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1. Boodschap van de CEO
Terugkijkend was FY2021 opnieuw een turbulent jaar voor mensen over de hele wereld. Nederland ging 2021
in met een landelijke Lock down, waardoor de manier waarop we leefden en werkten ingrijpend veranderde. Te
midden van uitdagende en volatiele marktomstandigheden presteerde ons bedrijf niettemin goed, met een goede totaalprestatie. De COVID-19 pandemie onderstreepte echter het belang van duurzaamheid door de sterke
verwevenheid van de wereldeconomie en onze relatie met de natuur te versterken. Om de klimaatverandering
te bestrijden en de veranderende behoeften en stijgende verwachtingen van onze klanten tegemoet te komen,
moeten we onze activiteiten omvormen naar een model van groene en regeneratieve principes.
Met dit duurzaamheidsverslag willen wij graag delen hoe

doelen kunnen stellen om onze CO2-voetafdruk te ver-

wij op deze transformatie inspelen. Wij zullen ons rich-

kleinen en te compenseren.

ten op onze belangrijkste beleidslijnen en benaderingen,
de uitdagingen en kansen waarmee wij worden gecon-

Duurzaamheid en innovatief denken vormen de kern van

fronteerd en hoe wij hierop reageren. Hoewel we ons

ons bedrijf. Om op een duurzame wijze onze producten

ervan bewust zijn dat we nog heel wat werk voor de boeg

en diensten opnieuw uit te vinden, zijn we begonnen de

hebben, hebben we een sterk actieplan opgesteld voor

verbanden anders te leggen en grenzen te verleggen.

de komende jaren, dat onze vooruitgang zal versnellen.

Dit blijkt voor ons allemaal een complexe en uitdagende

Bovendien zijn wij, dankzij de lessen die wij de afgelopen

leercurve te zijn. Het is bijvoorbeeld een uitdaging om de

jaren hebben geleerd, tot het inzicht gekomen dat de uit-

ecodesign benadering te introduceren bij onze business-

dagingen van vandaag een andere manier van denken

units, zodat onze ontwerpteams duurzaamheidsover-

vereisen. Om echte verandering teweeg te brengen, heb-

wegingen kunnen inbouwen in hun productontwerp. In

ben we innovaties nodig die bestaande ontwerp-, mate-

de toekomst moeten wij onze activiteiten omvormen,

riaal- en bedrijfsmodellen in vraag stellen. In 2022 zullen

zodat wij relevant kunnen blijven voor onze Private Label-

we verder onderzoek doen naar en producten bouwen

klanten en ook in de toekomst succesvol kunnen blijven.

die circulariteit bevorderen. Om tot een netto nul uit-

Aangezien wij de volledige controle hebben over onze

stoot te komen, moeten we onze milieu-impact meten.

eigen merken en licenties, zullen wij deze gebruiken als

We zullen daarom een begin maken met het verzamelen

speelveld voor onderzoek en ontwikkeling, waardoor wij

en analyseren van deze gegevens, zodat we realistische

deze transformatie kunnen versnellen.

In het post-pandemische tijdperk zullen wij duurzaamheid centraal blijven stellen
in de wijze waarop wij ons bedrijf laten groeien en opereren. Dit is voor ons bedrijf
de juiste handelswijze om te hanteren, voor onze klanten, onze collega’s en onze
planeet. Ik ben optimistisch over de vooruitgang die we zullen blijven boeken als we
zij aan zij werken met onze klanten, stakeholders en de maatschappij.
Als u een suggestie, vraag of opmerking heeft, neem dan contact met ons op.
Stuur een bericht naar sustainability@hvegfashiongroup.com

Mike van Snek
CEO at HVEG Fashion Group
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2.

Terugblik op 2021

niet. We moesten onszelf uitdagen en groter denken. Dit
betekent dat wij - voor onze eigen merken - een aparte,

Terugkijkend op 2021 was het een uitdagend jaar, waarin

meetbare en doelgerichte strategie hebben ingevoerd,

we niet alleen te maken hadden met onzekerheid op

gebaseerd op duidelijke sociale en milieuparameters.

milieu-, cultureel, economisch en politiek gebied, maar

Bovendien zullen wij onze reeds verworven technische

ook met de aanhoudende gevolgen van de COVID-19

informatie beter gaan gebruiken. Vanaf 2022 zullen wij

pandemie. Het was ook een jaar van versterkte samen-

de verwezenlijkingen en resultaten van alle gegevens

werking en solidariteit tussen onze klanten en partners

afzonderlijk gaan evalueren voor onze eigen merken en

in de waardeketen. We weten niet wanneer, of en hoe

Private Label. Dit zal ons helpen om te experimenteren

onze samenleving weer normaal zal worden, maar 2021

met materialen, technologieën en processen en onze

heeft ons wel in staat gesteld om naar het heden te kij-

klanten voor te zijn. We zijn trots op de stappen die we

ken en ons op de toekomst te richten. We versnellen nu

al hebben gezet, maar beseffen dat we onze inspannin-

de transformaties, vooral rond productiepraktijken en

gen moeten versnellen om de klimaatverandering aan te

digitalisering. We hebben ook onze samenwerking met

pakken en te werken aan een circulaire en gelijkwaardi-

de industrie opgevoerd. Hoewel we het gevoel hebben

ge samenleving. De keuzes die we nu maken, kunnen de

dat we de afgelopen jaren welkome stappen hebben ge-

toekomst veranderen.

zet en veel verbeteringen hebben doorgevoerd, zijn we
tot het besef gekomen dat we onze CSR-strategie moeten heroverwegen. Omdat onze strategie meerdere sta-

3.

Marktupdate 2021

keholders met soms tegenstrijdige belangen moet omvatten, is het moeilijk gebleken een evenwicht te vinden

Het afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van de

tussen onze eigen strategische doelstellingen. Aangezien

COVID-19 pandemie en de maatregelen die zijn genomen

onze klanten een grote verscheidenheid aan producten

om deze te bestrijden. Vanaf het begin van het jaar wer-

aanbieden, in verschillende landen actief zijn en verschil-

den in de meeste markten vaccinatieprogramma’s uitge-

lende verplichtingen hebben op het gebied van Human

rold en gingen de economieën geleidelijk weer open. In

Rights Environmental Due Diligence (HREDD), moeten

Nederland resulteerde dit in een groei van het bbp met

wij ons bezighouden met een groot aantal verschillen-

6.6 procent, vooral gedreven door consumentenbeste-

de sociale en milieubeleidslijnen en een hoop wettelijke

dingen in de (non-food) detailhandel en dienstverlening.

vereisten, initiatieven, normen en mechanismen. Het is
moeilijk om al deze verschillende vereisten en verbin-

Als gevolg van de Lock down, die eind 2020 begon en

tenissen op een consequente manier toe te passen en

tot mei 2021 duurde, was het begin van 2021 bijzonder

tegelijk onze eigen doelstellingen te verwezenlijken. De

moeilijk voor non-fooddetailhandelaren. In deze periode

one-size-fits-all-formule die we zowel voor Private Label

daalde de omzet met 20% in vergelijking met het voor-

als voor onze eigen merken hanteerden, werkte gewoon

gaande jaar. Kledingzaken werden nog harder getroffen
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door de sluiting van fysieke winkels: zij zagen hun omzet

In het laatste kwartaal van 2021 steeg de inflatie met

met 50 procent dalen. Vanaf het tweede kwartaal van

meer dan 5 procent. De belangrijkste aanjagers waren

2021 profiteerden de non-foodwinkels van de herope-

enerzijds de stijgende energie- en materiaalkosten en

ning en realiseerden ze een omzetstijging van 8 pro-

anderzijds de wereldwijde uitdagingen in de toeleve-

cent ten opzichte van 2020; bij kledingzaken was dit 25

ringsketen. Aangezien de hoge inflatiecijfers niet volledig

procent. In deze periode waren de uitgaven aan kleding

worden gecompenseerd in de lonen, zal dit de koop-

zelfs 2 procent hoger dan voor de COVID-19 periode van

kracht van de consument verder onder druk zetten.

