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REACH 

CERTIFICATEN
(Ga online naar F&R Marketing Centre voor individuele product certificatie details.)

WRAP is een zelfstandige non-profit Organisatie die zich heeft toegelegd op de  
certificatie van wettige, menselijke en ethische arbeid wereldwijd.
https://wrapcompliance.org/

REACH is een verordening van de Europese Unie, aangenomen om de 
bescherming van menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren tegen 
de risico’s die chemische stiffen kunnen opleveren, en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken. Het 
bevordert ook alternatieve methoden voor de beoordeling van de gevaren van 
stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

Voor bedrijven van vandaag is goed doen voor mens en planet net zo belangrijk 
als inkomsten. Klanten, belanghebbenden en NGO’s Eisen dat bedrijven op een 
ethische, transparante en duurzame manier opereren.
Bied holistische handels-, sociale en milieudiensten aan om de veerkracht en 
duurzaamheid van uw wereldwijde inkoopstrategie te verbeteren.
Door krachten te bundelen en middelen te delen, besparen onze leden tijd en 
geld en hebben ze meer impact.
https://www.amfori.org/

FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) is een international verificatie-initiatief dat 
zich richt op het verbeteren van het leven van werknemers over de hele wereld.
https://www.fairwear.org/

EN471 en de nieuwere EN ISO 20471 zijn Europese Standaard voor Hi-Visibility 
kleding.  
Class 1 is de laagste zichtbaarheid.  
Class 2 is het tussenliggend niveau. 
Class 3 is het hoogst niveau van zichtbaarheid.

The ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) kijkt de aanwezigheid  
en de hoeveelheid organisch materiaal na in een eindproduct (min. 95% tot  
100% organische stof) en volgt de stroom van een grondstof van de bron tot  
het eindproduct.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Better Cotton is ‘s werelds toonaangevende duurzaamheidsinitiatief voor katoen. 
Het is onze missie om katoengemeenschappen te helpen overleven en bloeien, 
terwijl we het milieu beschermen en herstellen.
https://bettercotton.org/

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) is de grootste 
dierenrechtenorganisatie ter wereld. PETA verzet zich tegen speciësisme, een 
mens-supremacistisch wereldbeeld, en richt zijn aandacht op de vier gebieden 
waarin het grootste aantal dieren gedurende de langste tijd het meest te lijden 
heeft : in laboratoria, in de voedingsindustrie, in de kledinghandel en in de 
entertainmentbusiness.
https://www.peta.org/

The Green Button is een door de Duitse overheid beheerd keurmerk voor duurzaam 
textiel. Het wordt alleen toegekend als zowel het product als het bedrijf voldoen aan 
in totaal 46 sociale en milieu normen.
https://www.gruener-knopf.de/en

De SA8000 standaard is een code voor sociale regels, gebaseerd 
op de principles van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Verenigde Naties 
en nationale wetten ter bescherming van de rechten van de werknemers.
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

Het FAIRTRADE keurmerk is een geregistreerd certificeringslabel voor 
producten die afkomstig zijn van producenten in ontwikkelingslanden.
https://info.fairtrade.net/what

SEDEX betekent naleving van ethisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en 
duurzame principes gedurende de hele productie lijn. 
https://www.sedex.com/

De duurzame textielproductie (STeP) door OEKO-TEX® is een onafhankelijk  
certificeringssysteem dat transparante analyse, beoordeling en documentatie van  
duurzame prestaties mogelijk maakt in termen van eerlijke arbeidsomstandigheden  
en groene productietechnologieën.
https://www.oeko-tex.com/en/

The MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Het MADE IN GREEN by OEKO-TEX®- 
label is een traceerbaar consumentenlabel voor duurzaam textiel gemaakt van  
materialen die op vervuilende stoffen zijn getest in milieuvriendelijke bedrijven met  
veilige en sociaal aanvaardbare activiteiten.
https://www.oeko-tex.com/en/

De OEKE-TEX® STANDARD 100 is een wereldwijd uniform test 
– en certificeringssysteem voor textielgrondstoffen, tussen – en eindproducten in 
alle stadia van de productie.
https://www.oeko-tex.com/en/

The ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) kijkt de aanwezigheid en  
de hoeveelheid organisch materiaal na in een eindproduct (min. 5% organische  
stof) en volgt de stroom van een grondstof van de bron tot het eindproduct.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

De Recycled 100 Claim Standard (RCS) is een internationale, vrijwillige norm die 
eisen stelt aan certificering door derden van gerecyclede input en costody keten. 
Het doel van de norm is om het gebruik van gerecyclede materialen te vergroten 
(min 95% gerecycled materiaal)
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

De Global Recycled standard (GRS) is een internationaal keurmerk voor gerecyclede 
stoffen. De GRS streeft het doel na om het aandeel gerecyclede materialen te 
vergroten bij een product. Het bevat aanvullende criteria voor sociale en ecologische 
verwerkingseisen en chemische beperkingen. De bedrijven ie met deze norm werken, 
moeten ervoor zorgen dat minimaal 20 procent van het product uit gerecyclede 
materialen bestaat. Het GRS-logo mag daarentegen alleen  op een eindproduct worden 
gebruikt als het product minimaal 50 procent uit gerecyclede materialen bestaat.
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

De Recycled blended Claim Standard (RCS) is een internationale, vrijwillige norm 
die eisen stelt aan certificering door derden van gerecyclede input en costody 
keten. Het doel van de norm is om het gebruik van gerecyclede materialen te 
vergroten (min 5% gerecycled materiaal)
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) 
Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke prestaties van  
de leveranciers, om uiteindelijk betere arbeidsomstandigheden te verkrijgen in  
fabrieken wereldwijd.
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci


