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alsico circular solutions: 
Hoe werkt het?

alsico circular solutions de prijzen?

    Kledij zonder reflecterende banden: 0,25 EUR/kg

    Kledij mét reflecterende banden: 1 EUR/kg

    Beide prijzen bevatten 0,05 EUR die in een fonds worden gestort voor de 

    ontwikkeling en onderzoek van hoogwaardige verwerking. Voor elke opgehaalde kg   

    kledij zal alsico bovendien een bijkomende 0,05 EUR in het fonds storten. 

    In onze rapportage over duurzaamheid zullen we transparant communiceren 

    over de bestemming van dat fonds.

Thank you for 
choosing us.



ALL-IN PRICES/KG STARTING FROM OUR WAREHOUSE

RECYCLING TO FIBER AND QUALITY PRODUCTS

FIT FOR ALL TYPES OF WORKWEAR AND PPE

REUSE AND UPGRADING TO NEW CLOTHING
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alsico circular solutions: 
Waarom doen we het?

We staan aan het begin van een cruciaal decennium – niet toevallig ‘the decade of action’ genoemd. Als we de 

kans gaaf willen houden op een ‘beheersbare’ opwarming van de aarde met 1,5 graden, dan moeten we nu op 

grote schaal actie ondernemen. alsico wil hierin mee het voortouw nemen. 

Wat hebben kledij en CO2 gemeen? Sinds 2017 meten we onze CO2 footprint. Die heeft uitgewezen dat liefst 

88% van de uitstoot afkomstig is van de stoffen die we aankopen. Veelal een gevolg van de ontginning van 

grondstoffen en het transport doorheen de keten. We hebben het dus zelf mee in de hand. 

Kiezen voor stoffen met gerecycleerde materialen betekent dat we de ontginning uitschakelen en de keten 

verkorten. We verlichten de druk op schaarse resources en vermijden de lange en gevoelige supply chains. De 

impact op de CO2-uitstoot is enorm. Voorbeeld: kiezen voor onze meest duurzame stof, gemaakt met 40% 

recycled en 60% hernieuwbare content, zorgt voor een vermindering van de uitstoot met liefst twee derde. 

60%

88%

“DOOR CIRCULAIRE KLEDIJ TE MAKEN 
  KUNNEN WE ONZE CO2-UITSTOOT MET 
  60% VERMINDEREN”

“88% VAN ONZE CO2 UITSTOOT 
  IS AFKOMSTIG VAN DE STOFFEN
  DIE WE AANKOPEN.”

  

alsico circular solutions: 
Waarom doen we het?

Vandaag komt het erop aan om keuzes te maken die effectief voor een lagere impact zorgen. We kiezen 

doelbewust voor een realistische aanpak gebaseerd op de kennis die we hebben opgebouwd, voorschrijdend 

inzicht en haalbare oplossingen. De principes van de circulaire economie zijn daarbij onze wegwijzer.  

Kwaliteit en levensduur van onze producten zijn daarom topprioriteit. Design voor hergebruik en recyclage 

sluiten daarbij naadloos aan.

Recyclage speelt een belangrijke rol in het verkleinen van de sociale en milieu-impact die de levenscyclus van 

kledij veroorzaakt. Door kledij te recycleren vermijden we dat ze wordt verbrand. Verbranden betekent dat we 

het milieu, de volksgezondheid en zo de hele maatschappij belasten. 

Ook in CO2-uitstoot maakt recyclage een verschil. Elke kg kledij die u ons bezorgt - en dus redt van de verbran-

dingsoven - betekent een nettobesparing van 0,7 tot 1,7kg CO2**. Door gebruik te maken van herbruikbare, 

plooibare palletboxen uit gerecycleerd materiaal besparen we daar bovenop nog eens 80% op de CO2-uit-

stoot bij transport.

In sommige gevallen bestaat er helaas geen andere optie dan verbranden. In dat geval kiezen we voor verbran-

ding met energierecuperatie, een oplossing die qua impact veel lager uitvalt dat storten of zelfs verwerking 

naar pellets voor hoogcalorische verbranding***. 

