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Samenvatting 

In dit dossier, behorend bij de campagne Let your blue jeans talk... green vind je informatie over de 
ecologische en sociale impact van kleding aan de hand van het voorbeeld jeans.

De productie van kleding heeft belangrijke milieu-effecten doorheen de hele keten. Zo worden bij de teelt 
van katoen, de belangrijkste grondstof van de meeste kledingstukken (ook van jeans), zeer veel chemi-
sche bestrijdingsmiddelen gebruikt - meer dan bij gelijk welk ander gewas. Verder komen er heel wat 
schadelijke stoffen te pas bij het bleken, verven, wassen en andere bewerkingen van textiel. Daarnaast 
zijn er tevens grote hoeveelheden water nodig, dat vaak al schaars is in de gebieden waar men katoen 
teelt.

De kledingproductie is de laatste decennia steeds meer verschoven naar landen in Azië, zoals China, 
Vietnam en India. Tegenwoordig wordt zelfs verreweg het grootste deel van onze kleren in deze landen 
gemaakt. De belangrijkste reden hiervoor is de goedkope arbeidskracht.

De katoen wordt veelal vanuit China en India naar de kledingproductielanden vervoerd, en via de lan-
den die de afwerking verzorgen belanden de kledingstukken uiteindelijk in de Europese winkels. Door 
al deze omzwervingen leggen kleren aanzienlijke kilometers af, waardoor hun ecologische voetafdruk 
nog meer vergroot. Ook de arbeidsomstandigheden vormen een probleem. In veel kledingfabrieken en 
-ateliers krijgen de werknemers – meestal vrouwen – ontroereikende minimumlonen, maken ze veel te 
lange werkdagen, mogen ze zich niet verenigen in een vakbond en lopen ze hoge gezondheidsrisico’s. Al 
deze problemen doen zich ook voor bij de productie van jeans: een erg bewerkelijk katoenen kledingstuk 
dat na een halve wereldreis in onze garderobe terechtkomt.

Na de aankomst van nieuwe aankopen in onze kleerkast stopt hun milieu-impact niet. Wassen, drogen 
en strijken van kleren maken immers ook een groot deel uit van de ecologische voetafdruk van kleding.

Gelukkig zijn er ook duurzame alternatieven voor jeans (kleding) – met respect voor milieu en mens: 
jeans van hennep, bamboe, bio- of fairtrade katoen, geverfd en bewerkt met natuurlijke materialen en 
gemaakt in respectvolle omstandigheden tegen een eerlijk loon. In dit dossier vind je naast informatie 
over de problematiek in de kledingproductieketen, ook informatie over deze alternatieven en tips om 
bewuste keuzes te maken tijdens het shoppen, en daarna. Dus: Let your blue jeans talk.... green!

 4



Campagnepartners voorgesteld

netwerk Bewust verbruiken vzw
Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) is een Vlaams samenwerkingsverband van or-
ganisaties actief op het gebied van consumenten, milieu, derde wereld, arbeidersrechten, 

anders omgaan met geld, sociale economie, ..., dat door middel van netwerking, informatie, campagnes 
en projecten een sociaal én ecologisch verantwoord consumptiegedrag en dito productiewijzen stimuleert 
met het oog op het bereiken van duurzame ontwikkeling.
www.bewustverbruiken.be

Schone Kleren Campagne 
De Schone Kleren Campagne veroordeelt het gebruik van kinderarbeid 
en andere vormen van uitbuiting in de kledingindustrie. Met consumen-

tenacties bewerkt de Schone Kleren Campagne de publieke opinie omtrent de schendingen van arbeids-
rechten in de kledingsector en oefent ze druk uit op kledingproducenten en -distributeurs. Op die manier 
wil de Schone Kleren Campagne bedrijven ertoe brengen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
erkennen en op te nemen.
www.schonekleren.be

Ecolife vzw
Ecolife vzw is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame 
wereld door middel van ecologische gedragsverandering bij diverse doelgroepen. 
Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor procesmatige actiemodellen, projec-

ten en campagnes, zoals Ecoscore, EcoTeams, EcoTeam op Kantoor en Milieugedragsscan.
www.ecolife.be

Test-Aankoop vzw
Test-Aankoop vzw is een organisatie die de belangen van consumenten behartigt, 

oplossingen zoekt voor hun problemen en hen helpt om hun rechten te laten gelden. Door vergelijkende 
tests uit te voeren draagt Test-Aankoop actief bij tot de verbetering van producten en diensten bestemd 
voor consumenten. In haar werking houdt Test-Aankoop ook zoveel mogelijk rekening met duurzaanheid, 
ethisch consumeren (CSR) en de meest kwetsbare consumenten.
www.test-aankoop.be

vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling vzw (vODO) 
VODO vzw is een samenwerkingsverband tussen een belangrijk deel van de nieuwe 
sociale bewegingen in Vlaanderen. Het Overleg wil het maatschappelijk debat over Duur-
zame Ontwikkeling stimuleren en geeft er een kritische en progressieve invulling aan. 

VODO spoort de maatschappelijke sectoren aan over hun eigen muren te kijken om gezamenlijke initia-
tieven en beleidswerk te organiseren.
www.vodo.be

De campagne Let your blue jeans talk... green is tot stand gekomen met 
steun van de vlaamse regering.

www.greenjeans.be
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1. Inleiding

Iedereen heeft er wel eentje in haar of zijn kleerkast: een jeansbroek. De jeans is al jarenlang niet meer 
weg te denken uit het modeaanbod als comfortabel, casual en hip kledingstuk. De consument heeft een 
enorme keuze aan jeansbroeken, net zoals de grote keuze aan kleding in het algemeen. Het aanschaffen 
van nieuwe kleren gebeurde vroeger uit noodzaak, maar is tegenwoordig luxe, een logisch gevolg van 
onze gestegen welvaart. Het verhaal achter de kleding - de jeans - die we kopen is helaas vaak minder 
‘luxe’...

Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) krijgt regelmatig vragen over de ecologische en sociale  impact 
van kleding. Om hier meer informatie over te geven heeft Netwerk Bewust Verbruiken vzw samen met 
Schone Kleren Campagne, Test-Aankoop  vzw, Ecolife vzw en VODO vzw de campagne Let your blue jeans 
talk... green in het leven geroepen. De campagne wil consumenten bewust maken van de problematiek 
die zich afspeelt in de productieketen van (jeans)kleding en hen duurzame alternatieven aanbieden. Dit 
dossier vormt de theoretische basis van de campagne. Aan de hand van de volledige levensloop van één 
voorbeeldproduct - een jeansbroek - willen we inzicht verschaffen in het reilen en zeilen in de kledingsec-
tor en de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Volg de campagne op www.greenjeans.be.

Hoe is dit dossier opgebouwd? We beginnen het jeansverhaal met de geschiedenis van dit populaire kle-
dingstuk. Daarna geven we in hoofdstuk 3 aan de hand van een marktstudie en literatuur een overzicht 
van de verschillende jeansbroeken die in België te koop zijn en de plek die jeans inneemt op de Europese 
markt. In hoofdstuk 4 gaan we de levensloop van de jeans nader onder de loep nemen: zonder katoen 
geen jeans, dus we starten met de katoenproductie en alles wat daarmee te maken heeft. Vervolgens 
gaan we in hoofdstuk 5 dieper in op wat er allemaal komt kijken bij het weven, bleken en verven van 
het denim, het in elkaar naaien van de broeken en het afwerken ervan. In het zesde hoofdstuk bekijken 
we de invloed die het wassen, drogen en strijken van jeans op het milieu heeft. We sluiten af met een 
positieve noot: in hoodstuk 7 lees je wat je zelf kan doen om de impact van je jeans zo klein mogelijk 
te houden. We geven een overzicht van ‘duurzame’ jeans aan de hand van een aantal labels en (keur)
merken.
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2.? De geschiedenis van de jeans

Al heel lang wordt er werkkleding gemaakt uit een sterk katoenen blauw weefsel. Het weefpatroon heet 
in het Nederlands keperstof of gekeperde stof. In het Engels wordt deze stof denim genoemd, naar de 
naam van een sterk weefsel dat men serge noemde, oorspronkelijk afkomstig uit Nîmes, Frankrijk, in de 
17e eeuw. In het begin noemde men het doek serge de Nîmes, maar al snel werd dat afgekort tot denim. 
Broeken in deze stof werden later in de Verenigde Staten van Amerika waist overalls of (blue) jeans ge-
noemd, naar de Franse benaming Gènes van Genua, waar de eerste denim broeken werden vervaardigd. 
Zij werden veel gedragen door de zeelui van deze Italiaanse havenstad, omdat ze zeer praktisch waren 
voor het marinewerk. Traditioneel wordt jeans geverfd met de blauwe kleurstof indigo. Deze verfsoort 
heette in het Frans blue de Gênes (vertaald vanuit het Italiaanse blu di Genova), vandaar de benaming 
blue jeans.

De eerste jeans werden in Amerika vooral gedragen in Californië, door goudzoekers en arbeiders die ge-
durende de Gold Rush (rond 1850) in de goudmijnen werkten. Later werden jeans gedragen door werklui 
in heel de Verenigde Staten.

Jacob Davis, een kleermaker, vervaardigde de eerste moderne jeans in San Francisco. Hij was op het idee 
gekomen om de hoeken van de zakken en andere aan sleet onderhevige naden te versterken met kope-
ren klinknageltjes. Vandaar de naam spijkerbroek. Dat sloeg aan en om zijn uitvinding te beschermen 
vroeg hij er, samen met handelaar Levi Strauss (vanwege een tekort aan voldoende financiën) een patent 
voor aan, dat zij in 1873 ontvingen. 

De jeansbroeken raakten in Europa bekend door de Amerikaanse soldaten die ze droegen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 1. Na de 2de W.O. werden de jeans erg populair toen filmsterren uit Hollywood 
(vooral in westerns) en later de idolen uit de popmuziek ze begonnen te dragen. Sindsdien besteedden 
jeansfabrikanten en -verkopers enorm veel geld aan dure en uitgekiende publiciteitscampagnes om jeans 
te promoten. Zoals bij de meeste publiciteit wil men de consument doen geloven dat jeans, in tegenstel-
ling tot een meer deftig kostuum, hem of haar een aantrekkelijk imago bezorgt: jeugdig, jong van geest, 
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vrij en ongebonden, vlot in de omgang, geassociëerd met de helden van het witte doek, … In1959 wer-
den de eerste jeansbroeken naar Europa geëxporteerd.

De jeansmarkt is dynamisch met zijn vele nieuwe merken en trends, maar het product zelf verandert 
slechts weinig van concept. Zo waren er in de jaren ‘70 bijvoorbeeld wel de brede pijpen, gevolgd door 
de omgekeerde trend in de jaren ‘80. Maar vaak gaat het slechts om kleine details die ervoor zorgen 
dat een jeansbroek als modieus wordt beschouwd. Hierbij kan het gaan om een nieuwe wastechniek 
(om de jeans er bijvoorbeeld gedragen te laten uitzien), een rafelige afwerking, of bijvoorbeeld een ap-
plicatie met glinstersteentjes. Het laatste decennium werd een revival van modellen uit de jaren ‘40 en 
‘50 waargenomen, vaak afgewerkt met verschillende technieken. Een trend naar ecologische en sociaal 
verantwoorde jeans lijkt zich de laatste jaren te hebben ingezet...

Een jeansbroek wordt niet langer enkel van katoen gemaakt. Tegenwoordig schommelt het percentage 
katoen tussen 80% en 100%. Vaak wordt elastaan (een synthetische vezel) gebruikt om jeans elastischer 
te maken. Daarnaast kun je polyester, acryl en polyamide terugvinden in je jeansbroek. Ook deze vezels 
zorgen voor een grotere elasticiteit. Tevens worden natuurlijke materialen zoals, hennep, bamboe en vlas 
gebruikt om katoen voor een deel te vervangen. Hennep zorgt voor een nog betere sleetvastheid en ver-
hoogt het draagcomfort doordat het beter vocht (zweet) opneemt. Dit laatste geldt ook voor bamboe, een 
stof die van nature ademt  en hierdoor het lichaamsvocht tevens weer goed verdampt. Vlas zorgt ook voor 
een betere verluchting dan katoen. Tenslotte vind je ook jeansbroeken die helemaal niet meer uit katoen 
bestaan. Voor deze broeken is de grondstof van een andere vezel afkomstig, zoals bijvoorbeeld hennep.
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3. Marktstudie

Om na te gaan hoeveel jeansbroeken en welke dan precies er in België en wereldwijd worden verkocht, 
gingen we op onderzoek uit. Met behulp van de nodige gegevens uit de literatuur en een winkelonder-
zoek wordt in wat volgt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de Belgische en wereldwijde jeans-
markt.

3.1. Literatuurstudie

Een studie uit 2009 2 schatte dat in Europa in 2007 iets minder dan 400 miljoen jeansbroeken werden 
verkocht. Goed voor een omzet van 14 miljard €. Uit de cijfers blijkt ook dat de markt de laatste jaren re-
latief stabiel is gebleven: het aantal verkochte broeken steeg jaarlijks met ongeveer 1%. De omzet steeg 
tussen 2003 en 2007 ongeveer 1,5%.

In Europa (bevolkingsaantal 491 miljoen inwoners) wordt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1 jeans gekocht 
per 1,3 inwoners. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt gemiddeld meer dan één jeans per per-
soon gekocht. België en Nederland schommelen rond één jeansbroek per persoon per jaar.

De gemiddelde Europese verkoopsprijs in 2007 (inclusief BTW) bedroeg 36 €. In 2003 lag de prijs nog 
bijna 1 € hoger per verkochte broek. De redenen voor deze daling zijn de lagere productiekosten en de 
groeiende competitie en concentratie in de distributiesector.

Mannen dragen meer jeans dan vrouwen: 45% van het aantal broeken dat werd verkocht was voor man-
nen, 31% ging naar vouwen en het overige deel (24%) was voor kinderen.
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Aantal verkochte 
jeans 2003 
(miljoen)

Omzet 2003
(miljard €)

Aantal verkochte 
jeans 2007 
(miljoen)

Omzet 2007
(miljard €)

Duitsland 83,1 3 84,3 2,9

Verenigd Koninkrijk 60,7 2,1 66,7 2,1

Frankrijk 53,8 2 56,6 2

Italië 49,5 1,9 49,4 1,9

Spanje 30,2 1,1 32 1,1

Nederland 15,2 0,6 16,3 0,6

België 10,2 0,4 10,5 0,4

Overige 20 EU- 
landen

69,7 2,7 73,1 3

Totaal 373,1 13,8 388,9 14

Tabel 1: Verkochte jeans en omzet per land in Europa in 2003 en 2007 (bron: CBI, 2009)

Een marktonderzoek 3 uitgevoerd bij 7700 consumenten in de VS, Canada, Brazilië, Frankrijk, Taiwan, Ko-
rea, Maleisië, Servië, Rusland en Zuid-Afrika geeft aan dat een derde van de consumenten een merkjeans 
kopen. Levi’s werd door meer dan 20% van de ondervraagden geciteerd als favoriete merk. In Frankrijk 
liep dit cijfer zelfs op tot 45%. 

Eén jeans is blijkbaar niet voldoende voor deze ondervraagden: 31% bezit 3 of 4 jeansbroeken en 29% 
zelfs meer dan 10. Wel geeft ook 39% van de ondervraagden aan dat jeans een kwaliteitsproduct is dat 
lang meegaat. Wanneer werd gevraagd naar de prijs die consumenten willen betalen voor de ideale 
jeans, blijkt dat 37% minder dan 28 € wenst te betalen. Slechts 3 op 10 consumenten is bereid meer dan 
56 € te spenderen. Tenslotte blijkt dat 45% van de ondervraagden elke dag een jeans zou willen dragen, 
als ze de keuze zouden hebben.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in de enquête geen enkele consument uit een  ontwikkelingsland 
werd bevraagd. De cijfers gelden dus enkel voor de geïndustrialiseerde landen.   