2019. Voor het volledige jaar 2021 ligt de omzet in kle-

Bedrijven zoals wij, die goederen uit het Verre Oosten

ding ongeveer 14 procent boven 2020, maar nog altijd 12

importeren, kregen ook te maken met een ongekende si-

procent onder 2019. De verschuiving naar online winke-

tuatie met grote verstoringen van de toeleveringsketen,

len, die tijdens de Lock down-periode in 2020 versnelde,

die resulteerden in grondstoffentekorten, bezettings- en

nam in 2021 af. Desondanks heeft het onlinekanaal nog

verzendingsproblemen. Door dit laatste hadden zij te

steeds een jaarlijkse groei van bijna 24 procent gereali-

kampen met congestie en liepen zendingen vertraging

seerd en heeft het bewezen een niet te negeren alterna-

op. Tegelijkertijd gingen de prijzen voor containersche-

tief te zijn.

pen door het dak en vertienvoudigden ze in vergelijking
met 2020. Hoewel detailhandelaren, vooral in het dis-

In het tweede en derde kwartaal van het jaar heeft de

counter-segment, aanvankelijk aarzelden om de hoge-

heropening van de detailhandel, in combinatie met

re kosten in hun (consumenten)verkoopprijzen door te

hoge besparingen door de consumenten, geleid tot een

voeren, gaven zij uiteindelijk toe.

toegenomen consumentenvertrouwen en een hogere
koopbereidheid. Deze positieve trend werd in het laatste

Hoewel de vaccinatiecampagnes de economie op het

kwartaal van 2021 onderbroken, met name door hoge

spoor van herstel zullen zetten, zullen de gevolgen van

inflatiecijfers en (aanvankelijk de angst voor) de nieuwe,

de coronapandemie zichtbaar blijven. Voortdurende be-

meer overdraagbare Micron variant. In reactie op deze

drijfsonderbrekingen, zoals arbeidstijdverkorting, win-

nieuwe variant besloot de Nederlandse regering tot een

kelsluitingen en verstoringen van de toeleveringsketen,

strikte Lock down tijdens de kerst- en Nieuwjaars perio-

zullen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en de

de. Deze maatregelen hebben de detailhandel opnieuw

kostprijs van consumptiegoederen. In combinatie met

hard getroffen. Andere Europese landen namen ook

de stijgende inflatie zal dit mogelijk gevolgen hebben

nieuwe maatregelen om Micron tegen te gaan, maar niet

voor het consumentenvertrouwen en de consumenten-

zo drastisch als in Nederland. In Duitsland bijvoorbeeld

bestedingen. De gevreesde inflatiestijging kan worden

leidden de nieuwe beperkingen in 2021 tot een trager

vermeden door financiële steunmaatregelen van de

maar gestaag bestedingsherstel. Niettemin ligt de omzet

overheid. Een volledig herstel kan echter tijd kosten en

in Duitse kledingwinkels nog steeds 10 procent onder

de economieën bereiden zich voor op een toekomst met

het niveau van 2019.

aanhoudende gevolgen van de pandemie.
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4.

HVEG Fashion Group

5.

Referentiekader - SDG’s

HVEG Fashion Group is een groep internationaal opere-

Klimaatverandering is een van de meest bepalende

rende mode- en accessoires bedrijven. Onze missie is het

crisissen van onze tijd. Het gebeurt hier en nu en zelfs

ontzorgen van onze klanten door het ontwerpen, ont-

sneller dan we vreesden. De afgelopen jaren is het

wikkelen en produceren van hun Private Label mode- en

weer steeds heviger geworden, met orkanen, hittegol-

accessoires collecties. Daarbij hebben wij één doel voor

ven, droogte, overstromingen en bosbranden tot ge-

ogen: ervoor zorgen dat onze klanten tevreden en voor-

volg. Deze gevaarlijke verandering van het klimaat on-

al succesvol zijn. Wij houden ons ook bezig met diverse

derstreept de urgentie van onmiddellijke klimaatactie

merk- en licentieactiviteiten; onze merkenportefeuille

en een stap in de richting van netto-nul uitstoot tegen

bestaat uit verschillende succesvolle merken. Elk lid van

2050. Als onderneming willen wij ons steentje bijdragen

onze groep heeft zijn eigen unieke DNA, maar allen wor-

om de klimaatverandering te helpen beperken, door het

den we geleid door dezelfde kernwaarden en delen we

energieverbruik en de emissies in onze eigen activiteiten

een gemeenschappelijke identiteit en cultuur, samen-

en toeleveringsketen te verminderen, de biodiversiteit te

gevat in onze missie: duurzaam voordeel behalen voor

ondersteunen en de hoeveelheid afval te verminderen.

onze klanten door waarde gedreven partnerships. Wij

Om passende antwoorden op deze uitdagingen te for-

voeren onze activiteiten uit in lijn met onze waarden en

muleren, hebben wij onze CSR-strategie afgestemd op

doen dit voor sterke Europese textielmerken, Retail be-

de zeventien Global Goals for Sustainable Development

drijven en voor distributiekanalen zoals de supermarkt,

(SDG’s) van de VN. Deze routekaart, die als houvast fun-

drogisterij, Discount en Online Retail. Ons hoofdkan-

geert voor overheden, bedrijven, organisaties en indivi-

toor is gevestigd in Leusden, Nederland. Sourcen voor

duen, moet tegen 2030 een einde maken aan armoede,

het succes van onze klanten is waar we goed in zijn. We

ongelijkheid en klimaatverandering. Wij geloven dat be-

hebben onze eigen inkoopkantoren in Hong Kong, Chi-

drijven, door middel van partnerschappen, wetenschap

na en Bangladesh. Onze lokale kwaliteitscontrole teams

en innovatie, een sleutelrol spelen in het bereiken van

en de medewerkers die in onze inkoopkantoren werken

de SDD’s. Daarom hebben wij vier strategische thema’s

worden aangestuurd door ons Nederlandse hoofdkan-

voor de lange termijn geselecteerd waarop wij als orga-

toor. Om een leidende inkooppartner te zijn voor onze

nisatie de meeste invloed denken te hebben.

gewaardeerde klanten zijn wij ook vertegenwoordigd in
India, Pakistan en Turkije waar wij langdurige samenwer-

Deze thema’s zijn:

kingsrelaties hebben opgebouwd met onze agenten.

•
•
•
•
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Fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8),
Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en
Leven op land (SDG 15).
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We weten dat alle zeventien SDG’s met elkaar verbonden

reeks sociale normen, in overeenstemming met interna-

zijn, en erkennen dat ons bedrijf invloed heeft op meer

tionaal erkende conventies. Wij bezoeken onze leveran-

doelen dan de vier SDG’s die voor ons de meeste priori-

ciers regelmatig en laten sociale audits uitvoeren door

teit hebben.

onafhankelijke partijen.