1,7kg“ELKE KG KLEDIJ DIE U ONS BEZORGT  - EN DUS 
  REDT VAN DE VERBRANDINGSOVEN -  BETEKENT 
  EEN NETTO BESPARING VAN 0,7 TOT 1,7KG CO2”
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Waarom doen we het?

Zorgt die circulaire aanpak ook voor jobs? Ja, zeker. De eerste stap in de circulaire economie is het verlengen 

van de levensduur. Dat kan door kleding te herstellen. Alsico heeft een eigen hersteldienst in Ronse en biedt 

daarmee werk aan mensen die het elders op de arbeidsmarkt moeilijk zouden hebben. Ook het uitsorteren, 

wegen en stockeren van de gebruikte kledij zorgt voor bijkomend lokaal werk.

“WE HEBBEN EEN HERSTELDIENST  

  IN RONSE, WAARMEE WE BIJKO-

  MEND LOKAAL WERK CREËREN.”

*circulair zoals in de definitie van de Ellen Mac Arthur Foundation: design out waste and pollution, 

keep products and materials in use, regenerate natural systems

** https://zerowasteeurope.eu/2020/03/understanding-the-carbon-impacts-of-waste-to-energy/ 

*** Jihyun Kim and Sukjae Jeong, 2017, Economic and Environmental Cost Analysis of Incineration and 

Recovery Alternatives for Flammable Industrial

Waste: The Case of South Korea, in Sustainability, 9, p.16-38
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alsico circular solutions: 
Wat is  het?

Na gebruik komt werkkledij nog al te vaak terecht in de verbrandingsoven. In veel gevallen wegens gebrek aan 

een alternatief. alsico wil u daarom oplossingen bieden die zich baseren op de principes van de circulaire eco-

nomie. We nemen uw oude kledij terug en zoeken er een gepaste en kwaliteitsvolle nieuwe bestemming voor. 

Is de kledij nog in goede staat of nauwelijks gedragen, dan kijken we naar mogelijkheden voor hergebruik. 

Gemarkeerde kledij zal altijd vernietigd worden en kont dus niet in aanmerkingen voor hergebruik. De reden 

hiervoor is simpel: de risico’s, wanneer mensen gemarkeerde kledij zouden dragen die hier niet toe gemach-

tigd zijn, zijn te groot. 

Gaat het om gewone werkkledij die volledig afgedragen is, dan vervezelen we die tot een non-woven materi-

aal dat kan dienen als akoestische of thermische isolatie, of als stof voor nieuwe producten zoals draagtassen.

Zitten er reflecterende banden op de kledij, dan gaan we kijken of de banden eenvoudig kunnen worden ver-

wijderd, zodat stoffen kunnen worden hergebruikt of de kledij alsnog kan worden gerecycleerd. Indien niet zal 

de kledij gaan naar energieopwekking via hoogcalorische verbranding.

WELKE BESTEMMING? 

“INDIEN MOGELIJK KIEZEN WE VOOR HERGE-

  BRUIK. IN ANDERE GEVALLEN RECYCLEREN WE  

  NAAR ISOLATIEMATERIAAL. KLEDIJ MET GE-

  VOELIGE LOGO’S WORDT ALTIJD VERNIETIGD.”

  

alsico circular solutions: 
Wat is  het?

Snijafval uit onze productielocaties brengen we opnieuw in ons recyclage-circuit. Net als ongedragen kledij 

gebruiken we de ongebruikte stofresten om nieuwe vezels en stof van te maken. 

Voor specifieke projecten kunnen we samen kijken naar specifieke oplossingen, zoals bijvoorbeeld afgedankte kledij 

terug naar kledij op te waarderen.. Hiervoor werken we samen met een gespecialiseerd technisch adviesbureau.

In de circulaire economie komt het erop aan grondstoffen en materialen zo lang mogelijk aan hun hoogste 

waarde in de keten te houden. alsico ontwerpt haar kledij met het oog op de langst mogelijke levensduur. Recen-

te studies* hebben immers uitgewezen dat levensduurverlenging en hergebruik de meest efficiënte middelen 

zijn om de CO2-voetafdruk van kledij drastisch te verlagen. 

