GOTS
GOTS is een internationaal label voor biologisch textiel. Het
geeft aan dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal
verantwoorde wijze gebeurt. Verder gelden er
kwaliteitsvereisten voor de producten.
Het label is verankerd in de Europese wetgeving en wordt
beheerd GOTS. GOTS (Global organic textile standard) is een
internationale organisatie dat is samengesteld uit 4 leden die
vroeger elk een afzonderlijk label voor biologisch textiel
hadden. De vier leden zijn Organic Trade Association, Japan
Organic Coton Association, International Association of Natural
Textile Industry en Soil Association (UK) and JOCA (Japan).
De controle gebeurt door onafhankelijke controle-organismen.

CRITERIA
Milieu
Het label geeft aan dat de textielvezels afkomstig zijn uit de
biologische landbouw.
Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of
kankerverwekkende stoffen worden gebruikt.
Daarnaast legt GOTS de verplichting op een
duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en
energieverbruik en afvalbeheer. Er zijn bindende criteria inzake
waterzuivering.
Het label geeft aan dat de producten voor minimaal 70%
afkomstig zijn uit biologische landbouw. Indien het percentage
tussen de 70 en 95% ligt moet dit worden aangegeven op het
label. Indien er geen percentage aangeduid staat op het label
bevat het product meer dan 95% biologische textielvezels.
Sociaal
Er zijn sociale criteria (gebaseerd op de ILO-Conventies) voor
de textielverwerking: verbod op dwangarbeid of gebonden
arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige
en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op
kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere
vormen van intimidatie.
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De lonen en aantal werkuren voldoen tenminste aan de
nationale wettelijke vereisten of de standaarden vastgelegd
binnen de sector indien deze hoger zijn.
Economisch
Er zijn criteria opgenomen voor de krimpbestendigheid bij
wassen en drogen en voor de kleurvastheid bij transpiratie,
wassen, nat en droog wrijven en blootstelling aan licht. Deze
criteria zijn gebaseerd normen van het ISO (International
Standards Organisation).
Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden en/of
zware metalen zoals lood of cadmium bevatten.

WETGEVING
Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de
Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

CONTROLE
De controle gebeurt door onafhankelijke geagreëerde controleorganismen aangeduid door diverse nationale overheden.

EXTRA INFO
Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden
geraadpleegd op http://www.global-standard.org
Nationale labels zoals IVN Naturtextil (Duitsland) en soil
association (Verenigd Koninkrijk) zijn toegetreden tot het
GOTS-label.
Het label houdt enkel rekening met de productie van het textiel
en kijkt niet naar de productieomstandigheden in de
katoenteelt.

Surf naar:

WWW.GLOBAL-STANDARD.ORG

Labelinfo.be is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken vzw in samenwerking met Ecoconso en met de
steun van FOD Leefmilieu en FIDO.