3.2 Winkelonderzoek

Om te kijken hoe de markt er in België uitziet, 
werd in 2009 een winkelonderzoek uitgevoerd. 
Medewerkers van de campagne Let your blue 
jeans talk... green onderzochten 60 verkoop-
punten van jeans in België. Hierbij ging het om 
50 winkels, acht online webshops en twee post-
orderbedrijven. Er werd zowel gekeken naar de 
herkomst, de prijs, het merk en de samenstel-
ling van de jeans, als naar de aanwezigheid van 
claims* op milieu en sociaal vlak.

De hoeveelheid verkochte jeans op de Belgische 
markt (10,2 miljoen stuks per jaar) zorgt voor een 
grote verscheidenheid die wordt weerspiegeld 
in de verschillende jeansmerken. Naast de de-
signmerken, zijn er distributieketens met eigen 
collecties en de merkloze jeans. Elk van deze pro-
ducten heeft zijn eigen afzetmarkt. 
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Merkjeans (designer brands) 
kunnen worden teruggevonden 
in hun eigen winkels. Voorbeel-
den hiervan zijn G-star, Diesel, 
Levi’s en Lee. Daarnaast worden 
de meeste van deze grote mer-
ken verkocht in gespecialiseer-
de jeanswinkels (o.a. ZEB) en 
department stores (o.a. Inno). 
Vandaag de dag zijn deze merk-
jeans zelfs in sommige hyper-
markten zoals Carrefour en Cora 
te verkrijgen. Kortom de grote 
merken zijn in alle distributie-
kanalen vertegenwoordigd.

De meeste distributieketens in 
de kledingsector hebben onder-
tussen hun eigen jeanslijn. Ze 

verkopen zelden designer brands. Voorbeelden hiervan zijn Zara, M&S Mode en Celio. Zelfs Carrefour heeft 
ondertussen een jeans van zijn eigen huismerk “1”.

Als je niet perse op zoek bent naar een merkjeans, kan je terecht in de discounters (zoals Zeeman en 
Trafic) waar minder bekende merken en merkloze jeans worden verkocht aan lagere prijzen.

Tweedehandswinkels, zoals de kringloopwinkel, bieden zowat alle jeansmerken aan. Weliswaar ver-
schilt het aanbod sterk van winkel tot winkel. Tweedehandsjeans kun je eveneens terugvinden op het 
internet via sites zoals Ebay. 

Tenslotte kun je via online winkels, zoals 3suisses, een heel breed gamma van jeans aankopen. Hier wor-
den zowel designer brands, als distributiemerken en merkloze exemplaren aangeboden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er qua prijs weinig verschil is tussen vrouwen- en mannenjeans. Wel 
variëren de prijzen van jeans-broeken sterk van merk tot merk. De duurste jeans die werd teruggevonden 
kost 240 €, de goedkoopste nieuwe jeans kost 6 €. In de kringloopwinkel werd een exemplaar verkocht 
voor 2 €. De prijs van de meeste jeansbroeken bevindt zich tussen de 40 en de 100 €.

De jeans met duurzaamheidsclaims* bevinden zich in de gemiddelde tot hoge prijsklasse. Uitzondering 
is echter de jeans uit biologisch katoen van C&A die slechts 19 € kost (evenveel als een gelijkaardige 
jeans vervaardigd uit conventioneel, niet-biologisch katoen). In totaal draagt 7,5% van de onderzochte 
jeansbroeken één of meer claims. 

Net zoals wereldwijd de trend is, bestaat de meerderheid van de jeans op de Belgische markt ook uit 
katoen en eventueel elastaan, in een verhouding van 85-100% katoen versus 2-15% elastaan. Daarnaast 
zijn er enkele merken die andere materialen gebruiken naast katoen zoals lycra, polyester en polyamide, 
en vezels als hennep, bamboe en vlas, ter (gedeeltelijke) vervanging van katoen.

Wat de herkomst van de jeans betreft, blijken de meeste merken (13) hun broeken in Turkije te laten ma-
ken. Daarna volgt China met 10 merken, Tunesië met 7 en Marokko en Pakistan met 4.  Andere gevonden 
productielanden zijn Bangladesh, Mauritius, Italië, Roemenië, India, Egypte, Polen, Hongarije, Spanje en 
Malta. Sommige merken verschaffen geen informatie over het productieland.
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4.  Katoenproductie

Een jeansbroek doorloopt een heel aantal verschillende productiestadia alvorens ze in de winkel terecht-
komt. Het begint allemaal bij de productie van katoen: de basisstof voor een jeans. In dit hoofdstuk ne-
men we deze productie nauw onder de loep.

4.1 Katoen als grondstof  

Katoen is een zachte, eencellige vezel af-
komstig uit de zaden van de katoenplant. 
Na ongeveer  25 weken groei draagt de 
plant circa 100 katoenbollen die elk op 
zich zo’n 500.000 vezeltjes bevatten. De 
zaden barsten open waarna een bol van 
witte vezels te voorschijn komt. De oogst 
gebeurt meestal machinaal. Hiervoor wor-
den de planten ontbladerd door gebruik te 
maken van een ontbladeringsmiddel. In 
de biologische teelt is dit verboden. Hier 
gebeurt de oogst dan ook handmatig.

Na de oogst worden de ruwe vezels sa-
mengeperst tot grote balen. Deze worden 
in de fabriek uitgekamd zodat de vezels 
allemaal in dezelfde richting komen te lig-
gen. Elke vezel is samengesteld uit twintig 
tot dertig laagjes cellulose die keurig om 
elkaar heen gedraaid zijn. 

De vezels bevatten na het kammen nog 
sporen van was, eiwit en andere ‘onzui-
verheden’ die eerst moeten worden ver-
wijderd. Daarom worden de vezels gewas-
sen. Na het wassen blijft een vezel van 
zuivere cellulose over die ideaal is voor het 
spinnen van een fijn garen.

De conventionele katoenteelt is een monocultuur* die een lange vorstvrije periode, veel zonneschijn en 
matige neerslag (600 – 1200 mm) vereist. Deze omstandigheden komen voor in tropische klimaten met 
een droog seizoen en in de subtropen, zoals bijvoorbeeld India en Brazilië.

China 7240 miljoen ton

India 4440 miljoen ton

VS 4181 miljoen ton

Pakistan 1982 miljoen ton

Brazilië 1356 miljoen ton

Oezbekistan 1130 miljoen ton

Tabel 2: De grootste katoenproducenten ter wereld (bron:    Faostat: 2007)
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De hedendaagse katoenteelt is uitermate belastend voor het milieu. Vroeger was de teelt kleinschali-
ger en maakten de boeren gebruik van organische bemesting, handmatig wieden, tussenteelten* en 
teeltwisseling* om ziektes en plagen te vermijden. Tegenwoordig doet men een beroep op pesticiden*, 
intensieve irrigatie en machines voor het bewerken van de velden. Dit heeft allemaal de nodige impact 
op het milieu, die hierna besproken wordt.

4.2 Energie en waterbehoefte

Ter vergelijking kun je in tabel 3 de energie- en waterbehoefte terugvinden van de productie van 1 kg 
textiel 4. Hieruit blijkt dat voor de katoenproductie vooral een enorme hoeveelheid water nodig is. Op het 
vlak van energie ‘scoort’ katoen relatief goed, hoewel alternatieve teelten, zoals hennep, nog veel betere 
cijfers kunnen voorleggen. 

Materiaal Energiebehoefte per kg stof Waterbehoefte per kg stof 

katoen   49 - 60 MJ        7000 - 29000 l 5

rayongaren         71 MJ          610 l

polyester 109410 MJ            17 l 6

acryl       157 MJ          210 l

wol           8 MJ          130 – 170 l

hennep           5 MJ 7        1000 l 8

biokatoen 9        54 MJ        7000 – 29000 l

Tabel 3: Energie- en waterbehoefte van een aantal textielsoorten (bron: Defra, 2007)

De gemiddelde jeansbroek voor een volwassene weegt 650 gr. Dat betekent dat de energie- en water-
behoefte voor één jeans van 100% katoen overeenkomt met circa 35 MJ en zo’n 4550-18850 liter. 35 
MJ is ongeveer 1 liter benzine, wat overeenkomt met het rijden van een afstand van 15-20 kilometer..Eén 
persoon verbruikt per maand gemiddeld 3200 liter 10 water in het huishouden - ter vergelijking met de 
hoge cijfers voor watergebruik van één jeansbroek.
4.2.1 Energiebehoefte
De teelt van katoen is erg intensief, waardoor de bodem verarmt en erodeert. Hierdoor moet er veelvul-
dig bemest worden om jaar na jaar katoen te kunnen verbouwen en oogsten. De grote energiebehoefte 
van katoen is dan ook vooral te wijten aan het gebruik van deze kunstmatige meststoffen: de productie 
hiervan kost erg veel energie en is helaas noodzakelijk om katoen te kunnen blijven telen. Uiteindelijk 
wordt de bodem hierdoor echter totaal onvruchtbaar. Daarnaast besproeit men katoenvelden vaak met 
pesticiden vanuit een vliegtuig en doet men de oogst veelal machinaal met grote tractoren. Hiervoor zijn 
grote hoeveelheden brandstof nodig.
4.2.2. Waterbehoefte
Zoals uit tabel 3 blijkt, is er bij de productie van katoen erg veel water nodig in vergelijking met andere 
gewassen of vezels. Eén van de redenen hiervoor is dat een groot deel van de katoen wordt geteeld 
buiten de optimale klimaatzones. Doordat het klimaat eigenlijk te droog is om de katoenplant voldoende 
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water te geven, moet er geïrrigeerd worden. Deze vaak grootschalige irrigatie put in vele landen de 
watervoorraden uit. Daarnaast past men nog op veel plaatsen open-kanaalirrigatie* toe, waarvan de ef-
ficiëntie lager dan 40% is. Een schrikwekkend voorbeeld van de mogelijke gevolgen van grootschalige 
irrigatie is het verhaal van het Aralmeer op de grens van Oezbekistan en Kazachstan 11.

Het verhaal van het Aralmeer

Figuur 1:  
Het Aralmeer (bron: NASA, 1989)

De uitdroging van het Aralmeer wordt beschouwd als een van de grootste mi-
lieurampen van onze tijd. Het zoetwatermeer, dat het Aralmeer aan het begin 
van de 20ste eeuw nog was, is inmiddels voor het grootste deel veranderd in een 
zoutwoestijn en voor de rest in een zoutwatermeer. Sinds de jaren ‘60 is het 
waterniveau gedaald met 23 meter, is de oppervlakte bijna vijf keer kleiner ge-
worden en de gemiddelde diepte gehalveerd. De voornaamste oorzaak hiervoor 
is de irrigatie ten behoeve van de katoenteelt, die veel water aan de aanvoe-
rende rivieren onttrekt. In 1987 veranderde het krimpende meer in twee delen: 

het noordelijke en het zuidelijke Aralmeer. Om de twee delen weer met elkaar te verbinden werd een 
kanaal gegraven.

Het Aralmeer is nu praktisch gesplitst in drie delen (zie figuur 2): de zogenaamde Kleine zee in het noor-
den, die door een dam van de rest gescheiden is en waar het waterniveau relatief constant blijft, en de 
zogenaamde Grote zee. Deze Grote zee is op haar beurt in twee delen gesplitst: een diep deel in het wes-
ten en een ondiep deel in het oosten. Voorlopig zijn ze door een soort ‘zeestraat’ verbonden.

Volgens een computermodel zal het oostelijke, ondiepe deel (ca 4-5 meter diep) binnen de komende 
tien jaar uitgedroogd zijn. Het diepe westelijke deel zal nog ongeveer 70 jaar bestaan, en misschien nooit 
helemaal uitdrogen.

De gevolgen van de uitdroging zijn niet gering. In de loop der jaren is landbouwgif uit de katoenteelt 
in het meer terecht gekomen. Door de sterke verdamping wordt het meer steeds zouter en vuiler. Door 
opdroging blijven zoutkorsten achter die landbouwgif bevatten, dat door de wind over de omliggende ge-
bieden wordt verspreid en een gevaar vormt voor het milieu en de volksgezondheid: voornamelijk een 
opvallende toename van het aantal kankers en ziekten aan de luchtwegen. Daarnaast is de hoeveelheid 
neerslag in de omgeving van het meer verminderd.
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De visserij is weggevallen als bron van werkgelegenheid omdat het meer zich heeft teruggetrokken en 
nauwelijks nog leven bevat; de weinigen die er nog vissen doen dat uitsluitend voor het eigen levenson-
derhoud (situatie 2004). Uit de voormalige vissershavens Aralsk en Muynoq zijn veel inwoners weggetrok-
ken en vissersschepen liggen in de voormalige havens op het droge te roesten.

Maar er is een kleine kentering gaande: een reddingsactie van 260 miljoen dollar van de Kazachstaanse 
regering in samenwerking met de Wereldbank begint vruchten af te werpen. De oppervlakte van het 
noordelijke deel van het Aralmeer (ook wel de Kleine Zee genoemd) is duidelijk gegroeid tussen 2003 
en 2008. De diepte van het meer steeg er van 30 tot 42 meter. Ook is het zoutgehalte van de Kleine Zee 
gedaald, en de vis in grote hoeveelheden teruggekeerd, zodat er weer aan visvangst kan worden gedaan. 
Ook het lokale klimaat vaart er wel bij. De vooruitzichten voor de Grote Zee, die het grootste deel van het 
Aralmeer uitmaakt, blijven echter somber en een complete uitdroging dreigt.

Figuur 2: 
De opdroging van het Aralmeer  
(bron: Nasa – aqua satteliet, 
augustus 2008) 
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4.3. Bestrijdingsmiddelen/pesticiden

Naast de enorme waterbehoefte van de productie van katoen, vormen ook de vele bestrijdingsmiddelen 
die worden gebruikt een probleem. Wereldwijd wordt 10% van alle pesticiden (25% van alle insectici-
den*) gebruikt in de katoenteelt, die nochtans slechts 2,4% van het gehele landbouwareaal inneemt. Elk 
jaar worden 150.000 tot 250.000 ton chemicaliën* over de katoenvelden uitgestort. Voor één jeansbroek 
van 650 g is gemiddeld 325 g bestrijdingmiddel nodig. Dit is niet verwonderlijk als je weet dat in som-
mige landen tot 40 keer per jaar wordt gesproeid. 12

Vanaf de jaren ‘60 gingen de katoenboeren voor de bestrijding van ziektes, plagen en onkruid en voor 
de bemesting steeds meer een beroep doen op chemicaliën: door grootschalige monocultuur* werd de 
katoenplant namelijk sterk onderhevig aan aanvallen van allerlei insecten (katoenpluiskever, katoen-
knopkever, …) en plagen. Tengevolge van resistentie bij insecten en plagen moest en moet nog steeds de 
dosis aan pesticiden worden verhoogd of moe(s)ten nieuwe pesticiden worden ontwikkeld.

Naast het gebruik van pesticiden ter bescherming van katoenplanten, worden ze ook bij bepaalde vormen 
van mechanisch oogsten (cotton stripping) gebruikt. Door middel van een ontbladeringsmiddel worden 
bladeren eerst verwijderd zodat de oogst vlotter kan verlopen. 

Veel van de gebruikte chemische middelen zijn uiterst giftig. 13 Ten eerste 
zijn ze zeer schadelijk voor de gezondheid van de katoenarbeiders en hun 
families, die vaak meewerken op het land. Daarnaast zijn ze erg schadelijk 
voor dieren (insecten, vogels, zoogdieren) en voor bodem, lucht en water: de 
chemicaliën* vergiftigen het bodemleven en de lucht en komen zo in het op-
pervlakte- en grondwater terecht. Rivieren worden besmet en stroomafwaarts 
wordt de gezondheid van hele gemeenschappen in gevaar gebracht.