5.1 SDG 6: Waterbeheer

5.3 SDG 12: Hulpbronnen en circulariteit

In 2010 werd toegang tot water verklaard tot een men-

De hulpbronnen van de wereld zijn eindig, en met een

senrecht door de VN. Water is onmisbaar voor mens en

bevolking die naar verwachting zal groeien tot 9,7 mil-

natuur; watervervuiling draagt bij tot waterstress. Om-

jard mensen in 2050 (VN), is de schatting dat we het

dat onze productieprocessen wassen, verven, printen

equivalent van viermaal de aarde nodig zullen hebben

en afwerken omvatten, komen er schadelijke chemicali-

om onze huidige levensstijl in stand te houden. Dit be-

ën in het milieu terecht. Daarom is het belangrijk dat we

tekent dat er een nieuw evenwicht tussen vraag en aan-

zuinig omgaan met water en ervoor zorgen dat het water

bod moet worden gevonden, waarbij we van een lineair

dat we terug in het milieu brengen schoon en veilig is. Sa-

take-make-waste-model overstappen op een circulair

men met onze grootste klanten werken wij aan een nul

model. Als bedrijven en consumenten moeten we ook

lozing van gevaarlijke chemicaliën (ZDHC) in onze toe-

onze consumptiehouding veranderen. In 2021 waren

leveringsketens. Wij voeren geleidelijk de ZDHC-lijst van

de HVEG-activiteiten vooral gericht op het verwerken

aan productiebeperkingen onderhevige stoffen (MRSL)

van duurzamere grondstoffen in onze producten, en op

in en screenen onze leveranciers op chemicaliënbeheer-

duurzame en gesloten kringloopoplossingen.

processen, evenals hun afvalwaterreductie- en afvalwaterzuiveringsprocessen. Om onze belangrijkste leveran-

5.4 SDG 15: Biodiversiteit

ciers in China te controleren, hebben wij hen gevraagd

De biodiversiteit wordt bedreigd door de klimaatveran-

zich aan te melden bij de milieudatabank IPE Blue Map.

dering, veranderingen in het gebruik van land en zee en

Het Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) is

vervuiling. De mode-industrie is sterk afhankelijk van

de toonaangevende niet-gouvernementele milieuorgani-

biodiversiteit, vooral door de productie en verwerking

satie die de milieuprestaties van bedrijven in heel China

van grondstoffen. Bovendien heeft de mode-industrie

in de gaten houdt.

een aanzienlijke negatieve impact op de biodiversiteit
tijdens de productieprocessen, maar ook tijdens het

5.2 SDG 8: Betere arbeidsomstandigheden

dragen, verzorgen en afdanken. Wij hebben dan ook de

Veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden zouden de

verantwoordelijkheid om de biodiversiteit en gezonde

norm moeten zijn voor alle werknemers. Daarom wer-

ecosystemen te ondersteunen. Dat kunnen wij doen

ken wij samen met onze leveranciers om ervoor te zor-

door verantwoordelijke grondstoffen te betrekken, ver-

gen dat zij de arbeidsrechten en veilige en eerlijke ar-

antwoorde productie- en chemicaliënbeheerpraktijken

beidsomstandigheden respecteren en voldoen aan een

toe te passen en door efficiënt afvalbeheer.
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HVEG Fashion Group

Page 7 of 22

6.

Governance

De functie is primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de HVEG-duurzaamheidsstra-

HVEG Group B.V., een vennootschap naar Nederlands

tegie. De afdeling Inkoop betrekt CSR bij haar inkoopbe-

recht, is de moedermaatschappij van HVEG Fashion

slissingen; ook de afdelingen Design en Merchandising

Group. Met ingang van juli 2021 is de meerderheid van

integreren sociale en milieudoelstellingen in hun besluit-

de aandelen in handen van een groep Nederlandse in-

vormingsprocessen.

formele investeerders, gecoördineerd door een Family
Office. De rest van de aandelen is in handen van het
management. HVEG Fashion Group heeft een one-tier

8.

Onze waardeketen

bestuursstructuur van de Raad van Bestuur, bestaande
uit onze CEO en CFO. De Raad van Bestuur is belast met

De HVEG-waardeketen omvat de inkoop van grondstof-

de dagelijkse leiding van de Group. De vennootschap is

fen, de fabricage, het vervoer van producten, het gebruik

onderworpen aan het Nederlandse ondernemingsrecht,

van producten door onze klanten en het einde van de

haar statuten en een aandeelhoudersovereenkomst.

levensduur van producten. Het omvat ook onze kan-

Om het langetermijnbelang van alle stakeholders te re-

toren/magazijn en het vervoer naar producenten. Om-

aliseren, wordt de Raad bijgestaan door het Senior Lea-

dat wij onze producten wereldwijd inkopen, heeft onze

dership Team (SLT).

waardeketen invloed op veel verschillende mensen, de
gemeenschap en ecosystemen. Onze Private Label-klan-

7.

Ons CSR-team

ten spelen een belangrijke rol in het vormgeven van deze
impact, niet alleen door hun aankoopbeslissingen, maar
ook indirect door het ontwerp van hun producten. Hoe-

Het HVEG Sustainability Team, onder leiding van de Sus-

wel wij niet veel invloed hebben op de aankoopbeslis-

tainability Manager, bestaat uit negen personen. Het

singen van onze Private Label-klanten, kunnen wij hun

team werkt in de hele organisatie aan de verankering

ontwerpen beïnvloeden door duurzamere materiaalop-

van duurzaamheidsbenaderingen, -beleid en -doelstel-

ties aan te bieden. Wij kunnen er ook voor zorgen dat

lingen in ons hele bedrijf. Het team identificeert socia-

wij alleen werken met leveranciers die zich aan onze so-

le en milieurisico’s en kansen, plaatst deze in de juiste

ciale en milieunormen houden. Wat onze eigen merken

context en verzamelt informatie over opkomende soci-

betreft, hebben wij de volledige controle over al onze

ale en milieukwesties. Zij bezoeken en controleren ook

aankoop- en ontwerpbeslissingen, alsook over de oplos-

producenten, raadplegen stakeholders zoals NGO’s

singen aan het einde van de levensduur. Daarom heb-

en vakbonden, stellen beleidsplannen op en monito-

ben we voor de komende jaren niet alleen verschillende

ren deze en evalueren of de gedragscode wordt nage-

doelen gesteld voor Private Label en onze merken, maar

leefd. De Sustainability Manager rapporteert regelma-

zullen we ook de nodige tools, vaardigheden en gege-

tig aan en vraagt input van de Buying Director en CEO.

vens ontwikkelen om de CO2-voetafdruk van ons eigen
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merkproductaanbod actief te verminderen. In 2021 zijn

een leverancier. Ons uiteindelijke doel op de lange ter-

we begonnen met verschillende proefprojecten met

mijn is een toeleveringsketen die 100% transparant is.

onze merken om niet alleen onze toeleveringsketen te

In 2021 hebben we de inventarisatie van onze belang-

monitoren via block chain-technologie; we zijn ook be-

rijkste tier 2-leveranciers voortgezet (tier 1-leveranciers

gonnen met het inzetten van de kracht van 3D Design

zijn degenen waarmee we rechtstreeks zakendoen en

voor duurzaam ontwerp en prototyping. In 2022 zullen

tier 2 zijn degenen die hen voeden). Door de invoering

we deze projecten verder uitrollen. We zullen ook kijken

van de HVEG CSR-tool in 2021 hebben we een volledig

naar de ontwikkeling en invoering van nieuwe bedrijfs-

overzicht van onze tier 1-leveranciers en 85% van onze

modellen voor onze merken die hergebruik en recycling

actieve leveranciers hebben ons informatie gegeven

gemakkelijker maken en onze klanten sturen in de rich-

over de belangrijkste locaties die onze materialen pro-

ting van duurzamere producten.

duceren, wassen, verven, bedrukken en onze producten
borduren, deze lijst kan veranderen afhankelijk van het

9.

