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UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID TEXTIEL PER 

1 JANUARI 2023 

 

In het kader van de circulaire economie, en specifiek een circulaire 

textielketen, gaat per 1 januari 2023 een uitgebreide 

productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel gelden. 

Hiermee hoopt de overheid in 2050 een volledig circulaire 

textielketen te bereiken. In 2030 wil de overheid al dat 50% van 

het ingezamelde textiel wordt gerecycled.  

 

Met de UPV voor textiel worden textielbedrijven, specifiek de 

producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel, 

verantwoordelijk voor onder meer (de kosten van) het inzamelen 

en recyclen van textiel. Dit wordt bewerkstelligd door de 

textielproducenten een heffing op te leggen over het totaal aantal 

kilogrammen textiel dat zij op de Nederlandse markt brengen. In 

het huidige conceptbesluit uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid textiel staat opgenomen dat de 

heffing tussen de EUR 0,24 en EUR 0,57 per op de markt gebrachte 

kilogram zal bedragen. Wij merken op dat dit nog kan wijzigen. 

 

De UPV zal per 1 januari 2023 gaan gelden, maar er bestaat nog 

veel onduidelijkheid. Een van de vragen die opkomt is welke 

bedrijven precies worden geconfronteerd met de UPV textiel. Hoe 

dient daarnaast te worden omgegaan met retours en 

tweedehandskleding? Duidelijk is wel dat er binnen zes weken na 

1 januari 2023 melding gemaakt moet worden bij de overheid dat 

een bedrijf meldingsplichtig is voor de UPV. Actie is dus nodig. 

 

Momenteel zijn wij nog in afwachting van het definitieve besluit 

(er ligt momenteel een concept bij de Tweede Kamer) en de 

ministeriële regeling. Wij houden u doormiddel van onze 

nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkeling rondom de 

daadwerkelijke inkleding van de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid textiel. Mocht u in de tussentijd 

vragen hebben? De specialisten van HVK Stevens assisteren u 

graag.  
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