Bij een rondvraag bleek dat in twee derde van de katoenproducerende lan-
den tenminste vijf - door de Wereldgezondheidsorganisatie* als gevaarlijk be-
stempelde - chemicaliën veel worden gebruikt. Sommige landen hebben het 
gebruik van bepaalde middelen bij wet verboden of beperkt. Toch hebben 
volgens de Environmental Justice Organisation (EJF*) slechts 17 landen het gebruik van één van de tien 
gevaarlijkste pesticiden in de wereldwijde katoenteelt, verboden. Slechts 10 van deze 17 landen zijn ka-
toenproducerende landen, en slechts 2 ervan zijn grote producenten. 

Volgens EJF en Pesticides Action Network (PAN*) zijn de 6 gevaarlijkste chemicaliën die in de ka-
toenteelt gebruikt worden: 

Aldicarb (gebruikt in 27 van de 81 katoen producerende landen; WHO* klasse: 1a - extreem 1 
gevaarlijk)

Endosulfan (gebruikt in 28 landen; WHO klasse: 2 - matig gevaarlijk)2 

Monocrotophos (gebruikt in veel ontwikkelingslanden; WHO klasse: 1b - zeer gevaarlijk)3 

Methylparathion (gebruikt in 10 landen; WHO klasse: 1a - extreem gevaarlijk)4 

Metamidophos (gebruikt in 12 landen; WHO klasse: 1b - zeer gevaarlijk)5 

Deltamethrin (in 43 landen; WHO klasse: 2 - matig gevaarlijk)6 

In veel ontwikkelingslanden zijn de boeren daarenboven onvoldoende voorgelicht over de risico’s van het 
gebruik van deze chemische middelen. Daardoor gaan ze er te achteloos mee om. Resten worden bijvoor-
beeld zo maar gedumpt. Soms is er geen geld voor de aankoop van de vereiste beschermingsmiddelen 
(pakken, maskers, handschoenen) of vinden boeren ze te oncomfortabel om te dragen in de tropische 
hitte... 
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Een belangrijk gevolg van het veelvuldige gebruik van pestici-
den is zwaar verontreinigd drinkwater en voedsel in gebieden 
met katoenteelt, waardoor de plaatselijke bevolking met al-
lerlei gezondheidsproblemen kampt: hoofdpijn, duizeligheid, 
ademhalingsproblemen, zenuwaantastingen, huidziektes, kan-
ker, blindheid, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen etc. 

Studies schatten het aantal doden door pesticiden (waarvaan een 
groot deel in de katoenteelt) wereldwijd op 20.000 per jaar. Het 
aantal vergiftigingen wordt op 3 miljoen per jaar geschat. Vol-
gens de Healthy Environments for Children Alliance* helpen in Egypte meer dan 1 miljoen kinderen tus-
sen 7 en 12 jaar in de katoenteelt en worden zo blootgesteld aan gevaarlijke pesticiden. Volgens dezelfde 
bron wees een Iraanse studie uit dat pesticiden de voornaamste oorzaak van dodelijke vergiftiging bij 
kinderen is. 14

Tenslotte heeft het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen eveneens een impact op de consument. Zo 
blijkt dat wanneer de toxiciteit van een katoenen t-shirt wordt gemeten, 93% van deze toxiciteit afkom-
stig is uit de productie van katoen. Het is immers logisch dat het gebruik van pesticiden sporen achterlaat 
op de katoenvezels die vervolgens in je t-shirt of jeansbroek terechtkomen.

In onderstaande figuur staat ter vergelijking 
het toxiciteitsprofiel van een t-shirt uit bio-
logisch katoen. De totale toxiciteit daalt in 
dit geval met meer dan 90%. De toxiciteit 
van de productie-, gebruiks-, transport- en 
afvalfase blijft voor beide t-shirts dezelfde. 
De daling is dus enkel te wijten aan het ge-
bruik van biokatoen. Het is duidelijk dat het 
materiaal in het tweede geval (biokatoen) 
veel minder toxisch is. Een biokatoenen t-
shirt is dus veel gezonder dan een gewoon 
exemplaar!  15

Figuur 3: De toxiciteit van een conventio-
neel katoenen t-shirt vergeleken met een 
t-shirt van biologisch katoen (bron: Defra, 
2007) 

4.4 Meststoffen

Vaak zijn de problemen van water- en meststoffengebruik rechtstreeks met elkaar verbonden. Katoen-
teelt die enkel afhangt van regenwater heeft ongeveer 50-100 kg stikstof (meststof) nodig per hectare. 16 

Indien het land beperkt wordt geïrrigeerd, stijgt dit naar 120 kg en bij intensieve irrigatie naar 300 kg per 
hectare oftewel circa 2 tot 6 keer zoveel als bij natuurlijke irrigatie door regen. Omdat bij de productie van 
1 kg stikstof meerdere kilo’s CO

2
 geproduceerd worden, draagt de intensieve teelt ook nog eens meer bij 

tot het broeikaseffect dan de minder intensieve katoenteelt. 
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Voor fosfor en kalium zien we hetzelfde patroon als voor stikstof. Bij fosfor schommelen de minima en 
maxima rond 30 en 100 kg per hectare, en bij kalium rond 17 en 100 kg. Respectievelijk is dus  ongeveer 
3 en 7 maal de hoeveelheid kunstmest nodig voor de intensief geïrrigeerde katoenteelt in vergelijking 
met teelt die afhankelijk is van regenwater. 17

Net zoals pesticiden moeten meststoffen worden aangekocht door de boer. Doordat er na verloop van tijd 
meer meststof nodig is om de bodem vruchtbaar te houden en meer pesticiden om  insecten en plagen 
te bestrijden, komt de boer in een vicieuze cirkel (de ‘chemische tredmolen’) terecht: hij is verplicht meer 
kunstmest en pesticiden te kopen, omdat zijn oogst anders verloren gaat, maar hierdoor heeft hij meer 
kosten en verdwijnt zijn winst als sneeuw voor de zon. Daarnaast raakt zijn land steeds onvruchtbaarder 
door het veelvuldig gebruik van pesticiden. Veel van deze boeren hebben het dan ook erg moeilijk om 
hun hoofd boven water te houden.

4.5. Bt-katoen: genetisch gemodificeerd katoen 

Steeds intensiever gebruik van chemicaliën leidt tot immuniteit van steeds meer schadelijke organismen, 
met als gevolg nog intensiever gebruik van toxische middelen…. In een poging die cirkel te doorbreken, 
zijn een aantal grote multinationals in de jaren ‘90 begonnen met de ontwikkeling van genetisch gewij-
zigde katoenvariëteiten. Zo werd een gen van een bacterie (Bacillus Thuringiensis, BT) met gentechno-
logie ingebouwd in de katoengenen. Dit gen produceert in de plant een eiwit dat giftig is voor een paar 
van de schadelijkste katoenkevers. 

Bt-katoen verspreidde zich snel in de ontwikkelde landen (in de VS werd het aanvaard in 1996 en in 2007 
maakte het al 40% van het hele katoenareaal uit; in Australië was dit percentage in 2007 ca. 80%). Mo-
menteel begint de commercialisering van Bt-katoen ook in veel Afrikaanse landen. 

Men hoopte dat dit genetisch gemodificeerd katoen, het zogenaamde Bt-katoen, 80% minder pesticiden 
nodig zou hebben dan gewone katoenplanten. Maar de ervaring leert dat Bt-katoen slechts gedeeltelijk 
zijn beloftes nakomt. 18 Niet alle ziektes en plagen kunnen ermee bestreden worden. Zelfs de katoenke-
vers blijken hier en daar resistent te worden, zodat al een tweede generatie Bt-katoen nodig is. Verder 
is er sprake van de opkomst van secundaire plagen, zoals zuigende insecten, meelworm en schimmels, 
waardoor de problemen gewoon verschuiven: eerst kan het gebruik van pesticiden verminderd worden, 
maar later moet het weer verhoogd worden. Dit zorgt voor meer kosten voor de boeren.

Dit is echter niet het grootste probleem. Zaaigoed van genetisch gemanipuleerde planten moet elk jaar 
opnieuw worden aangekocht, omdat de katoenplanten die eruit voortkomen onvruchtbaar zijn. Hierdoor 
kunnen de zaadproducenten jaar na jaar op een volle kassa rekenen. Bovendien is het zaad duur en wor-
den de boeren afhankelijk van een paar grote multinationals (Monsanto, Syngenta, DowAgrosciences). 
V.S. Rao, landbouwminister van de deelstaat Andhra Pradesh (India) bevestigt dit: “Het zaaigoed is veel 
duurder, maar de boeren hebben op het genkatoen nauwelijks minder hoeven spuiten. Daarom is hun 
winst verdwenen”. 19 Doordat de zaadverdeling en het gebruik van gepatenteerde zaden een zaak van 
grote multinationals is geworden, dreigen inheemse katoenvariëteiten bovendien verloren te gaan. 

Mislukkingen met de katoenplanten en het gevoel van volledige economische afhankelijkheid hebben al 
geleid tot verscheidene boerenprotesten en tot het intrekken van verkoopslicenties van zaadproducen-
ten/multinationals (Indonesië, Thailand). Ook heeft dit vele boeren tot wanhoop gedreven...

4.6. Een alternatief: Biokatoen

De conventionele katoenteelt is ecologisch verre van duurzaam: ze vernietigt de voorwaarden die nood-
zakelijk zijn voor toekomstige katoenproductie. Een duurzaam alternatief is biologische katoenteelt, die 
de vervuiling drastisch vermindert en de bodemkwaliteit op peil houdt.
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In de biologische teelt is het gebruik van chemicaliën voor bemesting, onkruid- en ziektebestrijding 
totaal verboden. Biologische boeren schakelen natuurlijke, biologische middelen in om ziektes en plagen 
preventief te bestrijden en om het hele teeltproces te ondersteunen.

Biologische teelt

 Een gezonde bodem en een rijk bodemleven worden bevorderd door het gebruik van compost, 1. 
organische meststoffen, groenbemesters, voldoende teeltwisseling en bodembedekkers; 
 Onkruid wordt mechanisch bestreden of onderdrukt door tussenteelten, mulching (het uitspreiden 2. 
van een laag organisch afval) of door aanpassing van het planttijdstip;
 Bodembedekking voorkomt verdamping en spaart daardoor water. Ook teeltwisseling zorgt voor 3. 
een vermindering van de benodigde hoeveelheid water: door teeltwisseling raakt de bodem 
minder uitgeput en minder geërodeerd, zodat de bodem beter water kan vasthouden;
 Ziektes en plagen worden onder controle gehouden door biologische diversiteit: tussenteelten, 4. 
teeltwisseling, bescherming van natuurlijke vijanden van parasieten door bijvoorbeeld heggen, 
nestplaatsen, het inzetten van goedaardige insecten die predator zijn van allerlei katoenkevers 
en het aanwenden van biologische bespuitingen met onder andere knoflook, chili, neemolie en 
koeienurine;
 In ontwikkelingslanden wordt biokatoen meestal met de hand geplukt. In ontwikkelde landen 5. 
moet gewacht worden op de eerste vorst, zodat de struiken ontbladerd zijn: er worden hoe dan 
ook geen ontbladeringsproducten gebruikt;
Genetisch gemodificeerde planten zijn verboden.6. 

Voor biologisch geteelde producten, dus ook voor katoen, bestaat er zowel in Europa als de VS een wet-
telijke regeling met voorgeschreven normen. De woorden ‘biologisch’ (Engels: ‘organic’) op te verkopen 
landbouwproducten zijn wettelijk beschermd: de regels hieromtrent zijn voor Europa vastgelegd in EU 
verordening 2091/92. Andere labels die verwijzen naar de term ‘biologisch’  moeten dus ten minste aan 
de wettelijke normen voldoen, of strenger zijn.

De wereldproductie van biologisch katoen is tot nu toe nog erg beperkt. De eerste gecertificeerde bio-
katoen kwam begin jaren negentig op de markt. Vandaag de dag groeit biokatoen in vijftien landen. De 
wereldproductie van gecertificeerde biologische (ontpitte) katoenvezel is de laatste jaren sterk gegroeid 
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en lag in 2008 rond de 100.000 ton – 0,05% van de wereldwijde katoenproductie. Ondanks deze sterke 
groei, is het aandeel biokatoen nog altijd erg klein: er ontstaat hier en daar dan ook een tekort aan bioka-
toen. De meeste biokatoen komt uit India (22%), Turkije (21%) en China (19%). Andere grote producen-
ten zijn de VS (12%), Uganda (8%), Peru (5%), Israël (4%) en Tanzania (4%). De productie en handel in 
gecertificeerde biokatoen kende geen spectaculaire groei tot aan de tweede helft van de jaren negentig. 
De vraag ernaar steeg pas na 2000 – met ongeveer 15% per jaar. Belangrijke markten voor biokatoen 
zijn Europa (4.900 ton), de VS (3.125 ton) en Japan (325 ton). Binnen Europa zijn Duitsland (1.750 ton) 
en Zwitserland (1.150 ton) koplopers. Kleinere afnemers zijn Groot-Brittannië, Zweden, Frankrijk, Italië en 
Nederland. 20

4.7. Een alternatief Bis: Hennep

Een andere optie is om ‘jeansstof’ te maken uit hennepvezel. We heb-
ben al gezien dat hennep veel minder energie en water nodig heeft dan 
katoen (hoofdstuk 4.2), maar daarnaast zijn er nog vele andere voorde-
len. Hennep verbouwen kan namelijk zo goed als biologisch. De planten 
zijn van nature resistent tegen allerlei schadelijke insecten en ziekten, 
waardoor er bij de teelt geen pesticiden nodig zijn. Tevens zijn geen be-
strijdingsmiddelen nodig tegen onkruid en schimmels vanwege het dichte 
bladerdek: hennep bedekt de bodem heel snel. Kunstmest is ook over-
bodig, omdat hennep bijna overal heel gemakkelijk groeit. Een ander 
pluspunt is het diepgaande wortelsysteem, dat de kwaliteit van de grond 
verbetert. Verder is hennep niet erg arbeidsintensief en kan elk deel van 
de hennepplant worden gebruikt: de graanachtige zaden, de sterke vezel 
en de houtachtige binnenste kern. Er is dus nauwelijks ‘afval’. Een nadeel is dat de hennepteelt nog in de 
kinderschoenen staat. Toch bestaan er nu al ‘jeansbroeken’ en andere kledingstukken uit hennep. 

De hennepstof zelf heeft ook nog bijzondere eigen-
schappen: ze is sterker, duurzamer en vormvaster dan 
katoen en absorbeert lichaamsvocht veel beter. Ook heeft 
het sterke anti-schimmel en anti-bacteriële eigenschap-
pen. Daarnaast biedt de hennepvezel een natuurlijke be-
scherming tegen de zon en absorbeert het tot 95% van 
de schadelijke UV-stralen. Voor jeans wordt hennep altijd 
gemixed met biokatoen.