Transparantie

type product en de capaciteit van de tier 2-leverancier.
Dit maakt het in kaart brengen van de toeleveringsketen bijzonder moeilijk. Om deze kloof te overbruggen,

Transparantie is de sleutel tot ketenoptimalisatie. Het

hebben we daarom innovatieve technologie nodig om

helpt ons prioriteiten te stellen, slimmere acties te on-

de traceerbaarheid te ondersteunen. In 2021 zijn wij

dernemen en onze klant vertrouwen te geven in de pro-

een proefproject gestart met block chain-technologie

ducten die we produceren. Om duurzamere keuzes te

om een aantal van de toeleveranciers van onze merken

kunnen maken, moeten we weten waar onze producten

te monitoren en te controleren. In 2022 zullen we deze

vandaan komen, wie ze heeft gemaakt en onder welke

technologie uitrollen bij andere merken en de verstrekte

omstandigheden dat is gebeurd. Grondstoffen zoals

informatie analyseren. Afhankelijk van onze bevindingen

katoen en leer worden echter vaak geproduceerd door

zullen wij doelstellingen voor de komende jaren vast-

veel verschillende kleine boerenbedrijven die in verschil-

stellen. In 2022 zullen wij ook onderzoeken hoe wij onze

lende geografische gebieden actief zijn. Bovendien zijn

tier 1-leveranciers kunnen sturen in de richting van het

er soms tussenpersonen bij betrokken. Dit maakt het in

gebruik van een toegewijde upstream-leveranciersbasis

kaart brengen van de toeleveringsketen tot een bijzon-

voor al onze producten. Naast het toezicht op de toe-

der uitdagende taak. Dankzij onze bezoeken aan leve-

leveringsketen beoordelen wij ook de risico’s van onze

ranciers en de feedback van belanghebbenden hebben

toeleveringsketen en richten wij ons op de leveranciers

wij in 2021 verschillende risico’s geïdentificeerd die onze

die het grootste risico inhouden.

dringende aandacht verdienden. Sommige van deze risico’s zijn universeel, terwijl andere meer land specifiek
waren. Het gaat onder meer, maar niet uitsluitend, om
arbeidsrisico’s in verband met arbeidspraktijken (lonen,
collectieve onderhandelingen, aanwervingspraktijken),
gezondheids- en veiligheidskwesties (waaronder COVID-19), chemische managementpraktijken en gebrek
aan transparantie. Dit bewijst hoe belangrijk transparantie is om risico’s in onze toeleveringsketens aan te
pakken en te beperken. Ketentransparantie is daarom
een strikte vereiste voordat wij een relatie aangaan met
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10. Betrokkenheid van
belanghebbenden en initiatieven

11. HVEG Gedragscode
(Code of Conduct)

Omdat de uitdagingen waar onze sector voor staat zo

De HVEG CoC (beschikbaar op onze website) vormt de

complex zijn en wij ze niet alleen kunnen aanpakken,

basis van de manier waarop wij zaken willen doen en

moeten we samenwerken met onze stakeholders. De

omgaan met onze leveranciers. Deze CoC bevat onze

betrokkenheid van stakeholders is niet alleen de spil

gedragsregels en de normen en waarden waarop HVEG

van verantwoord en duurzaam zakendoen, maar is ook

Fashion Group is gebaseerd. In 2021 dekte de CoC 100

essentieel voor het delen van onze waarden en het be-

procent van onze leveranciersbasis. Via onze regelmati-

reiken van onze doelstellingen. Stakeholders zijn men-

ge duurzaamheidsbeoordelingen en audits controleren

sen of organisaties die door onze activiteiten worden

we of leveranciers handelen in overeenstemming met

beïnvloed, zoals onze leveranciers en hun werknemers,

onze normen en waarden. Wanneer leveranciers niet

klanten en investeerders, maar ook branchegenoten,

aan onze verwachtingen kunnen voldoen, zullen we met

NGO’s, vakbonden en Multi-stakeholder initiatieven. Om

hen samenwerken om een verbeterplan op te stellen en

deskundigheid op te doen, de transparantie te vergro-

uit te voeren.

ten en de industrienormen te verhogen, gaan wij de dialoog aan met verschillende groepen belanghebbenden.
HVEG is lid van BCI, InRetail, LWG, amfori BSCI, amfori
BEPI en het International Accord for Health and Safety
in the Textile and Garment Industry. In 2021 sloot ons
merk Bamboo Basics zich aan bij het EarthToday-initiatief, dat natuurbeschermingsorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en merken verbindt om een inclusief
engagementprogramma te creëren om onze planeet
te beschermen. Deze gemeenschap van veranderaars
heeft de missie om 50% van de aarde te beschermen
tegen 2050. Al deze groepen stellen ons in staat om verschillende perspectieven te zien, een hefboomeffect te
creëren, sociale en milieunormen te verhogen en over
belangrijke onderwerpen te debatteren.
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12. Sociale bevoorradingsketens
12.1 amfori BSCI
Om ervoor te zorgen dat onze CoC wordt nageleefd,

PA7 (Arbo & veiligheid) en PA5 (Eerlijke beloning). Om

beschikken wij over een controle- en handhavingspro-

deze structurele kernthema’s aan te pakken, ondersteu-

ces. Naast onze eigen controleactiviteiten hechten wij

nen wij onze leveranciers door middel van coaching en

waarde aan onafhankelijke en halfjaarlijkse sociale au-

extra training. Bovendien bezoeken en auditen onze

dits. Deze audits zijn gebaseerd op de richtlijnen van de

CSR-teams routinematig onze leveranciers, niet alleen

amfori BSCI-gedragscode. Sociale audits zijn een belang-

om de in BSCI-audits gevonden problemen op te volgen,

rijke pijler voor het meten van de impact op mensen-

maar ook om hen te ondersteunen in het verbeterings-

rechten en milieu; ze brengen verbeterpunten binnen

proces. Aan de hand van deze bezoeken en audits stel-

onze toeleveringsketen aan het licht. Amfori BSCI is een

len we op maat gesneden verbeterplannen of correctie-

internationaal Social Compliance initiatief dat zich inzet

ve actieplannen (CAP) op. Als een fabriek niet bereid is

voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden bin-

om binnen de vereiste termijnen verbeteringen door te

nen de wereldwijde productieketen. Het verwijst naar

voeren of de corrigerende maatregel uit ons CAP na te

verschillende internationale verklaringen, waaronder die

leven, mag ze niet langer voor ons produceren. Ons doel

van de Verenigde Naties (o.a. UNGP’s), conventies van de

is dat 35% van onze Private Label-producenten in 2023

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en OESO-richt-

een A- of B-beoordeling heeft en dat dit in 2025 40% is.

lijnen (de Organisatie voor Economische Samenwerking

Voor onze merkproducenten is dit respectievelijk 40% in

en Ontwikkeling) voor multinationals.

2023 en 80% in 2025.

