 % gerecycleerde petflessen.

Selected & Vero Moda 
(Bestseller-groep)

Duurzame materialen:
Voor Selected: bijna 50 % duurzamere materialen in de 
volledige collectie (dit najaar zal dat meer dan 50 % zijn). 
100 % organisch katoen in de jeanscollectie. Duurzamere 
Selected Lab-lijn.
Voor Vero Moda: 11 % duurzamere materialen in de volledi-
ge collectie. Duurzamere Aware by Vero Moda-lijn.
Transparency Index: Selected is niet opgenomen in de 
Index, maar de Bestseller-groep (ook o.a. Pieces, Object…) 
streeft voor alle merken naar transparantie en zichtbaarheid 
inzake de ecologische en sociale prestaties van zijn 
 leveranciers. Vero Moda scoort 28 %.
In-store recyclage: wordt volgend jaar gelanceerd.
Doelstellingen: 100 % op hernieuwbare energie draaien 
tegen 2021. 100 % duurzaam katoen tegen 2022. 50 % duur-
zaam of gerecycleerd polyester tegen 2025. Cellulose en wol 
voor 100 % afkomstig uit verantwoorde bronnen tegen res-
pectievelijk 2022 en 2025. 30 % minder waterverbruik tegen 
2025. 100 % gerecycleerde afvalstoffen uit hoofdkantoren 
en logistieke centra tegen 2025. 100 % herbruikbare, recy-
cleerbare of composteerbare winkelverpakkingen tegen 
2025. Deze doelstellingen zijn onderdeel van de Fashion 
FWD-strategie van Bestseller. Daarbij hanteert Selected de 
ASAP ASAP-methode: As Sustainable As Possible As Soon 
As Possible.
Het verdict: ‘Selected belooft onder het motto ASAP ASAP 
om elke collectie duurzamer te maken dan de vorige, maar 
het blijft belangrijk om te berichten over de reële vooruit-
gang en challenges. Capsulecollectie Selected Lab met 
tijdloze zwarte items uit duurzame materialen zie ik als een 
mooi statement tegen fast fashion. Hopelijk kan het merk 
andere merken binnen de groep inspireren, zoals Vero 
Moda, dat nog een duwtje in de rug nodig heeft. De lage 
 individuele score in de Transparency Index baart me 
 namelijk zorgen. Los van de duurzame Aware-collectie blijft 
verwerking in een breed plan van belang als Vero Moda de 
ambitieuze Bestseller-doelstellingen wil halen.’

JBC

Duurzame materialen: JBC kan geen exact percentage 
geven voor de hele collectie. Duurzamere I Am-lijn. 100 % 
organisch katoen in de babycollectie.
Transparency Index: niet opgenomen in de Index, maar 
JBC introduceerde een eigen transparantietool op de web-
site. Voor ecolabel I Am lees je onder het kopje ‘traceer dit 
item’ meer over de herkomst van het product.
In-store recyclage: JBC verkoopt al jeans gerecycleerd uit 
post-consumer waste en lanceert binnenkort een recyclage-
programma in de winkels.
Doelstellingen: JBC bekijkt voor elke productgroep waar er 
meer kan worden ingezet op duurzaamheid en hoe dat be-
reikt kan worden. Deze oefening wordt momenteel gemaakt 
en zal leiden tot concrete doelstellingen.
Het verdict: ‘JBC is typisch Belgisch en dus erg beschei-
den. Zij werken gestaag aan een groene toekomst en willen 
vooral niet te snel of te hard roepen dat ze duurzaam bezig 
zijn. In 2017 wonnen ze al een Sustainability Award en onder 
ecolabel I Am wordt geëxperimenteerd met materialen. 
Wanneer een innovatie daar aanslaat, rolt JBC deze uit in de 
rest van de collectie.’

Denim bloesje uit lyocell -  
€ 49,99 en denim midirok uit 
lyocell - € 69,99 - Selected.Zara (Inditex-groep)

Duurzame materialen: de Inditex-groep 
(Zara, Bershka, Pull & Bear…) kan geen 
exact percentage geven voor de hele 
 collectie. Duurzamere Join Life-lijn. In 2018 
werden er 136 miljoen duurzamere items 
verkocht, een stijging van 80 % tegenover 
2017.
Transparency Index: 46 % voor de hele 
groep.
In-store recyclage: in samenwerking met 
non-profitpartners zoals Caritas, het Rode 
Kruis en Oxfam.
Doelstellingen: 100 % gerecycleerde af-

Hoe duurzaam zijn jouw kleren?

valstoffen uit hoofdkantoren, logistieke 
centra, winkels en fabrieken tegen 2020. 
De Inditex-groep wil het gebruik van duur-
zamere materialen opkrikken, maar geeft 
verder geen concrete doelstellingen vrij.
Het verdict: ‘Zara is een van de snelste 
modeketens in termen van trends, dus zou 
het merk ook op vlak van duurzaamheid 
die trends vóór moeten zijn. Er ontbreken 
echter concrete doelstellingen. Zal het 
gebruik van duurzame materialen enkel 
onder de noemer Join Life uitgebreid 
 worden of ook in de rest van de collectie?’

‘Zara zou ook op vlak van 
duurzaamheid die trends vóór 

moeten zijn. Er ontbreken 
echter concrete doelstellingen.’
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