Overigens: hennep en marihuana zijn twee verschil-
lende varianten van dezelfde plant (Cannabis sativa). Ze 
zien er ongeveer hetzelfde uit, maar het verschil zit in 
de chemische samenstelling. De hennepvariëteit bevat in 
tegenstelling tot de ‘wietplant’ geen hoge natuurlijke concentratie THC (delta-9 tetrahydrocannabinol), 
de hallucinogene verbinding die marihuana karakteriseert. High zul je van een hennepjeans dus zeker 
niet worden. 21

4.8 Een alternatief tris: Bamboe

Ook bamboe is een duurzaam alternatief voor katoen als (gedeeltelijke) grondstof voor jeans. Bamboe 
is een snelgroeiende, zeer sterke plant die ook zonder pesticiden of kunstmest goed gedijt. Ook heeft 
bamboe weinig water nodig om te groeien, plant zich snel voort en put de bodem niet uit. Na de oogst 
blijven de oude bamboewortels in leven, en houden zo de vruchtbare aarde op haar plaats, waardoor 
erosie wordt voorkomen. 
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Margriet PR (flickr.com)

De stof die van bamboevezels wordt gemaakt is erg zacht en 
valt soepel. Net zoals hennep heeft de bamboevezel een sterk 
absorberend vermogen. Daarnaast ademt deze vezel van na-
ture goed, waardoor kleding van bamboe in de zomer lekker 
fris aanvoelt. Voor jeans wordt bamboe altijd gemixed met 
biokatoen. 22

4.9. Conclusie

Ondanks het feit dat katoenvezel een natuurlijk product is, mag de impact ervan op het leefmilieu en 
de mens niet worden onderschat. Vooral de intensieve teelt heeft dramatische gevolgen: door overmatig 
watergebruik komen hele gebieden zonder water te zitten. Daarnaast worden nog steeds enorme hoe-
veelheden pesticiden gebruikt, die voor zowel bodem, water en lucht als voor de arbeiders een groot 
gevaar vormen. De introductie van genetisch gemanipuleerd katoen heeft hier geen oplossing voor ge-
bracht, maar de boeren alleen (meer) afhankelijk gemaakt van de zaadproducenten. Tenslotte blijkt dat 
een deel van de pesticiden ook nog aanwezig is in een afgewerkt(e) t-shirt of broek en op de drager van 
deze kleding dus ook nog invloed kan hebben.

Gelukkig is er een oplossing voor dit omvangrijke probleem: biologisch geteelde katoen. Voor de bio-
logische teelt van katoen zijn geen pesticiden nodig en door de methode van teeltwisseling raken de 
bodems minder uitgeput en uitgedroogd. Ook zijn boeren gebaat bij deze teelt omdat ze zo niet langer 
afhankelijk zijn van de grote zaadproducenten. Het enige minpunt is dat de wereldproductie van biolo-
gisch katoen voorlopig nog klein is. Ook hennep en bamboe kunnen op termijn een oplossing bieden. 
Het is daarom van groot belang de vraag naar deze drie grondstoffen te verhogen, zodat de landbouw 
weer gezond kan worden. Jeans uit deze drie stoffen bewijzen dat deze alternatieven voor conventionele 
katoen een perfecte oplossing kunnen bieden!
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5. De verdere productieketen

Nadat het katoen geoogst is, wordt het getransporteerd en opgeslagen totdat het kan worden verwerkt. 
Om te vermijden dat het gaat schimmelen, worden hiervoor opnieuw pesticiden gebruikt, namelijk mot- 
en schimmelwerende middelen. Na de verwerking van de katoenvezel tot katoenen stof, wordt het ka-
toenen weefsel omgetoverd tot denim oftewel jeansstof.

5.1 Productie van denim (jeansstof)

Fotograaf Le Xav’ (flickr.com)

Eens het katoen geoogst is moeten de katoenvezels worden omgevormd tot afgewerkte stoffen. Aller-
eerst wordt het katoen gesponnen. Bij dit proces worden de losse katoenvezels in draden omgezet. Dit 
proces verloopt zo goed als altijd geautomatiseerd. 

Voordat de katoendraden worden geverfd, moeten ze eerst worden gebleekt. Dit gebeurt veelal op 
basis van het kankerverwekkende, huidirriterende en milieubelastende chloor. Voor het verven van de 
katoenvezels en -stof worden verschillende technieken toegepast. Deze zijn doorgaans schadelijk voor 
het leefmilieu, vooral wanneer er geen waterzuiveringsstation aanwezig is voor het absorberen van de 
schadelijke stoffen vóór het lozen van het afvalwater. Kleurstoffen behoren immers tot de grootste boos-
doeners op milieugebied. Na het bleken en verven van de katoenvezels, worden deze geweven tot denim 
(jeansstof) en worden deze stoffen afgewerkt - bewerkt met producten ter bevordering van bijvoorbeeld 
de kleurvastheid, stevigheid of soepelheid. 

Fotograag forgindex (flickr.com)

Naast het bleken en verven komen er ook nog een aantal andere 
schadelijke middelen te pas bij de verwerking van de katoenvezel 
tot stof. Zo is formaldehyde, een bestanddeel uit kunsthars, dat wordt 
ingezet vanwege zijn kreukherstellend en conserverend vermogen, 
een bekende vervuiler van het milieu en irriterend voor de huid. Maar 
ook andere toevoegingen, zoals vuilafstoters, antistatische middelen, 
glijmiddelen, weekmakers, ammoniak en zuren zorgen ervoor dat de 
productie van katoenvezels de nodige milieu-impact met zich mee-
brengt.

De bovengenoemde bewerkingen en de daarmee samenhangende chemische middelen zorgen ervoor 
dat in het afvalwater verschillende schadelijke restproducten terechtkomen: detergenten, zouten, zu-
ren, oxiderende stoffen, zware metalen (chroom, cobalt) etc. Dit maakt dat in bepaalde gevallen de BOD 
(Biological Oxygen Demand*) en de COD (Chemical Oxygen Demand*) respectievelijk kunnen oplopen 
tot 200-3000 mg/l en 500-5000 mg/l. Zulke zware vervuiling is een ware aanslag op het zelfreinigend 
vermogen van rivieren. Daarnaast kan er, door de aanwezigheid van kleurstoffen in het water, ook minder 
zonlicht het water binnendringen. Hierdoor worden de bacteriën die normaal het water op een natuurlijke 
wijze zuiveren, in hun werking belemmerd. Dit doet de waterkwaliteit nog meer achteruitgaan. Verder 
zijn vele van deze kleurstoffen persistent* en potentieel kankerverwekkend. Tenslotte blijven een deel 
van deze stoffen, ook na vele wasbeurten, als residuen in de kleding achter. De combinatie van nabe-
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handelingen zorgt er bovendien voor dat de specifieke positieve eigenschappen van het natuurvezel sterk 
afnemen. Katoen krijgt hierdoor als het ware een meer synthetisch karakter. Vocht kan niet meer goed 
worden opgenomen en doorgelaten en de zuurstofcirculatie neemt af, met als gevolg een broeierig ge-
voel tijdens het dragen.

Gelukkig zijn er een aantal zaken waarop je kan letten bij de aankoop van je jeans, waardoor je uiteinde-
lijk een milieuvriendelijker exemplaar aan je garderobe kan toevoegen: zo kan je er op letten dat je broek 
niet geverfd is met AZO-kleurstoffen* of andere kleurstoffen op basis van zware metalen. Of met andere 
woorden: ga op zoek naar een ecologische jeans waar duidelijk in  vermeld staat dat er natuurlijke kleur-
stoffen zijn gebruikt – liefst bevestigd door een label. Een andere optie is (indien vermeld) kijken naar het 
land van herkomst van je jeans. Doorgaans hebben Europese landen en de VS een veel strengere wet-
geving betreffende watergebruik en waterzuivering dan andere landen. Wanneer het land van herkomst 
een strengere reglementering heeft, kun je er geruster op zijn dat er heel wat minder afvalstoffen in het 
milieu terecht gekomen zijn door de productie van je jeans. Het probleem is echter dat het land dat op 
het label van je jeans vermeld staat, zowel het land van productie, als het land van afwerking kan zijn. En 
het is vooral het land van productie wat belangrijk is in verband met de milieu-effecten van je jeans. 

5.2 Arbeidsomstandigheden

Na de verwerking van de katoenvezel tot jeansstof, wordt dit denim getransporteerd naar de  productie-
ateliers. Soms liggen deze ateliers niet zo ver van de plek waar de jeansstof gemaakt is,  maar meestal 
ondergaat de stof een hele reis voordat ze in een jeans verandert. In de productie-ateliers wordt er van 
de jeansstof een jeansbroek genaaid. Vervolgens wordt deze broek afgewerkt. Nadien wordt de broek 
ingepakt en verscheept naar de winkel van jouw keuze om verkocht te worden. Dit is voornamelijk hand- 
en bandwerk en de milieu-impact hiervan (afgezien van het transport) is te verwaarlozen. Op sociaal 
vlak daarentegen zijn er wel de nodige problemen. Ook duiken er de laatste tijd onheilspellende berich-
ten op over gezondheidsproblemen bij arbeiders uit de textielindustrie in verband met het creëren van 
een gedragen jeanslook door de methode van zandstralen (zie 5.3). 

De meeste jeansartikelen op de markt worden verkocht door grote merkenbedrijven, zoals Levi Strauss 
en VF Corporation, of door grote distributeurs met een eigen huismerk. De merkenbedrijven zijn allang 
zelf geen jeansfabrikanten meer. Op zoek naar de gunstigste (dit betekent vooral de goedkoopste) pro-
ductieplaatsen, hebben ze aanvankelijk eigen fabrieken gebouwd in lagelonenlanden. Maar later zijn 
ze ook daarvan afgestapt. Tegenwoordig concentreren de kledingbedrijven zich meer en meer op de 
verkoop, marketing, promotiecampagnes en modetrends, en hebben ze de productie zo goed als geheel 
uitbesteed aan onderaannemers. 

Het spreekt vanzelf dat de vrijhandel de delokalisering van de kledingindustrie heeft versneld en dat de 
internationale concurrentie is toegenomen. Bovendien is jeans geen gesofisticeerd modeproduct dat aan 
uiterst snelle modetrends onderhevig is: leveringstijden zijn niet zo cruciaal en het is geen duur modepro-
duct dat specialisatie vereist. Jeans kan zo ongeveer overal gemaakt worden.

Fotograaf dee gee (flickr.com)

Door die wereldwijde vrijhandel is de concur-
rentie binnen de groep van lagelonenlanden, 
die om banen verlegen zitten, veel intenser ge-
worden. Geleidelijk vindt er een voortdurende 
relocatie plaats. Vroeger werd veel geproduceerd 
in Taiwan, Korea en Hong Kong. Toen de lonen 
daar stegen, is de jeansproductie verhuisd naar 
‘nieuwkomers’ zoals China, Indonesië, Vietnam 
en Pakistan, waar de arbeid nog goedkoper is. 
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Hoewel de kledingketens hun uiterste best doen om hun merk als ‘uniek’ aan te bieden, zijn de meeste 
jeansartikelen erg gelijkaardige producten. En dat heeft vooral te maken met de omstandigheden waar-
in ze gemaakt zijn. 

Lage lonen
Jeans worden dus vooral geproduceerd in landen waar de lonen erg laag en ook andere arbeidskosten 
gering zijn. De jeans in je kast is misschien in elkaar gestikt in China, Indonesië, Cambodja, Roemenië of 
Turkije. De onderaannemers zijn in een hevige onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld en bieden tegen 
elkaar op met lage prijzen om orders binnen te rijven. Omdat ze dikwijls aan de geboden prijs geen winst 
kunnen maken, besteden ze op hun beurt soms uit aan andere onderaannemers, meestal kleine ateliers 
waar de arbeidsomstandigheden nog ongunstiger zijn, en op hun beurt besteden die ateliers de productie 
soms uit aan thuisarbeidsters. 

Deze hele productieketen bestaat dus uit verschillende niveaus van onderaannemers, dikwijls uit ver-
schillende landen. De kledingketen (winkelketen) zelf weet soms niet door wie en waar de jeans die ze 
verkopen, aan elkaar genaaid zijn.

De meeste werknemers in de kledingindustrie zijn meisjes en jonge vrouwen. In veel landen zijn het 
interne arbeidsmigranten: ze komen van het arme platteland naar de stad om iets bij te verdienen. 
Meestal krijgen ze een zeer laag loon (zie tabel 4). Sommige fabrieken betalen wel het wettelijk bepaalde 
minimumloon, maar in verreweg de meeste gevallen is dat geen leefbaar loon, dit wil zeggen een loon 
waarvan je daadwerkelijk kunt leven (zie figuur 4). Veel ondernemingen/ fabrieken betalen echter zelfs 
dit minimumloon niet.

Land Wettelijk minimumloon in de kledingindustrie in €/maand

Turkije ca. 250 à 400 

China ca. 70

Tunesië ca. 125 à 145

Marokko ca. 170

Pakistan ca. 50

Tabel 4: Wettelijke minimumlonen in de kledingindustrie (verschillende bronnen: SKC, 2009)

 24



Figuur 4: Wettelijke minimumlonen vergeleken met leefbare minimumlonen (bron: Doug Miller, 2008)

Lange uren en slechte werkomstandigheden
Andere slechte arbeidsomstandigheden hebben te maken met de onmenselijk lange werkuren. Om van 
hun loon te kunnen leven werken veel kledingarbeidsters veel langer dan de internationaal aanvaarde 
werkweek van 48 werkuren. Weken van 70 tot 80 uur komen voor. Overuren zijn soms  verplicht, en vaak 
wordt er geen bijkomende premie voor uitbetaald. In sommige gevallen worden de meisjes en vrouwen 
onbehoorlijk behandeld: verbaal en soms fysiek geweld, straffen en hoge geldboetes. Verder zijn de werk-
omstandigheden niet veilig en ongezond: tekort aan licht en verse lucht in de vaak tropische hitte, gebrek 

aan zuiver water, te wei-
nig toegang tot propere 
toiletten en tekort aan 
brandveiligheid omdat 
er geen nooduitgangen 
zijn, geen alarmoefenin-
gen of  vluchtwegen die 
op slot of versperd zijn. 
In veel landen slapen 
de werkneemsters in 
fabrieksslaapzalen: 8 à 
12 vrouwen per kamer 
in stapelbedden zonder 
enige vorm van privacy. 

fotograaf hexodus (flickr.com)
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Slechte arbeidsomstandigheden...

In sommige gevallen is de situatie nog schrijnender, zoals twee voorvallen uit een (sweatshop) 
jeansfabriek in Bangladesh waar Makro haar jeans vandaan haalt, laten zien. Door de lange werkuren 
– tot 14 uur per dag – gebeurt het regelmatig dat werknemers van vermoeidheid in elkaar zakken:

Nadat de 18-jarige Fatema Akter smeekte om een rustpauze stortte ze in elkaar terwijl ze jeansbroeken 
aan het naaien was. Ze werd vervolgens gedurende twee uur bewusteloos achtergelaten op de 
vloer, alvorens ze naar een ziekenhuis werd gebracht waar ze drie dagen later stierf.

Een 17-jarige arbeider uit dezelfde fabriek werd geschopt en geslagen door zijn manager nadat 
hij door ziekte bewusteloos was geworden tijdens het werk. De jongen moest nadien naar het 
ziekenhuis worden gebracht met zware verwondingen. 23

Een ander probleem is dat kledingarbeiders op veel plaatsen geen vaste contracten krijgen en daardoor 
dus niet zeker zijn van hun job en een constant inkomen. Zwangerschappen zijn bijvoorbeeld een ‘ideale’ 
manier om mensen te ontslaan. 

...vervolgd

Drie weken voor ze moest bevallen, haalde Parveen (die ook werkte in de eerder genoemde jeansfabriek 
in Bangladesh) de productiequota niet meer en werd ze op straat gezet. Ze had reeds op tijd aangegeven 
en aangevraagd dat ze zwangerschapsverlof wilde nemen – waar ze volgens het de wetgeving van 
Bangladesh recht op heeft - maar hier werd geen gehoor aan gegeven. 24

Verbod op vakbondsorganisaties
Ook wordt veel kledingarbeidsters het recht ontzegd zich te organiseren in een vakbond of collectief 
te onderhandelen voor betere werkvoorwaarden. Onafhankelijke vakbonden zijn verboden (bv. in China), 
of arbeidsters worden geïntimideerd indien ze lid worden of willen samenkomen om iets te doen aan 
hun werkvoorwaarden. Vakbondsleiders in functie worden geboycot, ontslagen of overgeplaatst.  Actie-
voerders worden geïntimideerd met strafrechtelijke procedures, of er worden gangsterbendes ingezet. 
Maar vaak is er geen vakbond aanwezig en zijn de werkneemsters niet eens bewust van hun elementaire 
rechten. 