In nauwe samenwerking met onze belangrijkste strateducten in het Verre Oosten geproduceerd. In totaal wer-

12.2 Internationaal akkoord inzake
gezondheid en veiligheid in de
textiel- en kledingindustrie

ken we met ongeveer 200 fabrieken over de hele wereld

Naast amfori BSCI zijn onze entiteiten Low Land Fashion

die onze producten in 10 landen vervaardigen (China,

en Y’Organic ondertekenaars van het Internationaal Ak-

Bangladesh, Pakistan, India, Vietnam, Taiwan, Maleisië,

koord voor gezondheid en veiligheid in de textiel- en

Turkije, Italië en Nederland). In 2021 was 98% van onze

kledingindustrie (Het Akkoord). Deze overeenkomst is

fabrieken BSCI-geauditeerd; slechts een klein aantal van

de opvolger van het Accord on Fire and Building Safe-

onze fabrieken is alleen Smeta, ICS, SLCP, SA8000 of

ty in Bangladesh. Het Akkoord is een juridisch bindende

anderszins gecertificeerd. De top vier van meest gesig-

overeenkomst om te zorgen voor veilige werkplekken

naleerde issues die tijdens de BSCI-audits in 2020 naar

voor werknemers in kledingfabrieken en omvat onaf-

voren kwamen, betreffen PA 1 (Sociaal Managementsys-

hankelijke veiligheidsinspecties van fabrieken en open-

teem en Cascade-effect), PA6 (Fatsoenlijke werktijden),

bare verslaglegging over de resultaten daarvan. Boven-

gische partners wordt het overgrote deel van onze pro-
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dien steunt het akkoord veiligheidsopleidingen voor alle

voor een grief te verzekeren. Het biedt een platform

werknemers en de oprichting van veiligheidscomités in

voor individuen en organisaties om een klacht in te

de fabrieken. In de fabrieken die in 2021 in het kader

dienen als zij vinden dat zij negatieve gevolgen hebben

van het Bangladesh Accord voor de hele groep actief

ondervonden van de activiteiten van een bedrijf. Het

waren, werd 83 procent van de in totaal gecorrigeerde

is gebaseerd op de UN Guiding principles on Business

bevindingen (exclusief de boiler) geïmplementeerd. Het

and Human Rights “Protect, Respect and Remedy” voor

was ons doel dat op 31 mei 2021 100 procent zou zijn

niet-gerechtelijke klachtenmechanismen. Indien een van

geïmplementeerd. Door het reisverbod van COVID-19 en

onze belanghebbenden geen toegang heeft tot een van

de vergrendeling van fabrieken konden de fabrieken hun

deze mechanismen, kunnen zij een beroep doen op het

controlebevindingen echter niet voortdurend verhelpen.

HVEG-mechanisme, dat in 2021 is ingevoerd. Als er een

Er was ook een afname van het aantal fabrieksinspec-

klacht wordt ingediend, zijn wij verplicht deze te onder-

ties en van het toezicht op herstelmaatregelen. Tot slot

zoeken en de nodige maatregelen te nemen om de si-

is het heel gebruikelijk dat er tijdens follow-upbezoeken

tuatie te verhelpen. Wij beschouwen een groot aantal

nieuwe problemen worden aangetroffen. Ons doel voor

klachten als een positief teken; het wijst zowel op de

2022 is ervoor te zorgen dat 86 procent van alle in totaal

bekendheid van het mechanisme als op het vertrouwen

gecorrigeerde bevindingen is uitgevoerd.

dat het een geloofwaardige eerste mogelijkheid biedt
om in beroep te gaan. Bovendien helpen klachten ons

13. Klachten

potentiële problemen op te sporen en bieden zij waardevolle informatie over hoe wij onze activiteiten kunnen
verbeteren. In 2021 werden, ondanks de pandemie, 16

Een klacht kan worden gedefinieerd als elke vorm van

klachten ingediend bij amfori en het Internationaal Ak-

zorg, onvrede of ontevredenheid die een werknemer op

koord. Deze klachten vielen grotendeels in de catego-

de werkplek zou kunnen hebben. Werknemers en par-

rieën afvloeiing, gedwongen ontslag, ontslag van werk-

tijen moeten een klacht kunnen indienen wanneer zij

nemers en niet-betaling. Al deze klachten zijn door het

het gevoel hebben dat zij door een bedrijf negatief zijn

management van de fabriek onderzocht en opgelost. Er

beïnvloed. Door lid te worden van een vakbond hebben

werden geen klachten ingediend bij HVEG. Dit impliceert

werknemers een stem via collectieve onderhandelin-

dat de werknemers hoogstwaarschijnlijk nog niet op de

gen. Niet in alle landen kan echter een vakbond worden

hoogte zijn van ons klachtenmechanisme. Daarom zul-

opgericht. Als lid van amfori BSCI en het Internationale

len we in 2022 nader bekijken hoe we dit mechanisme

Akkoord voor gezondheid en veiligheid in de textiel- en

beter in onze activiteiten kunnen integreren.

kledingindustrie hebben fabrieksarbeiders toegang tot
een van beide klachtenmechanismen. Een klachtenmechanisme is een niet-gerechtelijk mechanisme dat tot
doel heeft een eerlijke, tijdige en objectieve oplossing
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14. Beoordeling van de duurzaamheid

15. Emissies in de toeleveringsketen

Bij HVEG weten we dat de toeleveringsketens in de tex-

Hoewel wij de afgelopen jaren veel gegevens hebben

tiel- en kledingindustrie zeer gefragmenteerd zijn, waar-

verzameld over het gebruik van water, energie en che-

bij in veel stadia van het productieproces afzonderlijke

micaliën in onze toeleveringsketens, zijn wij niet nauw-

‘sub industrieën’ betrokken zijn. Het is niet eenvoudig

keurig begonnen met het meten daarvan en hebben wij

om verbindingen te leggen tussen deze complexe waar-

zelfs geen streefcijfers voor vermindering vastgesteld.

deketen. Om de duurzaamheidspraktijken van onze

Dit is niet alleen te wijten aan het feit dat onze waarde-

leveranciers op zowel milieu- als sociaal gebied te ver-

keten zo ingewikkeld is omdat zij uit veel verschillende

beteren, proberen we hen te betrekken bij specifieke

stappen bestaat (van materiaalproductie tot materi-

programma’s zoals BSCI, HIGG of BEPI, ZDHC enz. Deze

aalvoorbereiding, natte processen, CMT, detailhandel,

programma’s helpen ons om inzichten te verwerven en

transport, productgebruik en eindgebruik), maar ook en

bieden instrumenten om een alomvattende strategie

vooral omdat we nog niet hebben besloten wat we pre-

voor de toeleveringsketen te ontwikkelen. Zij meten de

cies willen meten. Aangezien wij de meeste invloed heb-

kwaliteit van het beleid, de acties en de resultaten van

ben op de processen die onze eersterangs leveranciers

een producent en helpen ons bij het bepalen van even-

en leveranciers van natte processen betreffen, hebben

tuele potentieel risico’s. Ondanks de COVID-19 pande-

wij besloten ons hierop te concentreren voor zowel onze

mie en de opgelegde reisinstructies zijn wij doorgegaan

Private Labels als onze eigen merken. Wij zullen nauwer

met ons streven om onze toeleveringsketens te verbete-

met hen gaan samenwerken om meer inzicht te krijgen

ren. In 2021 bezochten we tier 1-leveranciers, waarvan

in hun emissies en deze waar mogelijk te verminderen.