Alsico werkt met een eigen repair shop voor kleine herstellingen die kledij haar volledige functionaliteit te-

ruggeeft. Is de kledij nauwelijks of niet gedragen (en zit er geen logo op), dan bezorgen we ze aan een van onze 

partners die ze kunnen hergebruiken – zo is het keukenpersoneel van een ngo in Ethiopië 

gekleed in Alsico-schorten. Of we geven ze aan partners die er nieuwe hoogwaardigekleding-

stukken van maken – een piste die we onderzoeken samen met circulaire designers. 

Door de wettelijke voorschriften kan beschermende kledij niet als dusdanig worden hergebruikt. Telkens ze op de 

markt komt, moet de kledij immers over verifieerbare eigenschappen beschikken. Ook kledij met gevoelige logo’s 

moet wettelijk vernietigd worden nadat ze uit circulatie is genomen. Voor dat type kledij blijft recyclage naar een 

ander product een interessante piste.

WAAROM ZIJN WIJ DE UITGELEZEN PARTNER 
VOOR UW CIRCULAIR PROJECT? 



  

alsico circular solutions: 
Wat is  het?

Wanneer de kledij bij ons aankomt, gaan we ze sorteren per stroom: mét en zonder reflecterende banden, tel-

kens per kleur en volgens gebruiksstaat Daarbij kijken we per stroom naar de best technisch haalbare toepassing 

die vandaag bestaat. Vervoeren doen we pas als we voldoende volume hebben per stroom. 

We lopen daarmee voor op de wetgeving op de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) die in ja-

nuari 2025 in werking treedt. Tegelijk staan we ook open voor alle nationale en Europese initiatieven die zich 

aandienen op het vlak van terugname en recyclage. Ondertussen zorgen we ervoor dat de kledij die we maken 

wordt opgehaald en ook gegarandeerd de meest waardevolle bestemming krijgt.

Bij onze eigen kledij kiezen we de stoffen op hun eigenschappen en levensduur. We kennen dus de oorsprong van 

de materialen die we gebruiken en weten welke de samenstelling is van onze kledij. 

Alleen wie over die informatie beschikt kan de kledij opnieuw een hoogwaardige toepassing geven. Daarom is het 

zo belangrijk dat u de kledij die u bij ons aankoopt ook weer naar ons terugbrengt.

 

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK 
DAT WE DE OORSPRONG KENNEN 
VAN DE KLEDIJ? 

*Levänen et al, 2021, Innovative recycling or extended use? Comparing the global warming potential of 

different ownership and end-of-life scenarios for textiles, Environ.Res. Letter (16)
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Wanneer precies een kledingstuk is opgebruikt, is een 
beslissing die volledig in uw handen ligt. 

We vertrouwen erop dat u samen met ons zoekt naar de manier 

om kledij zo lang mogelijk als kledij in de keten te houden. Bij-

voorbeeld door ze te herstellen en ze correct te laten onderhouden

 – liefst door gespecialiseerde wasserijen. Is een kledij toch einde 

leven, dan bezorgt u ze terug aan ons. 

Dat moet apart in de volgende categorieën: 

  Niet gedragen kledij, 

  Gedragen kledij, 

  Snijafval of ongebruikte stoffen, 

  Clean room kledij. 

Het mag gaan om kledij die zowel van alsico als van andere producenten afkomstig is. In dat laatste geval 

vragen we u om de oorsprong en samenstelling van de producten mee te leveren.

1.

2.

3.

4.
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Welke stappen moet u volgen?

    U gaat naar www.alsico.eu vult het aanvraagformulier in.

    In het webformulier vinkt u ’Ondertekent de verklaring waarin de aansprakelijk-

    heid is vastgelegd voor contaminatie en properheid.’ aan. Let op, we aanvaarden   

    alleen gewassen kledij. En enkel textiel. 

    De kledij mag in palletboxen of dozen naar keuze. Geen plastic aub! 

    Belangrijk is dat uw naam/bedrijf op de dozen staat.

    U brengt de kledij naar alsico. Dat kan enkel op dinsdag en mits melding vooraf. 

    Leveringen die niet conform de regels in het aanvraagformulier zijn, 

    zullen volledig worden teruggestuurd op kosten van de afzender.

    Na weging en sortering van de kledij krijgt u een attest met daarop de verwerkte kg     

    kledij, datum van de levering en de melding dat de kledij in het circulaire 

    programma van alsico is opgenomen.
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