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Textielbrief najaar 2022 

 

Aanleiding 
Ieder voorjaar rapporteert u aan de Kamer over de voortgang van het 
beleidsprogramma textiel via een voortgangsrapportage. De laatste rapportage 
stuurde u in april 2022.1 Vanwege een aantal gepubliceerde stukken en 
ontwikkelingen adviseren we u de Kamer tussentijds op de hoogte te brengen van 
de voortgang op het textieldossier.  

Geadviseerd besluit 
Wij vragen uw akkoord voor ondertekening en verzending van de brief naar de 
Tweede Kamer en daarmee publicatie van bijgevoegde stukken.  
 
Toelichting 
Met de bijgevoegde brief wordt de Kamer geïnformeerd over een aantal 
ontwikkelingen op het textieldossier. De brief noemt de campagne voor 
tweedehands kleding, waar u op 16 september aanwezig was voor de opening. 
Ook gaat de brief in op de invoering van de UPV textiel. Daarnaast worden bij 
deze brief drie rapporten meegestuurd: de Massabalans bedrijfskleding, het 
Monitoringsrapport Denim Deal 2021 en de Milieukundige analyse van het 
beleidsprogramma door CE Delft.  
 
In deze brief wordt tevens de toezegging om terug te komen op e-commerce 
gestand gedaan. Onder het vorige kabinet zijn verschillende beleidsopties verkend 
om de negatieve gevolgen van e-commerce tegen te gaan. De meest effectieve 
maatregel is wat ons (DLCE) betreft een verbod op het gratis terugsturen van 
kleding. Dit zou echter een wijziging van het Consumentenrecht vergen. Dit is 
Europese regelgeving en valt onder de verantwoordelijkheid van EZK. Er is over 
gesproken met EZK en zij zien onvoldoende aanleiding om deze mogelijkheid 
verder te onderzoeken. Daarom hebben we er op dit moment voor gekozen het te 
beperken tot inzet op gedrag. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de 
negatieve gevolgen van e-commerce tegen te gaan. De passage in de Kamerbrief 
hierover is met EZK overeengekomen.  

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

 
1 Kamerstukken II 2021/22, nr. 2022D16810 
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