De conclusie is dat in de lagelonenlanden tewerkstelling in de confectie* (van jeans en andere kleding) 
zelden sociaal duurzaam is. Met het loon kan men meestal wel fysiek overleven, en is er iets over om 
naar de familie thuis te sturen, maar de prijs die ervoor moet worden betaald is zeer hoog. Men kan er 
geen menswaardig leven mee leiden en er is weinig kans op ontwikkeling of om hogerop te geraken. 
Getrouwde vrouwen moeten vaak hun kinderen achterlaten bij de grootouders of andere familieleden. Er 
is geen of te weinig tijd en geld voor ontspanning, vorming of opleiding voor zichzelf of de kinderen. Daar-
naast zijn de werkdruk en de onmenselijke werkuren fysiek en mentaal zo belastend dat de vrouwen dit 
werk slechts voor een aantal jaren kunnen uitvoeren. Voor meer informatie zie www.schonekleren.be.
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5.3. Gezondheid van de werknemer

Naast de vaak tragische sociale omstandigheden zijn er voor de werknemers in de kledingsector nog gro-
tere problemen, namelijk hoge gezondheidsrisico’s. De productie van jeans is de laatste decennia steeds 
ingewikkelder geworden. Zo willen consumenten bijvoorbeeld jeans in alle kleuren of met een afgedra-
gen look. Een aantal van deze bewerkingen heeft grote gevolgen voor de arbeiders...

forograaf hexodus (flickr.com)

Zandstralen
Het is in de mode om jeans te kopen met een versleten uitzicht, een vintage look. Die wordt verkregen 
door een mechanische en/of chemische (enzymatische) behandeling, die de blauwe kleur afbleekt, het 
weefsel verzacht, meer textuur geeft en eventueel randen uitrafelt. De laatste tijd wordt zandstralen 
meer en meer toegepast al dan niet in combinatie met bleken met kaliumpermanganaat*. Het is namelijk 
goedkoper en minder tijdrovend dan trommelpolijsten (tumbling) met puimsteen. Maar zandstralen kan 
erg schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, als het gebeurt zonder de nodige bescherming. En 
dat laatste is helaas vaak het geval...

Bij zandstralen worden zandkorrels onder hoge 
druk over jeansbroeken gespoten. Door de 
wrijving met de zandkorrels gaat de broek er 
versleten uitzien. De kleine zanddeeltjes kun-
nen in de longen van de zandstraler komen 
vast te zitten waardoor stoflong (silicose) kan 
ontstaan. Deze vorm van stoflong is een ver-
snelde en acute vorm die zich ontwikkelt door 
een intense blootstelling aan hoge niveaus van 
inadembaar stof met een hoog aandeel aan 
siliciumdioxide* – het hoofdbestanddeel van 
zand). 

Gisela Burckhardt
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De gevolgen van zandstralen in Turkije

Turkije is een zeer belangrijke producent en exporteur van jeans: het exporteert voor circa 2,3 miljard 
dollar jeans per jaar. In oktober 2006 beschreven 6 artsen van de Ataturk University 25 (Erzurum) in 
Occupational Medicine 26 16 gevallen van meestal jonge mannen die als jeanszandstraler gewerkt 
hadden in kleine, ongereglementeerde ateliers. Tussen augustus 2004 en maart 2006 werden ze 
opgenomen en onderzocht in de universiteitskliniek. Hun gemiddelde leeftijd was 23 en hun gemid-
delde tewerkstelling bedroeg slechts 3 jaar. Ze werden allen gediagnosticeerd met stoflong. Twee 
jonge mannen stierven 4 en 9 maanden na hun opname. De dokters vroegen in hun rapport dan ook 
dringende maatregelen om verdere gevallen van stoflong en hierdoor veroorzaakte sterfgevallen te 
voorkomen.

Ook in Today’s Zaman, een Engelstalig Turks dagblad, verscheen op 19 oktober 2008 een artikel over 
de zandstralers van denim die dodelijke stoflong krijgen in illegale ateliers. 27 Een dokter die geïnter-
viewd werd, schatte dat er 3.000 tot 6.000 mensen stoflong opgelopen hebben, ook al zijn er slechts 
500 gediagnosticeerd. Veel arbeiders hebben namelijk geen ziekteverzekering en gaan daarom niet 
naar de dokter. Turkse kenners van de sector schatten dat er tussen de 10.000 en 15.000 mensen 
zandstraalwerk verrichten of verricht hebben. Het probleem was recent in de media gekomen door 
de open brief van Abdülhalim Demir, die als zandstraler stoflong kreeg op jonge leeftijd. Hij beschrijft 
daarin hoe zowat 300 mensen uit zijn dorp in Oost-Anatolië naar Istanbul waren geëmigreerd op zoek 
naar werk. Ze deden allemaal een zandstraaljob. Van deze mensen hebben er nu 187 officieel stof-
long, maar Abdülhalim denkt dat ze de aandoening allemaal hebben. 

Het probleem is volgens de krant het feit dat de textielsector het zandstralen liet uitvoeren door goed-
kope illegale zandstraalateliertjes, die - eerder dan te investeren in automatische zandstraalmachi-
nes - het met de hand lieten uitvoeren tegen de goedkope uurlonen van migranten. Deze migranten 
kwamen eerst vooral uit het buitenland en later vooral uit het Turkse binnenland. Er worden geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, en vaak is er zelfs geen ventilatie. Daarnaast waren 
de meeste arbeiders zich niet bewust van de gevaren. Zo zei Ruhat Yildirak - een jaar voordat hij op 
24-jarige leeftijd afgelopen maart aan stoflong stierf: “Ik werkte in een jeans zandstraalatelier in 
Istanbul gedurende vier jaar, zonder sociale zekerheid en in erbarmelijke omstandigheden. We wisten 
helemaal niet dat stoflong bestond. Toen een vriend uit mijn dorp stierf, kwamen we erachter. Toen 
zijn we gestopt met werken.” Maar helaas was het ook voor Yildirak te laat... En dat alles terwijl de 
investeringen om de gezondheidsrisico’s van het zandstralen te vermijden, nochtans klein zijn: een 
luchttank, één of een paar drukpistolen, een compressor en een hok. 

Uit het krantenbericht (maart 2008) kan men opmaken dat de regering uiteindelijk de jacht op de 
illegale ateliers heeft geopend. Het aantal verminderde hierdoor aanzienlijk: in maart 2009 blijkt dat 
een aantal ateliers werd gesloten door de overheid en onder de druk hebben veel eigenaars de markt 
verlaten. Maar intussen is de schade aangericht: klassieke stoflong ontwikkelt zich normaal over jaren 
of decennia, maar in het geval van de zandstralers krijgen ze de ziekte na enkele maanden of na 1 
tot 2 jaar – zonder uitzicht op genezing, met vroeg of laat sterfte tot gevolg. In de komende jaren 
kunnen er tot 5.000 mensen sterven, volgens een arts verbonden aan het Ankara Hospitaal voor Be-
roepsziekten.

Ondertussen is er ook een actiegroep opgericht: KTID (Solidariteitscomité voor jeanszandstralers). 
Deze beschuldigt de regering van onverantwoord gedrag en beweert dat de regerende AKP-partij, 
de ogen sloot toen de eerste jeansarbeiders overleden en de dokters bedreigde door te suggereren 
dat ze zich er niet teveel mee moesten bemoeien. Ook zijn er zijn een aantal gezamenlijke rechtsver-
volgingen ingediend tegen bedrijven en overheden, maar er is nog geen enkel verdict gevallen. Het 
comité wil verder de ondernemers dwingen om de namen van de internationale firma’s te publiceren 
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aan wie ze leveren. Het gaat hier niet alleen om imitatiejeans (zoals fake Prada en Gucci) maar ook 
om wereldwijd bekende textielondernemingen. 

Op 6 april 2009 meldt Today’s Zaman dat het Turkse Ministerie van Gezondheid het gebruik van zand, 
siliciumpoeder of kristallijn silicium verbiedt voor het zandstralen van jeans – deze verklaring komt 
snel na het bericht van het 40e sterfgeval als gevolg van stoflong. Het valt nog af te wachten wat het 
effect van dit verbod zal zijn op de meestal illegale ateliers...

Uit de voorgaande paragrafen en getuigenissen blijkt dat de arbeiders in de ateliers van de kledingindus-
trie geen gemakkelijk leven hebben. Maar waar loopt het dan verkeerd?

5.4. Gebrek aan controle 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het zandstralen levensgevaarlijke gevolgen met zich meebrengt. De 
vraag is nu, hoe heeft dat zo lang kunnen voortduren, zonder dat er daadwerkelijk doeltreffende maatre-
gelen werden genomen? Een gebrek aan controle blijkt hier het antwoord op te zijn. Normaal moet de 
nationale overheid van elk land de werknemers beschermen tegen uitbuiting en rechteloosheid. Daartoe 
werkt ze een arbeidswetgeving uit. De meeste landen zijn lid van de IAO, de Internationale Arbeids-
organisatie, een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties. De IAO is een tripartite instelling, 
waar regeringen, werkgevers en werknemers onderhandelen over het opstellen van conventies over 
internationaal geaccepteerde werknemersrechten. Die conventies moeten dan door de lidstaten in hun 
nationale arbeidswetgeving worden omgezet. Ironisch genoeg hebben veel ontwikkelingslanden dus op 
papier een behoorlijke arbeidswetgeving, maar veelal ontbreken de middelen (onafhankelijke inspectie, 
rechtbanken) en/of de politieke wil om deze af te dwingen. 

Door de druk van consumentenacties zijn (vooral de grote) kledingketens zich de laatste decennia  ver-
antwoordelijk gaan voelen voor de sociale omstandigheden bij hun zelfstandige onderaannemers. Veel 
grotere kledingbedrijven hebben inmiddels een sociale gedragscode aangenomen die ze opleggen aan 
hun kledingleveranciers. Die is meestal gebaseerd op de zogenaamde basisconventies van de IAO, aange-
vuld met een paar andere belangrijke sociale criteria. Het gaat om de volgende normen:

Sociale arbeidsnormen

Recht op organisatie in een vrije vakbond	
Recht op collectieve onderhandelingen over werkvoorwaarden	
Geen dwangarbeid of verplichte arbeid;	
Geen kinderarbeid;	
Geen discriminatie op basis van geslacht, afkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, etc...	
Uitbetaling van een leefbaar minimunloon;	
Geen buitensporige werkuren	
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden	

De controle op de naleving van die minimale normen is echter een ander verhaal. Het is gebleken dat 
een degelijke, onafhankelijke controle slechts uitgevoerd kan worden door lokale mensen die voeling 
hebben met de kledingarbeid(st)ers. Ook is een altijd toegankelijk klachtensysteem vereist. Aan die 
vereisten kan slechts voldaan worden binnen het kader van multi-stakeholderorganisaties*, waarin alle 
belanghebbenden, zowel bedrijven, vakbonden als ngo’s van hier en ginder nauw met elkaar samen-
werken op het gebied van controle en verbeterplannen. Slechts weinig kledingbedrijven zijn momenteel 
aangesloten bij een initiatief dat aan die voorwaarden voldoet. Maar dit belet niet, dat jij als consument 
een jeansbroek kan kopen van een producent die wel bij zo’n initiatief is aangesloten. In hoofdstuk 7 volgt 
hierover meer informatie.
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5.5. Wie wordt betaald als je een jeansbroek koopt?

Figuur 5: Wie verdient hoeveel in de jeanshandel? (bron: SKC, 2005)

Heb je je ooit afgevraagd waar het aankoop-
bedrag van een nieuwe jeansbroek naar toe 
gaat? Als je er logisch over nadenkt zou een 
groot deel van het geld moeten gaan naar 
de landbouwer (voor de productie van het 
katoen) en de naaisters en arbeiders die je 
jeansbroek in elkaar steken en/of afwerken 
(verven/zandstralen). Verder heb je nog de 
transporteurs, de verkoopster in de winkel 
en een reeks van tussenschakels.

Figuur 5 geeft precies de omgekeerde we-
reld aan. Het grootste deel van de prijs van 
een jeans gaat naar de kleinhandel* (o.a. 
de verkopers in winkels) (29%) en en de 
BTW (21%). Het jeansmerk en de reclame 
zijn goed voor 25%. Deze percentages zijn 
erg hoog, omdat deze twee delen van de 
keten betrekking hebben op de verkoop 
van een jeansbroek. Transportkosten en im-
portbelasting zijn goed voor 11% van het 
totaal. Verder zijn er natuurlijk de grond-
stoffen (katoen, kleurstoffen, knopen, rits) 
en de winsten van de fabrikanten in de lage 
lonenlanden. 

Voor de arbeiders/naaister schommelt het 
loon rond 1% van de kostprijs, terwijl zij een groot deel van het werk verzetten. Ook de landbouwer zal 
niet rijk worden: hij krijgt voor een halve kilo  katoen 0,5 - 0,7 $.  Een jeansbroek van 1 kg zal hem dus 
niet veel meer dan 1 € opleveren. Als je naar andere landen gaat kijken zullen de cijfers wel een beetje 
verschillen, maar de landbouwer en de arbeider/naaister zullen steeds het minst betaald zijn. Een opmer-
kelijke verdeling van de winst...

5.6. Transport

We staan er vaak niet bij stil welke weg onze jeansbroek heeft afgelegd alvorens ze in de winkel belandt. 
Het katoen – zoals we al gezien hebben - wordt vaak geproduceerd in Oezbekistan, China of India. Vervol-
gens wordt het getransporteerd naar de kledingateliers die zich onder andere bevinden in Turkije, Tunesië 
of Roemenië. Van daaruit belanden ze in de winkelrekken. Kortom, jouw jeans heeft waarschijnlijk meer 
van de wereld gezien dan jij ooit zult doen. Maar hoeveel kilometer legt een jeans nu precies af? In 
Frankrijk werd een onderzoek gedaan naar de herkomst van een jeansbroek met het volgende resultaat: 
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De reis van een jeans 

Het katoen werd geproduceerd in Oezbekistan. Vandaar ging het per trein naar Iran (1.600 km) en 
vanuit Iran met de boot naar de haven van Bombay in India (4.000 km), om vervolgens weer per trein 
naar een katoenverwerkingseenheid (spinnen en weven) in Nagpure, India (1120 km) te gaan. Na dit 
spinnen en weven ging de tocht van het katoen per vrachtwagen 3200 km verder naar Bangladesh in 
elkaar gezet te worden. Vandaar reisde het katoen naar een naburige opslagplaats (8 km) en daarna 
met de trein (480 km) naar de haven van Bangladesh. Van daaruit werd de reis verder gezet naar de 
internationale haven van Singapore (3200 km) en vervolgens nog een laatste maal per boot naar Le 
Havre (9.600 km). Als allerlaatste reisde de tot jeans verwerkte katoen nog enkele honderden kilome-
ters naar een winkel in de buurt en zo had deze jeansbroek in totaal bijna 24.000 km afgelegd. 28

 STAPPEn JEAnS WIJZE vAn TrAnSPOrT AFSTAnD In KM

 Katoenvelden
 Samarkand-Oezbekistan Trein 1600

 Haven 
 Abbas-Iran Schip 4000

 Haven 
 Bombay-India Trein 1120

 Spinnen/Weven 
 Nagpure-India Vrachtwagen 3200

 Confectie/Wassen  
 Dhaka-Bangladesh Vrachtwagen 8

 Opslagplaats en lading  
 in containers 
 Dhaka-Bangladesh Trein 480

 Haven 
 Chittagong-Bangladesh Schip 3200

 Haven 
 Singapore Schip 9600

 Haven 
 Le Havre-Frankrijk  

 TOTAAL  23208

Tabel 5: De reis van katoen tot een jeansbroek in de winkel (bron: zie voetnoot 28)

Door de globalisering en de continue zoektocht naar goedkope arbeid, gecombineerd met de lage ver-
voerskosten is een ‘versnipperde’ productie zoals in tabel 5, voor veel bedrijven de meest logische oplos-
sing. Deze lange en ingewikkelde productieketen zorgt ervoor dat het meestal onmogelijk is de her-
komst van je jeansbroek te weten te komen. En hierdoor wordt het weer heel erg moeilijk om te weten 
te komen of de arbeidsomstandigheden worden gerespecteerd of dat er wetgeving is op het vlak van 
waterzuivering. Dit bemoeilijkt de keuze voor een duurzame jeans.
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6. Gebruik van de jeans door de consument 

Het zou te gemakkelijk zijn alle verantwoordelijkheid voor de milieuimpact die verbonden is aan jeans af 
te schuiven op de merkeigenaren van jeans. Ook consumenten hebben een grote verantwoordelijkheid: 
bij het wassen, drogen en strijken van een jeansbroek wordt namelijk veel energie en water verbruikt. De 
wasmachine, droogkast en het strijkijzer zijn samen goed voor 20% van het huishoudelijk elektriciteits-
verbuik. In wat volgt bekijken we wat onze bijdrage is aan de milieubelasting van een jeansbroek.

6.1. Wasmachine

Een wasmachine is een handig toestel. Je steekt er je vuile was in en een uurtje of wat later komt alles er 
weer proper uit. Maar het nadeel is dat wasmachines veel energie en water verbruiken. Milieucentraal 
rekende uit hoeveel energie een wasmachine verbruikt. Let hierbij vooral op het verschil tussen wassen 
bij 40°C en 90°C. Bij deze laatste temperatuur wordt bijna 3 keer zoveel energie verbruikt. Het is echter 
niet nodig je jeans op zo’n hoge temperatuur te wassen. Wasmiddelen van tegenwoorig zijn erg doel-
treffend en reinigen je broek prima op 40°C en zelfs ook op 30°C (zie ook www.draainaar30.be). Op 
jaarbasis gaat het dan al snel om een verminderd elektriciteitsverbuik van 200 kWh voor een gemiddeld 
gezin. Kortom, als alle ruim 4 miljoen Belgische gezinnen op 40°C zouden wassen, zou jaarlijks 800 giga-
watt worden bespaard ten opzichte van wassen op 90°C. Dit cijfer op zich zegt niet veel, maar het komt 
overeen met 5 keer het elektriciteitsverbruik van de inwoners van de gemeente Genk of het verbruik van 
ongeveer 115.000 gezinnen. 29

Temperatuur (°C)
Elektriciteitsverbruik (kWh) Kosten elektriciteit per jaar 

(euro)Per wasbeurt Per jaar*

40 0,50 94 23

60 0,89 188 45

90 1,34 281 67

Tabel 6: Elektriciteitsverbruik en -kosten bij het wassen van 5 kg katoenen wasgoed in een wasmachine 
met A-label (bron: www.milieucentraal.nl )

* bij ongeveer 4 wasbeurten per week

Een wasmachine gebruikt daarnaast per wasbeurt ongeveer 50 liter water. Als je voor een extra spoel-
functie kiest, komt daar nog eens 20 liter bij. Een doorsneegezin dat 200 keer per jaar wast, verbruikt 
hiervoor dus 10.000 liter water. 

Veel hangt ook af van het type wasmachine dat je kiest. Zo verbruikt een 
wasmachine met energie-efficiëntie C ongeveer 0,18k Wh meer per was-
beurt dan eentje met het A-label 30. En dit nog op de laagste temperatuur. 
Wanneer je op een hogere temperatuur zou wassen, wordt dit verschil nog 
groter. Je kan ook het beste kiezen voor een toestel dat kan zwieren op een 
hoog toerental. Zo kan je je was droogzwieren en komt hij droger uit de 
wasmachine waardoor hij minder lang moet drogen.

flickr.com
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Enkele tips om het energie- en waterverbruik van je wasmachine te verminderen:

 Was steeds met een volle machine:•	  een volle wasmachine verbruikt evenveel energie, water en 
wasmiddel als een halfvolle machine. Het resultaat blijft hetzelfde. Je steekt dus best elke keer je 
wasmachine volledig vol.

Was op 30°C•	 : zo bespaar je jaarlijks minstens 40 € en verbuik je bijna 3 keer minder energie.

 Koop een energiezuinige wasmachine:•	  hoe zuiniger je toestel, hoe lager je energie- en 
waterfactuur. 

 Laat de was goed droogzwieren:•	  hierdoor komt de was droger uit je machine en moet hij minder 
lang op het droogrek of in de droogkast.

6.2. Droogkast

Droogkasten verbruiken erg veel energie zoals je uit de onderstaade tabel kan afleiden. Daarnaast zijn 
er grote verschillen tussen het type droogkast. Als een doorsneegezin 155 keer per jaar de droogkast 
gebruikt dan zijn de verschillen op jaarbasis tussen het zuinigste model en het minst zuinige model erg 
groot. Je kan er namelijk 80 € per jaar mee besparen waardoor de meerkost bij aankoop op iets meer 
dan 6 jaar is terugverdiend. Het milieu doet hier ook zijn voordeel mee want zo stoot je 200 kg minder 
CO

2
 per jaar uit. Dit komt overeen met 2.000 km autorijden in een kleine auto.

Type droger
Elektriciteitsverbruik 
per droogbeurt (kWh)

Energiekosten 
per jaar (euro)

CO
2
-uitstoot 

per jaar (kg)

Gasverwarmde 
luchtafvoerdroger

€ 1000 26 71

Warmtepompdroger 
energielabel A

€ 950 1,34 50 130

Luchtafvoerdroger 
energielabel C

€ 350 2,61 97 250

Condensdroger 
energielabel C

€ 500 2,85 106 273

Tabel 7: Verschillende droogkasten vergeleken (bron: www.milieucentraal.nl)

De meest milieuvriendelijk optie is om je was op een droog-
rek te laten drogen. Je hebt er geen kosten aan en het werkt 
even goed. Hierbij is een goede ventilatie erg belangrijk. Hoe 
meer luchtstroom (of wind als je droogrek buiten staat), hoe 
sneller je was zal drogen. Gebruik je toch een droogkast, neem 
dan steeds een automatisch programma. Hiermee zal je dro-
ger stilvallen als je was droog is en vermijd je dat hij nutteloze 
overuren maakt.

aphasiafilms (flickr.com)
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6.3 Totale milieu-impact

In totaal is kleding goed voor 3 tot 4% van de totale milieu-impact van alle verbruiksgoederen die we 
aankopen 31. Om de totale impact van je jeans te visualiseren heeft het Franse instituut Ademe de vol-
ledige levensloop onder de loep genomen (tabel 8). Hieruit blijkt dat vooral de gebruiksfase en de pro-
ductie van katoen een grote rol spelen wat betreft de milieu-impact van een jeansbroek. Ook het weven 
heeft nog een zekere impact. De overige categorieën zijn verwaarloosbaar.

Impact

energie x x x xxxx

klimaatverandering xx x xx x xxx

afbraak ozonlaag xx xx xx xx xx

toxiciteit (mens) x x xx xxxx

toxiciteit (water) xxxx x

eutrofiëring xx x xx xxx

waterverbruik xxxx xx

afvalproductie xxxx xxx

Tabel 8: Milieu-impact van de verschillende stadia in de levensloop van een jeans  
(bron: zie voetnoot 35)

X: 5-9% van de totale impact
xx: 10-34% van de totale impact
xxx: 35-59% van de totale impact
xxxx: >60% van de totale impact

Wanneer je een tweedehands jeans koopt, ben je natuurlijk ook erg bewust bezig. De totale ecologische 
impact van de prodcutiefase van je broek is dan namelijk nagenoeg te verwaarlozen: de jeans in kwestie 
begint immers aan een tweede leven - terwijl er anders een nieuwe broek zou zijn gekocht. De impact 
van de gebruiksfase is uiteraard gelijk aan die van een nieuwe jeans.
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6.4 Conclusie

Kortom, als je een jeansbroek koopt, tweedehands of gemaakt van biologisch katoen (hennep of bam-
boe), geverfd met  milieuvriendelijke kleurstoffen, gemaakt in een land met strenge wetten inzake wa-
terzuivering en en een degelijk controlemechanisme wat betreft menswaardige arbeidsomstandigheden, 
dan ben je een bewuste consument. Op het vlak van je jeans-aankoop toch. Bovenstaande cijfers tonen 
immers aan dat het wassen en drogen een zeer groot aandeel heeft in de milieu-impact van je jeans. Je 
jeans wassen op lage temperaturen, laten drogen op een wasrek (in de buitenlucht) en niet strijken, zijn 
de volgende stappen op weg naar het worden van een nog bewustere consument.

Wil je meer weten over de milieu-impact van je jeans, vul dan snel onze voetafdrukberekening in op 
de site www.greenjeans.be en kijk hoe milieuvriendelijk je scoort in verband met de aankoop en het 
gebruik van je jeans.
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7.  Wat kun je zelf doen ??

Wij als consumenten hebben meer macht dan we zelf beseffen. Door ons gedrag aan te passen, kunnen 
we ofwel direct het milieu helpen (bv. wassen op een minder hoge temperatuur) of onrechtstreeks het 
aanbod aan ecologische en/of sociaal rechtvaardig geproduceerde jeans vergroten. Dit laatste kan wor-
den bereikt doordat meer en meer consumenten duurzame jeans  kopen. Hierdoor zal de vraag verhogen 
en een geleidelijke verschuiving op gang komen in de productieketen. Denk maar aan biologische voe-
dingsproducten: 10 jaar geleden vond je ze zelden in de supermarkt, nu zijn ze vlot te vinden. Hetzelfde 
kan worden bewerkstelligd voor kleding, maar dan moet er nog wat actie ondernomen worden...

We hebben ondertussen gezien dat de impact van het dragen van jeans zich op twee manieren mani-
festeert. Allereerst is er het gebruik van je jeans: wassen, drogen en strijken hebben allemaal een grote 
impact op het milieu. Als tweede is er de aankoop van je broek: de katoenteelt heeft veelal desastreuze 
gevolgen voor het leefmilieu en is in haar eentje ongeveer verantwoordelijk  voor het uitdrogen van het 
Aralmeer. Daarnaast blijken veel van de chemische producten die worden gebruikt om de vezels te verven 
en te bewerken, giftig en kankerverwekkend te zijn en de rivieren (oppervlaktewater) ernstig te vervui-
len. Tenslotte zijn de arbeidsomstandigheden in vele naaiateliers en kledingfabrieken erg ondermaats.

De oplossing ligt voor de hand: jeansbroeken kopen gemaakt van bio- of fairtrade katoen, hennep of 
bamboe, die niet geverfd zijn met schadelijke chemische stoffen en geproduceerd zijn in een atelier met 
correcte, leefbare verloning, aanvaardbare duur van de werkweek, betaalde overuren, vakbondsafvaar-
diging etc. Maar dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan, want hoe herken je een duurzame jeans? Er zijn 
verschillende keurmerken en labels waar je op kan letten bij je zoektocht naar een verantwoorde jeans, 
maar ook jeans zonder labels en/of keurmerken kunnen een goed alternatief bieden. In de volgende 
paragrafen zullen we hier verder op ingaan.

Eerst bespreken we kort de voordelen van een tweedehandsjeans. Vervolgens bekijken we de samenstel-
ling van je jeansbroek. Daarna gaan we verder in op de hulp die labels kunnen bieden in je zoektocht. Als 
laatste geven we een overzicht van merken van jeans die op de één of meerdere manieren een ‘duur-
zaam’ alternatief vormt voor onze bekende blue jeans.

7.1 Tweedehands jeansbroeken

Naast het kopen van een verant-
woorde jeans als duurzaam antwoord 
op de problemen die verbonden zijn 
aan de conventionele jeansproduc-
tie, kun je natuurlijk ook je toevlucht 
nemen tot een tweedehands jeans. 
Tegenwoordig vind je een vrij uitge-
breid aanbod aan tweedehandswin-
kels en is vintage zelfs in de mode. 
Ook duurzaam is het hergebruiken 
van je oude of versleten jeans door 
haar te (laten) herstellen, of van 
een broek bijvoorbeeld een rokje of 
een handtas te maken... Het grote 
- duurzame - voordeel van het her-
gebruiken van ‘oude’ jeans is, dat er 
geen nieuwe materialen nodig zijn: 
geen katoen, geen verfstoffen, geen 
bleekmiddelen etc. en dat er heel wat pesticiden, water en transportkilometers zijn uitgespaard. Op deze 
manier wordt een boel energie en milieuvervuiling vermeden.
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7.2 De samenstelling van je jeansbroek

In de zoektocht naar een ‘duurzame’ jeans is het eerste dat je gemakkelijk zelf kan doen, op zoek gaan 
naar één die gemaakt is uit duurzame materialen: hennep, bamboe en/of bio- of fairtrade katoen. 

Wanneer je broek een label draagt, weet je helemaal zeker dat je goed zit - je kan dan precies nakijken 
wat dat label allemaal inhoudt, op welke productieprocessen het betrekking heeft. Maar ook een jeans 
zonder label kan evengoed uit echt duurzame materialen bestaan. De term ‘biologisch’ is namelijk wet-
telijk beschermd in Europa: als biologisch of organic op een product wordt vermeld, moet dit product 
aan de criteria van de Europese Verordening Nr. 2092/91 voldoen. Kort samengevat komt deze verorde-
ning erop neer dat er bij de biologische teelt geen chemische meststoffen, bestrijdingsmiddelen of GGO’s 
toegelaten zijn. 

Voor biohennep bestaan er nog geen labels (de productie vindt slechts op kleine schaal plaats), maar de 
teelt is van nature zo goed als biologisch (zie hoofdstuk 2.7). Hetzelfde geldt voor bamboe. 

De reden dat sommige jeans geen label dragen is, dat het nogal redelijk wat geld kost om een label aan 
te vragen. Voor kleine producenten van jeans wegen deze kosten niet op tegen het voordeel van het voe-
ren van het label, of ze hebben gewoonweg niet voldoende middelen om een dergelijk label te kunnen 
kopen.

7.3 Labels

Een betrouwbaar label is gebaseerd op een reeks criteria die strenger zijn dan de geldende wetgeving 
en die gecontroleerd worden. Die controle gebeurt door een onafhankelijke controle-organisatie, die 
erkend (geaccrediteerd) is om die specifieke controles uit te voeren. De organisatie die het label beheert, 
werkt transparant. Alle informatie over de criteria en de lastenboeken* waaraan gelabelde producten 
moeten voldoen is openbaar. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan je over een betrouwbaar label 
spreken (zie ook www.labelinfo.be en brochure ‘Kledinglabels uitgerafeld’ via www.schonekleren.be).

Het woord ‘label’ wordt dikwijls gebruikt voor ‘bedrijfskeurmerken’ – een kledinglijn die volgens een  
kledingbedrijf zelf aan bepaalde vereisten voldoet. Bedrijfskeurmerken worden niet onafhankelijk ge-
controleerd en zijn vaak verbonden aan één merk. Ze bieden niet dezelfde waarborgen als degelijke 
labels. We hebben het hier verder vooral over betrouwbare labels en niet over bedrijfskeurmerken.