72 in China, 168 in Bangladesh en 38 in Pakistan. Onze

Wat de materiaalproductie betreft (die de grootste im-

inkoopteams bezochten 8 leveranciers in Turkije. We be-

pact heeft op waterverbruik, watervervuiling en gebruik

zochten 6 tier 1-leveranciers in Bangladesh. Tot slot heb-

van land en meststoffen), denken wij dat wij daar met

ben we ons team uitgebreid door een CSR-consultant in

onze merken de meeste invloed op hebben. Hetzelfde

Pakistan aan te nemen.

geldt voor onze merken en de koolstoffen die worden
gegenereerd door onze kantoren/magazijn en het vervoer van onze goederen. Vanaf 2022 zullen wij daarom
een meer proactieve aanpak hanteren bij het monitoren en verbeteren van onze koolstofimpact, afzonderlijk
voor Private Label en onze eigen merken. Het is onze
ambitie om in 2050 de uitstoot van koolstof en gevaarlijke chemicaliën in onze producten en bedrijfsvoering tot
nul terug te brengen.
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15.1 amfori BEPI

15.2 Higg FEM

De afgelopen jaren hebben wij met onze belangrijkste

Naast amfori BEPI hebben wij met onze belangrijkste

kledingleveranciers samengewerkt om milieuverbete-

toeleveranciers samengewerkt om emissiegegevens te

ringen te stimuleren. Een van de instrumenten die we

verzamelen via de Higg Facility Environmental Module

hiervoor hebben gebruikt is het Business Environmental

(FEM). In 2022 zullen wij actief beginnen met het analy-

Performance Initiative (BEPI). BEPI heeft betrekking op

seren van de verstrekte gegevens over energie- en wa-

11 milieuprestatiegebieden, variërend van energiege-

terverbruik. Vanaf 2023 zullen we voor elke leverancier

bruik en broeikasgassen tot chemisch beheer. Hoewel

de basislijn vaststellen, minimumvereisten vastleggen,

onze belangrijkste leveranciers vragenlijsten voor zelf-

stappenplannen opstellen en hen helpen om verande-

beoordeling hebben ingevuld, hebben wij deze gegevens

ringen door te voeren. Wij zullen de geboekte vooruit-

nog niet aan een basisevaluatie onderworpen. In 2022

gang blijven volgen en nieuwe doelstellingen vaststellen

zullen wij actief beginnen met het analyseren van de ge-

indien en wanneer dat nodig is.

gevens die in de SAQ’s zijn verstrekt. Vanaf 2023 zullen
wij voor elke leverancier de uitgangssituatie bepalen, mi-

15.3 Detox en ZDHC

nimumeisen vaststellen, stappenplannen opstellen en

Naar schatting worden in het hele textielproductieproces

hen helpen bij het doorvoeren van veranderingen. Wij

meer dan 8.000 chemische stoffen gebruikt, van bestrij-

zijn ons er echter van bewust geworden dat niet al onze

dingsmiddelen en het bleken en verven tot wassen en

leveranciers de kennis en de middelen hebben om hun

bedrukken. Dit komt neer op een geschatte 43 miljoen

milieuprestaties te monitoren en/of soms terughoudend

ton chemicaliën per jaar en draagt bij tot waterstress.

zijn om zich actief met dit onderwerp bezig te houden of

Daarom is het belangrijk om het gebruik van veilige che-

problemen aan te pakken. Bovendien hebben ze soms

micaliën in onze hele toeleveringsketen voortdurend te

mensen met de verkeerde vaardigheden aangesteld

controleren, te verbeteren en veilig te stellen. Wij zorgen

voor deze taak. Wij zullen daarom onze samenwerking

ervoor dat onze producenten voldoen aan alle relevan-

moeten opvoeren en ons met betere kennis moeten

te EU-wetgeving inzake chemische veiligheid en blijven

wapenen. Ten slotte moeten we dieper in de toeleve-

met hen samenwerken om het gebruik van gevaarlijke

ringsketen doordringen tot waar de grootste milieus-

chemische stoffen in onze hele toeleveringsketen uit te

chade wordt aangericht. Aangezien een groot deel van

bannen. De afgelopen jaren hebben 14 van onze belang-

onze producenten in Bangladesh gevestigd is en wij het

rijkste kledingleveranciers gewerkt met de Detox/ ZD-

grootste CSR-team in dit land hebben, is het ons doel

HC’s Manufacturing Restricted Substances List (MRSL)

dat in 2023 10% van onze belangrijkste natte Bengaalse

en voeren zij regelmatig tests uit om het gebruik van

leveranciers de BEPI SAQ hebben ingevuld en dat dit in

voorkeurschemicaliën over te nemen en zo een schone

2025 25% zal zijn.

waterafvoer te garanderen. Om een doeltreffend chemicaliënbeheer bij onze belangrijkste kledingleveranciers
te bevorderen, zullen we in 2022 beginnen met het ana-
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lyseren en benchmarken van de detectielimieten die in

16. Innoveren voor circulariteit

deze testrapporten worden aangetroffen. Om onze minimaal aanvaardbare criteria vast te stellen, zullen we

Om een circulaire economie te bereiken waarbij weinig

een risico gebaseerde aanpak hanteren waarbij we ons

verspild wordt tijdens de creatie of verwijdering van een

richten op de delen van onze toeleveringsketen waar de

product, moeten we niet alleen weten waar de materi-

chemische effecten het grootst zijn. Onze ambitie is om

alen vandaan komen, maar moeten we ook het gebruik

de prioritaire gevaarlijke chemische stoffen tegen 2030

van duurzame materialen en chemicaliën verhogen.

geleidelijk te elimineren.

Om onze kennis over circulaire materialen met een lage
impact, nieuwe bedrijfsmodellen en duurzamere ma-

15.4 Onze eigen kantoren en magazijnen

nieren van produceren te vergroten, zijn we het merk

Naast het aanpakken van de nadelige effecten in onze

Twinlife gaan gebruiken als speeltuin voor duurzame

toeleveringsketens, zetten wij ons ook in om duurzamer

innovatie en experimenten, waarbij we de opgedane

te werken in onze eigen activiteiten. In 2020 hebben wij

kennis delen met onze andere merken en klanten. Wat

ons hoofdkantoor verhuisd naar een meer water- en

de traceerbaarheid van materialen betreft, streven wij

energie-efficiënt pand. Hoewel de COVID-19 periode

ernaar traceerbaarheid tot stand te brengen door alle

van invloed zal zijn geweest op het water- en energie-

entiteiten in onze toeleveringsketen in kaart te brengen.

verbruik van onze activiteiten - waardoor het moeilijk is

Daartoe zullen wij in 2022 de mogelijkheden van block

om de potentiële besparingen van het afgelopen jaar te

chain-technologie verder onderzoeken. In 2021 zijn wij

monitoren - zullen we in 2022 voor al onze kantoren en

gestart met ons eerste proefproject met Tex. tracer, een

het magazijn een basisberekening en doelstellingen voor

tool die gebruik maakt van block chain-technologie. Dit

verdere water- en energiereductie vaststellen.

zal ons helpen de transparantie in onze toeleveringsketens te verifiëren en ons inzicht geven in de reis van

15.5 Vervoer

ons product, van materiaalbron tot detailhandel. In 2022

Wij vervoeren onze goederen over de weg, over water en

zullen wij de gevonden resultaten analyseren met be-

door de lucht. Deze vervoerswijzen vergen brandstof en,

trekking tot het traceren van de oorsprong van de mate-

wat belangrijker is, ze stoten broeikasgassen uit. Volgens

rialen die wij hebben gebruikt en zullen wij dienovereen-

McKinsey is ongeveer 3% van de uitstoot in de totale

komstig doelstellingen vaststellen. 2021 was het tweede

kleding- en schoenenwaardeketen toe te schrijven aan

jaar waarin wij ons duurzaam materiaalgebruik hebben

transport. Wij willen deze uitstoot verminderen. Maar

gemeten. Maar omdat onze Private Label-klanten dege-

voordat we dat kunnen doen, moeten we in 2022 eerst

nen zijn die het materiaalgebruik dicteren, kunnen wij

analyseren hoeveel van onze goederen met welke mid-

niet gemakkelijk het gebruik van duurzame materialen

delen worden vervoerd en op basis daarvan een nulme-

verhogen of nieuwe vezels introduceren. Dit maakt het

ting doen. Wij zullen onderzoeken hoe wij ons gebruik

moeilijk om ambitieuze doelen te stellen. Wij kunnen

van duurzaam Vervoer kunnen vergroten en doelen stel-

onze Private Label-klanten echter wel inspireren door

len voor 2023 en daarna.