De labels voor jeans met duurzame kenmerken, kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen:

1.  Labels inzake de katoenteelt: hierbij wordt het proces van de katoenteelt  
onder de loep genomen

2.  Labels inzake het productieproces:  hierbij wordt het productieproces  
van de jeans bekeken

3.  Labels inzake het eindproduct: hierbij wordt het afgewerkt product getest  
op de aanwezigheid van residuen.

Tabel 9 geeft een aantal voorbeelden:
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Criteria Katoenteelt Productie residuen

Biogarantie Biologisch geteeld in 
goede arbeidsomstan-
digheden

Geproduceerd in goede 
arbeidsomstandigheden 
met aandacht voor de 
milieu-impact

Het eindproduct 
bevat geen residuen 
van schadelijke 
stoffen

Eko Sustainable Textile Biologisch geteeld Geproduceerd met 
aandacht voor de 
milieu-impact

Het eindproduct 
bevat geen residuen 
van schadelijke 
stoffen

Europees Ecolabel Criteria over residuen in 
vezels

Geproduceerd met 
aandacht voor de 
milieu-impact

Het eindproduct 
bevat geen residuen 
van schadelijke 
stoffen

Fairtrade Garantie Geïntegreerde teelt* in goede 
arbeidsomstandigheden, boeren 
krijgen een faire prijs voor hun 
katoen, en de coöperatie een 
fairtrade premie

Geproduceerd in goede 
arbeidsomstandigheden

Geen criteria

GOTS Biologisch geteeld Geproduceerd in goede 
arbeidsomstandigheden 
met veel aandacht voor 
de milieu-impact

Het eindproduct 
bevat geen residuen 
van schadelijke 
stoffen

Öko-Tex 100 Geen criteria Geen criteria Het eindproduct 
bevat geen residuen 
van schadelijke 
stoffen

Öko-Tex 1000 Geen criteria Geproduceerd in goede 
arbeidsomstandigheden 
met veel aandacht voor 
de milieu-impact

Het eindproduct 
bevat geen residuen 
van schadelijke 
stoffen

Fair Wear Foundation Geen criteria Geproduceerd in goede 
arbeidsomstandigheden

Geen criteria

Tabel 9: Verschillende textiellabels en hun betekenis (bron: www.labelinfo.be)
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Biolabels

Biologische labels zijn er voor alle landbouwproducten. In vele gevallen is dit voeding, maar ka-
toen, hennep en andere vezelsoorten vallen ook onder deze categorie. 

Milieucriteria:

Bovenop de wettelijke criteria voor bio bevatten de lastenboeken* verder een verbod op een aantal 
milieubelastende (en kankerverwekkende, mutagene*, teratogene*) stoffen bij de verschillende 
textielverwerkingsprocessen. Daarnaast is biologische afbreekbaarheid van detergenten en afval-
waterzuivering verplicht, en worden de residuen vermeld die mogen worden teruggevonden in de 
kleding, naast ook nog andere uitgebreide milieucriteria. 

Sociale criteria: 

Deze labels bevatten ook eisen op het gebied van arbeidsrechten bij de katoenteelt en de verwer-
king tot stof: dat gaat onder andere over een leefbaar minimumloon, een verbod op kinderarbeid 
en een veilige en hygiënische werkomgeving. 1

Er zijn veel textielverwerkers die voor garens en stoffen een beperkte hoeveelheid biokatoen men-
gen onder het conventioneel katoen (in plaats van 100% bio-katoen te gebruiken) – al was het 
maar omdat er momenteel te weinig biokatoen op de markt beschikbaar is. 

Naast deze wettelijke criteria inzake bio-landbouw, zijn er nog andere voorwaarden voor het toe-
kennen van deze labels. De bijkomende criteria verschillen van label tot label.

In wat volgt geven we meer uitleg bij elk van deze labels.

1 www.milieucentraal.nl 

7.3.1 Biogarantie

Biogarantie is het Belgische merk voor biologische producten. Biogarantie ontwikkelt duur-
zame normen door rekening te houden met sociale, ecologische en economische regels, 
bouwend op de basisprincipes van de biologische landbouw. Het biogarantielabel wordt on-
afhankelijk gecontroleerd. In België controleren Integra, afdeling Blik, en Certisys (voorheen 
Ecocert Belgium) of de aangesloten bedrijven de productieregels naleven. Zij werken beiden 

in heel België en hanteren eenzelfde sanctiereglement en identieke tarieven. 2

     
Milieucriteria:

Criteria voor de teelt:: voldoet aan de normen van de biologische landbouw, met aandacht voor dieren-
welzijn, milieuzorg en verpakkingen. Criteria voor de verwerking: volgens de minst milieubelastende 
technieken op dat moment gekend, met zo beperkt mogelijk energieverbruik. Het water moet gezuiverd 
en hergebruikt worden en de toevoeging van synthetische hulpstoffen moet vermeden worden. Ggo’s zijn 
verboden, zowel in de grond- als hulpstoffen, als tijdens het verwerkingsproces. Verbod op aanwezigheid 
van residuen van schadelijke stoffen in het eindproduct.
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Sociale criteria:

Er wordt gestreefd naar een situatie waarin alle stappen in de verwerking gebeuren in omstandigheden 
die aan de minimale sociale normen voldoen. Deze normen komen overeen met die van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie. Rapporten uitgevoerd door erkende sociale labels (bv. FWF, zie 7.3.8) worden als 
bewijs aangenomen. 

7.3.2 EKO Sustainable Textile

Dit label is opgegaan in het GOTS label (zie verder).

7.3.3 Europees Milieukeurmerk (Ecolabel of Europese Bloem)

Dit keurmerk is door een Europese verordening ingesteld en houdt rekening met het gehele 
productieproces van je (jeans)kleding. Dit label wordt extern gecontroleerd door een nationale 
instelling in iedere Europese lidstaat. In België is dit de FOD volksgezondheid, veiligheid van 
de voedselketen en leefmilieu, waar het ecolabelcomité in onder gebracht is. Zij controleren 
of de dossiers volledig zijn en of de nodige tests zijn gebeurd. 

Milieucriteria:

Verbod op of beperkt gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in de gehele productieketen. Er zijn normen 
voor afvalwater en luchtvervuiling. Ook zijn er enkele criteria in verband met vezels en textielprocessen 
opgenomen: bepaalde hulpstoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, mogen niet gebruikt 
worden. Deze criteria zijn echter veel minder streng dan voor kleding van biologische vezels. 3

Sociale criteria:

Geen

7.3.4 Fairtrade Garantie (Max Havelaar)

Fairtrade kleding komt uit het alternatieve handelscircuit dat via eerlijke handel de ont-
wikkeling wil bevorderen van boeren uit het Zuiden. Fairtrade bevordert coöperaties van 
boeren, die voor hun producten een meerprijs krijgen, naast lange-termijncontracten met 
prefinanciering en steun (fairtradepremie) voor technische en sociaal-economische ontwik-
keling en diversificatie. 

Milieucriteria:

Fairtrade katoen is niet biologisch, maar volgens de principes van de ‘geïntegreerde cultuur’ geteeld: een 
aantal van de meest giftige chemische producten wordt geweerd, en de boeren worden aangemoedigd 
om, indien mogelijk, over te schakelen naar biologische teelt. De textiel wordt conventioneel verwerkt.

Sociale criteria:

Een jeans uit  fairtrade gelabeld katoen verzekert dat er een eerlijke prijs betaald is voor de katoen aan 

2 www.bioforum.be (eigenlijk het lastenboek)
3 www.ecolabel.be 
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de katoenboeren, zodat ze een product kunnen leveren dat sociaal en ecologisch verantwoord is, zonder 
er geld aan te verliezen. Bovenop deze eerlijke prijs wordt een vaste fairtradepremie uitgekeerd, die 
geïnvesteerd wordt in de opbouw van de lokale gemeenschap. De algemene normen voor boeren en 
landarbeiders omvatten een aantal normen voor sociale ontwikkeling en criteria op basis van de IAO ba-
sisconventies. Ook verder in de keten (naaiateliers, ververijen) moet bewezen worden dat de IAO normen 
worden nageleefd (bijvoorbeeld via SA8000 certificering*, lidmaatschap van een multistakeholderinitia-
tief of een externe audit). 4

7.3.5 Global Organic Textile Standard (GOTS) 

Dit label garandeert dat de grondstof van de kleding biologisch geteeld is. Het heeft be-
trekking op de productie, verwerking, verpakking, etikettering, export, import en distribu-
tie van natuurlijke vezels. GOTS wordt onafhankelijk gecontroleerd door de Control Union 
World Group.

Milieucriteria:

Alle vezels (tenminste 95%) zijn afkomstig van de biologische landbouw. Het gehele productieproces vol-
doet aan bepaalde milieucriteria: verbod op gebruik van chemische stoffen, zuivering van het afvalwater, 
bepaalde criteria voor verpakking, waaronder een verbod op PVC en een verbod op of beperkte aanwezig-
heid van residuen in eindproduct.

Sociale criteria:

Er gelden minimale sociale normen volgens de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie. 5

7.3.6 Öko-Tex Standaard 100 

Dit is een productlabel dat aantoont dat het textielproduct niet schadelijk is 
voor de gezondheid. Deze gezondheidsnorm bevat geen voorschriften voor 
de productie (van vezel en textiel), maar beperkt de aanwezige residuen in 
de kledingstukken. Het label is wijd verspreid. Meer dan 7.500 textiel- en 
kledingproducenten in zowat 80 landen hebben producten met het Öko-Tex 
100 label. Dit label wordt extern gecontroleerd door verschillende contro-
leorganisaties verspreid over de hele wereld. In België gebeurt dit door 
Centexbel.

Milieucriteria: 

Beperkte aanwezigheid of afwezigheid van residuen van schadelijke stoffen voor de consument: formal-
dehyde, zware metalen, pesticiden en andere. De norm varieert volgens het kledingproduct (babykleding, 
kleding die in contact komt met de huid, bovenkleding). 6

7.3.7 Öko-Tex Standaard 1000

Naast de Öko-Tex Standaard 100 (zie boven) is er eveneens een uitbreiding van 
het label: de Standaard 1000. Hierbij wordt naast de aanwezigheid van schade-
lijke stoffen ook het gehele productieproces doorgelicht, voor zowel sociale als 
milieucriteria. Dit label wordt extern gecontroleerd door verschillende controleor-
ganisaties verspreid over de hele wereld. In België gebeurt dit door Centexbel.

4 www.maxhavelaar.be
5 www.global-standard.org
6  www.oeko-tex.com
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Milieucriteria: 

Er wordt rekening gehouden met een reeks milieucriteria waaronder het verbod op, of de beperking van 
het gebruik van bepaalde milieuschadelijke hulpstoffen; het gebruik van water en de behandeling van 
afvalwater; de behandeling van luchtverontreiniging en de optimalisatie van het energieverbruik en de 
introductie van een milieuzorgsysteem. Verder moet tenminste 30% van de productie van het bedrijf Öko-
Tex 100 gelabeld zijn. 

Sociale criteria: 

Er moet aan een reeks sociale criteria worden voldaan die overeenkomen met de richtlijnen van de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie. 7

7.3.8 Fair Wear Foundation

FWF is een multistakeholderinitiatief, ontstaan in Nederland, dat de arbeidssituatie in de 
kledingindustrie wil verbeteren. Binnen FWF werken werkgevers, vakbonden en NGO’s 
nauw samen. FWF heeft een gedragscode opgesteld en controleert of die bij de leveran-
ciers van de aangesloten kledingbedrijven goed wordt nageleefd. Daartoe worden lokale 
teams in de productielanden opgeleid. Lokale vakbonden en/of NGO’s worden daarbij 
betrokken (zo is er o.a. een klachtensysteem, waarbij werknemers/arbeiders anoniem 
een klacht kunnen indienen). FWF geeft geen keurmerk, maar het lidmaatschap garan-

deert dat de arbeidssituatie (geleidelijk aan) naar de IAO normen evolueert, aangevuld met normen uit 
de Internationale Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. FWF controleert of 
deelnemers zich voldoende inspannen om naleving van de gedragscode in de fabrieken te realiseren. FWF 
bekijkt hiertoe jaarlijks het werkplan van iedere deelnemer om te zien of de geplande activiteiten hier 
voldoende aan bijdragen en controleert achteraf of het werkplan volgens afspraak is uitgevoerd. 8

7.4 Duurzame alternatieven voor onze blue jeans 

Dé ideale, totaal duurzame jeans hebben we nog niet gevonden: een jeans die gemaakt is met respect 
voor milieu én mens, onafhankelijk gecontroleerd en te koop aangeboden met vooral zeer duidelijke 
informatie. Een aantal merken zijn gelukkig wel al een (heel) stuk op de goede weg...

Heel wat kledingproducenten brengen een ecologische, sociale of fairtrade jeanslijn op de markt. Hierbij 
is de controle echter niet altijd gegarandeerd. Sinds 2007 is biologische en ecologische kleding ook een 
thema dat in de media aan de orde is. Veel mainstream jeansleveranciers hebben jeanscollecties uit bio-
katoen of ecologisch textiel aangekondigd. Bij sommige bedrijven is informatie hierover zeer karig en is 
het onduidelijk in welke hoeveelheid en waar deze kleding te koop is. De verklaring voor het beperkte 
aanbod aan ecologische kleding ligt veelal bij de beperkte teelt van biokatoen, waardoor er onvol-
doende grondstoffen beschikbaar zijn voor de kledingproductie. 

Daarbij komt dat er naast enkele kleinschalige textielfabrieken, slechts een paar spinnerijen/weverijen 
zijn die ecologisch duurzaam denimdoek kunnen fabriceren. Maar deze zijn geneigd dat enkel te doen 
bij voldoende en aanhoudende vraag. 9 Toch weerhoudt dit bepaalde kledingproducenten niet om duur-
zame jeansbroeken op de markt te brengen. 
In een aantal winkels vind je tegenwoordig jeans die aan één of meerdere duurzaamheidsvoorwaarden 
voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de door ons gevonden merken. We hebben deze ingedeeld 
in 3 categorieën, volgens het type winkel waar ze te koop zijn: 

gespecialiseerde ‘ecologische’ en/of ‘ethische’ winkels1. 
modeketens2. 
specifieke jeanswinkels3. 

7  www.oeko-tex1000.com
8 www.fairwear.nl
9    Levi’s heeft een Hongaarse textielfabriek helemaal geconverteerd voor de productie van ecologische denim. 
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7.4.1 Gespecialiseerde ‘ecologische’ en/of ‘ethische’ winkels

Het aantal ‘ecologische’ of ‘ethische’ winkels is de laatste tijd opvallend toegenomen. Allicht zijn ze een 
teken dat de vraag naar kleding die gemaakt is uit duurzame grondstoffen en geproduceerd is op duur-
zame wijze, toegenomen is. De collectie ‘ecologische’ of ‘ethische’ kleding is in deze winkels niet beperkt 
tot één rek of enkele stuks. De meeste zaken doen echter een beroep op het vertrouwen van de klant. Er 
zijn weinig onafhankelijk gecontroleerde labels terug te vinden.

ArT 23 
ART 23 brengt jeansbroeken op de markt uit bio- en fairtrade katoen. ART 23 verwijst naar artikel 23 van 
de Universele Verklaring van de Mensenrechten over arbeidsrechten. 10 Op deze manier neemt dit merk 
een duidelijk standpunt in ter verdediging van haar eigen visie op mode. Er wordt rekening gehouden 
met het milieu door enkel biokatoen en verder natuurlijke stoffen te gebruiken. Rekening houdend met 
de mensenrechten, beantwoorden de kledingateliers van ART 23 in India aan de economische en sociale 
criteria van fairtrade, en worden ook vrouwenrechten gerespecteerd en verdedigd. ART 23 is opgericht 
in 2006 door La Compagnie du Commerce Equitable, een bedrijf dat fairtrade producten wereldwijd aan-
koopt om partnerschappen op te zetten ten voordele van duurzame ontwikkeling. 

Braintree Hemp
Braintree Hemp heeft 2 jeansmodellen voor mannen en 1 model voor vrouwen. Deze broeken bestaan 
voor 55% uit hennep en voor de andere 45% uit gecertificeerd biokatoen (GOTS label). Zeer milieuvrien-
delijk dus. Er is de keuze tussen indigo washed en vintage washed.

10  1) Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. 
 2) Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. 
 3)  Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert,  

welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld. 
 4) Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen. Zou ik schrappen
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Ecolution
Ecolution fabriceert jeans uit hennep in Roemenië waar hun fabriek staat. Al de vezels worden uitsluitend 
op natuurlijke, mechanische en strikt ecologische wijze verwerkt, aldus Ecolution. 11 Verder werkt Ecolu-
tion met ecologische kleurstoffen: vrij van zware metalen en andere gekende schadelijke substanties, die 
voldoen aan alle Europese normen inzake ecologische kleurstoffen.