hen innovatieve en duurzame alternatieven te bieden.
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In 2022 zullen we een duurzaam materiaalmenu ontwikkelen, dat onze klanten zal helpen duurzamere opties te
kiezen voor de meest gebruikte materialen in hun kleding en accessoires. Een dergelijk menu voor onze materialen voor brillen werd al in 2021 gelanceerd. Om het
afval dat we tijdens het productieproces creëren tot een
minimum te beperken - bij traditionele modeproductie
wordt 15-25 procent van de materialen verspild - zijn we
in 2021 met een van onze entiteiten een proefproject
voor 3D-ontwerp gestart. 3D-ontwerp maakt een meer
holistische ontwerpaanpak mogelijk, waardoor het aantal fysieke prototypes kan worden verminderd, er minder pakketten hoeven te worden verstuurd en het ontwerpproces dus sneller kan verlopen. In 2022 willen we
dit project uitbreiden tot alle HVEG-entiteiten. Tot slot
heeft Bamboo Basics zich in 2021 bij de Eco Chain aangesloten. Dit initiatief helpt ons onze ecologische voetafdruk te meten en te begrijpen. Door een beter inzicht te
krijgen in hoe ontwerpbeslissingen de milieu-impact van
producten beïnvloeden, kunnen we de milieuvoetafdruk
van dit product verkleinen.

16.1 Materiaalgebruik
De textielindustrie heeft een aanzienlijke CO2-voetafdruk. Dit betekent dat als we veranderen waarvan onze
kleren en accessoires zijn gemaakt, dit een groot verschil
kan maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens schattingen van Quantis/ Climate Works Foundation in hun rapport “Measuring Fashion: Insights from the
Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries study” staat dat de levenscyclus van
textiel (inclusief het wassen) verantwoordelijk is voor 6,7
procent van alle broeikasgasemissies.
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Katoen
Bij de conventionele katoenteelt worden veel syntheti-

duurzamere wijze ingekocht, een belangrijke prestatie.

sche meststoffen, bodemadditieven en andere chemi-

Bovendien zullen we vanaf 2022 alleen nog maar BCI-ka-

caliën gebruikt die grote schade toebrengen aan de bo-

toen gebruiken in onze Brams Paris en Twinlife collec-

dem, het water en de leefomgeving. Katoen is de meest

ties. Met deze initiatieven dragen we bij aan de realisatie

gebruikte natuurlijke vezel voor kleding. Het is dan ook

van Sustainable Development Goals 6, 12 en 15 van de

een no-brainer om over te schakelen op duurzamer ge-

Verenigde Naties.

teeld katoen. Door meer gecertificeerd biologisch katoen
zoals OCS of GOTS te gebruiken, duurzamer geteeld katoen zoals Better Cotton (onder het Better Cotton Initiative of BCI), gerecycled katoen of overgangskatoen (ook
bekend als In Conversion - IC - katoen) zullen we onze
milieu-impact verminderen. Het gebruik van gerecycled

Bamboe

katoen stelt ons in staat de levensduur van de katoen-

Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de

vezel te verlengen en de CO2-uitstoot te verminderen.

natuur (IUCN) herbergen bossen 80 procent van de ter-

Dankzij “Cotton in Conversion” kunnen landbouwbedrij-

restrische biodiversiteit van de wereld en helpen ze het

ven die op biologische wijze katoen telen, hun oogst ver-

klimaat te stabiliseren door kooldioxide te absorberen.

kopen terwijl ze bezig zijn gecertificeerd te worden. De

Bamboe is een overvloedige en natuurlijke hulpbron.

tijd die nodig is voor de omschakeling naar biologische

Het is de snelst groeiende houtige plant ter wereld en

certificering, bedraagt gewoonlijk 3 jaar. Door katoen te

heeft gewoonlijk geen meststoffen of irrigatie nodig om

gebruiken van het Cotton Made in Africa (CMiA)-initia-

te groeien. Om van de plant een stof te maken, moet

tief helpen we kleine katoenboeren en hun gezinnen in

hij tot pulp worden verwerkt, waarbij giftige chemicaliën

Afrika ten zuiden van de Sahara om hun sociale, econo-

worden gebruikt. Het proces dat wij hiervoor gebruiken,

mische en ecologische levensomstandigheden te verbe-

wint 100 procent van deze chemicaliën terug in een ge-

teren. In 2021 hebben we 5 procent van ons katoen op

sloten lus systeem. Dit betekent dat er geen oplosmid-
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delen in het afvalwater terechtkomen. In 2021 hebben

dat gemaakt is van polyester dat gecertificeerd is volgens

we 50 procent meer duurzame bamboe ingekocht. Het

de Global Recycled Standard (GRS). In 2021 vertegen-

was ook het jaar dat ons merk Bamboo Basics de prijs

woordigt gerecycled polyester 3 procent van ons totale

Product van het Jaar won in de categorie Duurzaam

volume. Hoewel dit een kleine hoeveelheid lijkt, zijn we

Product voor hun premium ondergoed. Tot slot introdu-

pas halverwege 2020 begonnen met het meten van het

ceerden we in 2021 bamboe in onze Twinlife-collecties.

percentage van onze totale gerecyclede polyesteromzet.

Met deze initiatieven dragen we bij aan de realisatie van

Het betekent dus een positieve stijging ten opzichte van

Sustainable Development Goals 12 en 15 van de Verenig-

onze eerdere inkoophoeveelheid. Het gebruik van gere-

de Naties.

cycled polyester helpt ons onze afhankelijkheid van aardolie als bron van grondstoffen te verminderen, afval te
benutten en de uitstoot van broeikasgassen met 8 procent te verminderen in vergelijking met nieuwe polyesterstoffen. Met deze initiatieven dragen wij bij aan de ver-

Polyester

wezenlijking van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12

Polyester is een door de mens vervaardigde vezel die

van de Verenigde Naties.

wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. De vezel is
duurzaam, heeft sneldrogende eigenschappen en wordt
veel gebruikt in lichtgewicht sportkleding of in mengsels
met andere vezels zoals katoen. In 2020 hebben we ons
voorgenomen meer gebruik te maken van gecertificeerd

Leder

gerecycled polyester, zoals Repreve. Deze stof, gemaakt

Het leer dat wij gebruiken is een bijproduct van de voe-

van gerecyclede plastic waterflessen, maakt gebruik van

dingsindustrie. Het materiaal is zeer duurzaam en wordt

blockchain-technologie en stelt ons in staat om bij elke

na verloop van tijd steeds mooier. Hoewel de leerindus-

productie- en distributiestap de gebruikte vezels te iden-

trie veel uitdagingen kent op het gebied van chemisch

tificeren. We hebben ook het aantal producten verhoogd

gebruik, traceerbaarheid en dierenwelzijn, geloven wij
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dat leer een duurzame keuze kan zijn als het met zorg

we een onderzoeksproject starten naar innovatieve op-

wordt behandeld. Als lid van de Leather Working Group

lossingen om leerafval en dode voorraad ledermateria-

(LWG) proberen we de milieuprestaties van de leerindus-

len te verminderen.

trie te verbeteren en streven we naar een 100 procent
lidmaatschap van onze Europese leveranciers. De LWG
is een non-profitorganisatie die duurzame praktijken in
de leerindustrie bevordert en daarbij werkt volgens de
VN-doelen voor duurzame ontwikkeling. Bovendien zijn