Voor ritssluitingen, velcro, haakjes en drukknoopjes wordt uitsluitend metaal van YKK gebruikt, dat het 
certificaat ISO 9000 draagt en beantwoordt aan de Öko-Tex Standaard 100.
Op sociaal vlak heeft Ecolution een mooi beleid – werknemers krijgen zelfs van de overheid een ziekte-
verzekering en pensioen – maar hierop is echter geen externe controle. 

Hemp Age 
Hemp Age heeft een unisex jeans uit 55% hennep en 45% gecertificeerd biokatoen. Het beleid van Hemp 
Age is om producten te fabriceren, van grondstof tot eindproduct, in het land waar de vezel wordt gecul-
tiveerd, zodat de lange transportafstand in de mate van het mogelijke wordt beperkt. Ook is Hemp Age 
lid van lid van de FWF, waardoor ze goede arbeidsomstandigheden verzekeren.

Hemp valley
Hemp Valley verkoopt jeans uit 55% hennep en 45% biokatoen. Hun kledingfabriek staat in China. Er is 
een sociale gedragscode, maar geen externe controle. 

Ideo
Ideo biedt fairtrade jeans van biokatoen aan. Dit merk werkt met kleine producenten in ontwikkelings-
landen die ondersteuning nodig hebben. Ze betalen hen een leefbaar loon waardoor deze mensen een 
fatsoenlijk en waardig leven kunnen leiden. Ook zegt Ideo de opbouw van scholen en medische posten 
te ondersteunen. Verder proberen ze hun hele bedrijfsvoering zo ‘groen’ mogelijk te maken, door bijvoor-
beeld ook ecologisch te printen.
Op sociaal vlak voldoen de producenten die aan hen leveren aan de internationale arbeidsnormen, maar 
er is geen externe controle.

11    Sedert 2001 kweekt Ecolution biologische hennep in de streek van Satu Mare in Roemenië en is ze de eerste onderneming ter wereld die biologische hennep 
kweekt voor textieldoeleinden. Vanaf volgend jaar zal deze hennep het certificaat biologisch dragen.
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Kolam
Kolam is een Frans jeansmerk dat de milieu-impact van zijn producten minimaliseert met een collectie ge-
maakt uit biologische katoen. Het bedrijf wil graag CO

2
 neutraal zijn. Hiervoor werd een audit uitgevoerd 

door een erkend Frans bedrijf en werden de eerste stappen gezet om minder CO
2
 uit te stoten.  

Op sociaal vlak onderneemt Kolam ook stappen. In haar fabriek  zijn de werkomstandigheden gunstig en 
krijgen de werknemers verlofdagen, werkonderbrekingen, een salaris dat ruim hoger ligt dan het gemid-
delde en worden overuren betaald. Hierop wordt echter geen controle uitgeoefend.

Kuyichi
Kuyichi is het gezamenlijke eigendom van Zuid-Amerikaanse coöperatieven en Nederlandse ontwikke-
lings- en financieringsorganisaties. De productiepartners zijn o.a. coöperatieven van biokatoenboeren in 
Peru, Turkije en India. 90% van de jeansbroeken is gemaakt uit biokatoen. Daarnaast maken ze jeans uit 
linnen, bamboe, hennep, soja (enkel van resterende bijproducten) en houtpulp. Ook worden overgeble-
ven stukken denim van vorige collecties verwerkt tot nieuwe kleding.

De biokatoenboeren krijgen volgens de fairtrade principes een meerprijs ten opzichte van de marktprij-
zen, langetermijncontracten en bijkomende ondersteuning voor productontwikkeling en sociale projecten. 
54% van de productie komt van fabrieken die naar een sociale certificering toewerken (SA8000*) = res-
pect voor de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Living Crafts
Living Crafts is een Duits merk dat jeansbroeken op de markt brengt die voor 58% uit biologisch katoen 
bestaan. De andere vezels zijn afkomstig uit bamboe. Hierdoor is dit een erg milieuvriendelijke broek. 
Daarnaast probeert Living Crafts haar bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Zo wordt de 
CO

2
-uitstoot van het transport geminimaliseerd door deel te nemen aan het GoGreen project.

Machja
Machja maakt jeans uit biokatoen, gewaarborgd door Ecocert, Skal en IMO*. De stof voor jeans wordt 
ecologisch gekleurd (Öko-tex) en gebleekt via een biowash-methode. De biokatoen voor de jeans wordt 
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geproduceerd in Oeganda en geweven in Spanje. Het naaien vindt plaats in een Tunesisch filiaal van een 
Franse jeansfabrikant die daar dezelfde sociale politiek voert als in zijn fabriek in Frankrijk. Op aanvraag 
van Machja vond in de Tunesische fabriek een sociale audit plaats die hen tevreden stelde.

Monkee Genes
Monkee Genes draagt zowel het label van de Soil Association als het GOTS label, de broeken zijn gemaakt 
uit biologisch katoen. Tijdens de productie wordt eveneens rekening gehouden met het milieu door on-
der andere bepaalde chemische stoffen te verbieden. Daarnaast worden de IAO-normen inzake goede 
arbeidsomstandigheden gerespecteerd. 
 

7.4.2 Modeketens

Van de grote modeketens op onze markt biedt slechts een beperkt aantal ook jeans aan met duurzame 
kenmerken. Het gaat om C&A en JBC. Bij de trendy merken Mexx, Filippa K en G-sus valt op dat ze veeleer 
de klemtoon leggen op de arbeidsomstandigheden tijdens de productie dan op het milieu.

C&A
Heeft twee lijnen jeans uit biokatoen: Yessica voor dames en Angelo Litrico voor heren. Deze jeans dragen 
ook het Öko-Tex Standaard 100 label. Op sociaal vlak heeft C&A een gedragscode die oproept om de in-
ternationale arbeidsnormen te respecteren, en heeft ze een eigen controle-instituut Socam. 

H&M
Had eén lijn jeans uit biokatoen, maar tegenwoordig is die in vrijwel geen enkele H&M winkel te ver-
krijgen. Op sociaal vlak heeft H&M een gedragscode vergelijkbaar met de internationale arbeidsnormen. 
H&M is aangesloten bij Fair Labor Association.

JBC
JBC verkoopt een jeansmodel Quarterback dat gemaakt is uit biologisch katoen. Deze jeans is echter niet 
gelabeld. 

Filippa K
Filippa K is lid van de Fair wear Foundation. FWF geeft geen keurmerk, maar het lidmaatschap garandeert 
dat wat de arbeidssituatie betreft, naar de IAO+ normen wordt toegewerkt. 
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G-sus
Jeans gemaakt in goede arbeidsomstandigheden. G-sus is lid van de Fair Wear Foundation.

Mexx
Jeans gemaakt in goede arbeidsomstandigheden. Mexx is lid van de Fair Wear Foundation.

7.4.3 Jeansmerken

Bij de typische jeansmerken vinden we enkele modellen met ecologisch duurzame kenmerken bij Nudi, 
Carhartt en Maverick. Over de duurzame jeans die Levi’s, G-star en Jack&Jones uitbrachten, blijven we met 
vragen over hun beschikbaarheid zitten.

nudie organic jeans
Jeans uit biokatoen, en gemaakt op een ecologische manier. Er komen geen chemische middelen te pas 
bij de productie. Nudie heeft een gedragscode opgesteld die overeenkomt met de richtlijnen van de IAO 
en de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Al hun leveranciers moeten gehoor geven aan deze 
gedragscode. Er is echter geen externe controle. 

Carhartt 
Heeft een jeanslijn uit biokatoen.

Maverick (vF Corporation)
Maverick is één van de vele jeansmerken die VF Corporation, een Amerikaanse kledingmultinational, 
op de markt brengt. Maverick draagt het Öko-tex 100 label. VF Corporation heeft een gedragscode met 
internationale arbeidsnormen, maar geen externe controle. Verder is er weinig transparantie over de re-
sultaten van de interne controles. VF publiceert daarover geen gegevens en stelt ook geen jaarlijks rapport 
over zijn sociale verantwoordelijkheid op. 

Levi’s 
Levi’s heeft  twee modellen jeans met biokatoen op de markt gebracht, één voor mannen en één voor 
vrouwen. Deze jeans dragen het Eko Sustainable Textile label. Tegenwoordig zijn deze groene jeans vrij-
wel niet meer te verkrijgen. Wat sociale criteria betreft, heeft Levi’s een gedragscode met internationale 
arbeidsnormen, maar geen externe controle. 

G-star 
G-star is ook één van de grotere jeansmerken en heeft één lijn van biologische jeansbroeken. De milieu-
vriendelijke lijn wordt gemaakt van biokatoen, met knopen van honderd procent gerecycleerd plastic en 
zonder rivets (de zogenaamde ‘spijkers’ of studs). Jammer genoeg wordt er zo goed als geen promotie 
gemaakt voor deze lijn en is er op hun website ook geen informatie terug te vinden. 
Net zoals vele kledingbedrijven heeft G-star een eigen gedragscode, maar deze wordt niet onafhankelijk 
gecontroleerd. 

Jack&Jones 
Jack&Jones heeft een fairtrade jeansbroek uit biokatoen op de markt gebracht. De jeans is gemaakt uit 
gecertificeerd biokatoen (EKO Sustainable Textile) en heeft daar bovenop het fairtrade label. Helaas is 
deze jeans op dit moment in België niet te verkrijgen, maar ze is waarschijnlijk wel één van de meest 
duurzame jeansbroeken op de markt. 

nudie jeans
Nudie jeans heeft één lijn jeans uit biokatoen, gemaakt op een ecologische manier. Er komen geen che-
mische middelen te pas bij de productie. Nudie heeft een gedragscode opgesteld die overeenkomt met 
de richtlijnen van de IAO en de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Al hun leveranciers moeten 
gehoor geven aan deze gedragscode. Er is echter geen externe controle.
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Verklarende Woordenlijst

Hier vind je de betekenis van de woorden die in het dossier met een * aangeduid zijn.

Azo-kleurstoffen: een verzamelnaam voor kleurstoffen die vaak gebruikt worden om (kleding) te ver-
ven. Een aantal van deze AZO-kleurstoffen zijn kankerverwekkend.

BOD (Biological Oxygen Demand): is de hoeveelheid zuurstof nodig om organische vervuilende stoffen 
door micro-organismen te af te breken.

Chemicaliën: Stoffen die door scheikundige behandeling uit grondstoffen worden verkregen

Claim: Europese reglementering hanteert volgende definitie: “Elke boodschap of aanduiding die niet 
verplicht is op grond van de communautaire of nationale wetgeving, met inbegrip van illustraties, grafi-
sche voorstellingen of symbolen, ongeacht de vorm, waarmee gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd 
wordt dat een product bepaalde eigenschappen heeft”. 

COD (Chemical Oxygen Demand): Hoeveelheid zuurstof nodig om organische stoffen volledig tot water 
en kooldioxide af te breken. 

Confectie is het in massaproductie vervaardigen van kleding of schoenen. Dit in tegenstelling tot maatkle-
ding, die op maat gemaakt wordt. Het ‘voordeel’ van deze massaproductie is dat de prijs van de kleding-
stukken relatief laag gehouden kan worden. 

EJF (Environmental Justice Foundation): Een Britse liefdadigheidsorganisatie, opgericht in 2000, die zich 
inzet voor het verdedigen van mensenrechten gekoppeld aan de nood aan milieu-veiligheid. Ze zijn vooral 
bekend vanwege hun projecten over het promoten van duurzame alternatieven voor katoen.

ETI (Ethical Trading Initiative): Een baanbrekende vereniging van bedrijven, vakbonden en vrijwilligers-
organisaties. ETI werkt in partnerschap om de levens (arbeidsomstandigheden) te verbeteren van mensen 
over de hele wereld die consumptiegoederen maken of telen.

FLA (Fair Labour Association): Een samenwerkings initiatief/inspanning van sociaal verantwoordelijke 
bedrijven, colleges en universiteiten, en burgerorganisaties, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren 
in fabrieken over de hele wereld.

Fair Wear Foundation (FWF): is een multistakeholderinitiatief, ontstaan in Nederland, dat de arbeidssitu-
atie in de kledingindustrie wil verbeteren. Binnen FWF werken werkgevers, vakbonden en NGO’s nauw 
samen. FWF heeft een gedragscode opgesteld en controleert of die bij de leveranciers van de aangesloten 
kledingbedrijven goed wordt nageleefd. Deze gedragscode is gebaseerd op de richtlijnen van de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Internationale Verklaring voor de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties.

Healthy Environments for Children Alliance: Een wereldwijd bondgenootschap dat zich inzet om mili-
eurisico’s voor de gezondheid van kinderen te reduceren, voortkomend uit de omgeving waar ze leven, 
leren, spelen en soms ook werken.

IAO of ILO: Internationale Arbeidsorganisatie of International Labour Organisation is een tripartite instan-
tie van de Verenigde Naties, die overheden, werkgevers en werknemers van haar lidstaten samenbrengt 
in actie, om menswaardige arbeid over de hele wereld te promoten. 

IMO (Institute for Marketecology): Een internationaal agentschap voor inspectie, certificering en kwali-
teitsgarantie van ecologische producten.
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Insecticiden: Stoffen voor de verdelging van insecten.

Kaliumpermanganaat: Een stof die gebruikt wordt om jeansbroeken mee te bleken (om een vintage/
versleten look te verkrijgen).

Kleinhandel: Detailhandel, levert fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. Het is 
een sector die bestaat uit verschillende branches (zoals de levensmiddelenbranche, de modebranche, de 
wonenbranche enz.). De kleinhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant 
tot consument.

Lastenboek: Een lastenboek is een (technische) beschrijving waarin gedetailleerd staat uitgelegd hoe 
een bepaalde opdracht moet worden uitgevoerd.

Monocultuur: Op hetzelfde stuk grond, wordt altijd hetzelfde gewas (plantensoort) verbouwd. Er vindt 
geen vruchtwisseling plaats.

Mutageen: Een stof is mutageen wanneer deze veranderingen kan aanbrengen in het DNA van een or-
ganisme.

Open kanaalirrigatie: Irrigatie waarvan de efficiëntie lager is dan 40%, wat betekent dat er van elke liter 
water minder dan 400 ml op de plek van bestemming komt.

PAn (Pesticides Action Network): is een netwerk van meer dan 600 non-gouvernementele organisaties, 
instituties en individuen uit meer dan 90 landen, dat als doel heeft het vervangen van het gebruik van 
gevaarlijke pesticiden door ecologisch aanvaardbare en sociaal rechtvaardige alternatieven.

Persistent: Niet veranderend, blijvend.

Pesticiden: De verzamelnaam voor fungiciden, insecticiden en herbiciden.

SA8000 certificering: Een internationale standaard die helpt bij het tot stand brengen en het garanderen 
van eerlijke en correcte werkomstandigheden in de productieketen. 

Skal: Stichting Skal houdt toezicht op de biologische productie in Nederland en is daartoe aangewezen 
door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een landbouwproduct of voedingsmiddel 
mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Om de consu-
ment te beschermen tegen fraude houdt Skal toezicht op de naleving van deze regels. Dat gebeurt door 
middel van inspectie, certificatie en sancties bij overtredingen. In totaal staan meer dan 2800 bedrijven 
staan onder toezicht van Skal. Stichting Skal is wettelijk merkhoudster van het EKO-keurmerk. 

Teeltwisseling (teeltrotatie): Het afwisselen van bijvoorbeeld katoenteelt met de teelt van een ander 
gewas. Hierdoor raakt de bodem minder uitgeput en minder geërodeerd. Dit heeft als gevolg dat de bo-
dem beter water kan vasthouden, waardoor er minder water nodig is voor de teelt.

Teratogeen: misvormingen verwekkend.

Tussenteelt: wordt geteeld tussen de hoofdteelten door, met als doel de bodemkwaliteit op peil te houden.

Siliciumdioxide (SiO2): zand, de meest voorkomende verbinding in de aardkorst.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): World Health Organisation is de leidende en coördinerende au-
toriteit wat betreft gezondheid binnen de Verenigde Naties.
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