Kunststoffen

LWG-geclassificeerde leerlooierijen de hoogste stan-

Onderzoekers schatten dat we sinds het begin van de

daard van leerlooierijen in de wereld. In onze productie

jaren vijftig meer dan 8,3 miljard ton plastic hebben ge-

van 2021 was al ons leer afkomstig van LWG-gecertifi-

produceerd. Over de hele wereld kopen we elke minuut

ceerde leveranciers. Voor de toekomst zetten wij ons

ongeveer een miljoen plastic drinkflessen. Ongeveer 60

in voor het gebruik van duurzamere bio synthetische

procent van dit plastic belandt op een stortplaats of in

en biologisch afbreekbare alternatieven. Om onze to-

de natuur. We moeten niet alleen deze stroom plastic

tale milieu-impact te verminderen, hebben we in 2020

afval indammen, we moeten ook manieren vinden om

al plantaardig gelooid rundleer en veganistisch leer ge-

het te recyclen. In 2021 werd onze nieuwe duurzame

ïntroduceerd in onze riemen- en accessoires collecties.

brillencollectie Five2One gelanceerd. Deze collectie

Plantaardig gelooid leder is afkomstig van hernieuwbare

biedt brillen die gemaakt zijn van 100 procent gerecycled

plantaardige bronnen zoals bomen en veganistisch leder

post-consumer PET. Elke bril komt overeen met vijf gere-

wordt gemaakt van materialen zoals ananasbladeren,

cyclede plastic flessen. Door post-consumer kunststof-

appelschillen of paddenstoelen. Dit laatste helpt ons het

fen te gebruiken, elimineren we het gebruik van nieuwe

gebruik van dieren te vermijden. In 2021 produceerden

kunststoffen en verminderen we de hoeveelheid micr-

we 3 procent meer plantaardig gelooid leer ten opzichte

oplastics in het milieu. De CO2-voetafdruk van de pro-

van 2020. Tegen 2025 moeten onze looierijen minstens

ductie van 100 procent post-consumer PET is 60 procent

een Bronzen LWG-auditniveau hebben. Tot slot zullen

lager dan die van de productie van nieuw PET.
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17. Opkomende risico’s
Wij volgen opkomende risico’s, die misschien nog geen

wij de praktijken in onze toeleveringsketen grondiger

meetbare gevolgen voor ons hebben en daarom moei-

evalueren, kunnen wij praktijken aan het licht brengen

lijk te kwantificeren zijn. Wij proberen vroegtijdige waar-

die geleidelijk of in een hoger tempo moeten worden

schuwingssignalen in het oog te houden, omdat die in-

veranderd. Dergelijke veranderingen kunnen kosten

zicht kunnen geven in wat de potentiële risico’s zijn en

voor ons bedrijf met zich meebrengen en reputatierisi-

hoe zij zich ontwikkelen.

co’s met zich meebrengen.

17.1 Van fysieke winkel naar onlineverkoop
COVID-19 heeft de acceptatie en de populariteit van
e-commerce bij nieuwe bedrijven, klanten en soorten
producten versneld. Wij verwachten dat deze sterke
groei van e-commerce de komende jaren waarschijnlijk
zal aanhouden en voor transformaties in het traditionele detailhandelslandschap zal zorgen. E-commerce verhoogt niet alleen het gemak voor de consument, maar
stelt bedrijven ook in staat een directe relatie met consumenten op te bouwen en hun aankoopbeslissingen te
beïnvloeden.

17.2 Transparantie van de
bevoorradingsketen

17.3 Klimaatverandering

Sociaal en milieuvriendelijk beheer van de toeleverings-

Natuurlijke hulpbronnen

keten is van cruciaal belang voor de duurzaamheid van

Klimaatverandering kan onze activiteiten op korte,

ons bedrijf op lange termijn. Bovendien willen onze klan-

middellange en lange termijn beïnvloeden. De beschik-

ten en stakeholders steeds meer weten over de her-

baarheid, kwaliteit en prijs van natuurlijke hulpbronnen

komst en duurzaamheid van onze producten en alle ge-

wordt beïnvloed door extreme weersomstandigheden

bruikte materialen. Om te voldoen aan de hoge normen

en waterschaarste. Het kan ook onze productiefacilitei-

die wij hebben gesteld, moeten onze producenten zich

ten en het vermogen om producten aan onze klanten te

houden aan ons beheersysteem voor de toeleveringske-

leveren, verstoren. In 2021 zijn wij geconfronteerd met

ten en de HVEG-gedragscode. Dit houdt onder meer in

potentiële grondstoffen schaarste, zoals (biologisch) ka-

dat zij zich houden aan strikte praktijken op het gebied

toen. Dit heeft ons doen beseffen dat wij een beter in-

van mensenrechten en duurzame productie. Naarmate

zicht moeten krijgen in onze belangrijkste risico’s, de on-

Duurzaamheids Jaarverslag 2022
HVEG Fashion Group

Page 20 of 22

derlinge verbondenheid van deze risico’s en de manier
waarop wij deze risico’s kunnen beperken/aanpassen. In
2022 zullen wij daarom meer inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor de hulpbronnen die wij
gebruiken en zullen wij ons onderzoek naar duurzame
alternatieven voortzetten.
Regelgevende maatregelen
De overgang naar een koolstofarme economie, nieuw
beleid en nieuwe wetgeving en veranderende consumentenvoorkeuren vormen een potentieel risico. Afhankelijk van de snelheid en de strengheid van de wijzigingen in de regelgeving, zullen deze een effect hebben
op de textiel- en kledingindustrie. In 2021 begon China

18. Een verpakkingsvriendelijke
wereld

al hard op te treden tegen provincies en regio’s die de
doelstellingen voor het terugdringen van het energiever-

Wij werken aan het terugdringen van verpakkingsvervui-

bruik niet haalden, en zette het fabrieken onder druk om

ling door meer gerecycled en minder nieuw verpakkings-

hun activiteiten te verminderen of zelfs stop te zetten.

materiaal te gebruiken en de recycleerbaarheid daarvan

Dit betekent niet alleen dat het winkelend publiek in de

te verbeteren. In onze Twinlife-collecties gebruiken we

toekomst met mogelijke tekorten te maken krijgt, maar

alleen gerecycled plastic verpakkingsmateriaal. Al onze

ook dat de doorlooptijden worden vertraagd en er extra

Bamboo Basics producten zijn nu zo verpakt dat ze door

(verzend-)kosten ontstaan. Wij zijn van mening dat deze

de brievenbus passen. Dit betekent niet alleen minder

verschuiving naar een netto loze uitstoot een grotere

stress door geen gemiste leveringen, maar ook het over-

mate van dialoog en betrokkenheid vereist tussen ons,

slaan van de buitenverpakking. Wat onze klanten betreft,

onze klanten en producenten om onze verantwoorde-

zijn wij echter zeer afhankelijk van hun eisen. Wij hebben

lijkheid te vergroten en risico’s te beheersen.

ook hun hulp nodig bij het ontwikkelen van verpakkingsvrije bedrijfsmodellen, bij het ontwerpen en ontwikkelen
van duurzamere verpakkingen en bij het inzamelen van
verpakkingsafval. Dit is geen probleem dat wij zonder
hun hulp kunnen oplossen. Het is ons doel om tegen
2030 100 procent van de verpakkingen van ons merk
volledig recyclebaar te maken. Tegen die tijd willen wij
ook alle onnodige verpakkingen hebben geëlimineerd
door primaire verpakkingen lichter te maken.
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