
 

Cotton Council Inter
national (CCI) is een non
profit handelsvereniging 
die Amerikaanse katoen
vezels en katoenen 
producten over de hele 
wereld promoot met het 
Cotton USAhandels
merk. Gildan heeft een 
licentie voor Cotton USA, 
wat betekent dat het 
katoen in hun producten 
van Amerikaanse bodem 
is én dat de producten 
meer dan 50% katoen 
bevatten.

WRAP is de afkorting 
voor Worldwide Respon
sible Accredited Produc
tion. Het is ’s werelds 
grootste onafhankeli
jke certificeringspro
gramma, gericht op de 
sociale naleving voor 
de sector van genaaide 
producten. WRAP is geb
aseerd op twaalf princi
pes die erop toezien dat 
fundamentele arbeids
voorwaarden in fabrieken 
worden begrepen én 
uitgevoerd. De moni
toring vindt plaats door 
derden, zodat ook voor 
Gildan onafhankelijk is 
vastgesteld dat het merk 
aan WRAP voldoet.

Gildan heeft het Gildan Quality System (GQS) verta
ald naar een website over Genuine Responsibility. 
Met hun faciliteiten en productie wil Gildan toon
aangevende milieu, sociale en governancemaat
regelen implementeren in elke fase van het proces. Zij 
gebruiken hiervoor de volgende keurmerken. Bezoek 
website Genuine Responsibility.

De artikelen en mate
rialen van Gildan zijn 
getest op schadelijke 
stoffen. Kleding met de 
OekoTex100certifi
cering voldoet aan de 
wettelijke veiligheids en 
kwaliteitsstandaarden. 
Dit houdt in dat geteste 
en gecertificeerde 
textielproducten geen 
vervuilers bevatten die 
schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Gildan moet 
door dit keurmerk con
tinu de kwaliteit van de 
leveringsketen bewaken 
om de veiligheid te kun
nen garanderen.

De Sustainable Apparel 
Coalition richt zich op 
duurzame productie in 
de kleding, schoenen en 
huistextielindu strie. De 
alliantie houdt zich vooral 
bezig met de Higg Index, 
een gestandaardiseerd 
meetinstrument voor 
de toeleveringsketen. 
Hiermee kunnen alle 
deelnemers de impact 
van hun productie op het 
milieu, de arbeids en 
sociale omstandigheden 
inzichtelijk maken en 
interpreteren. Zo kunnen 
urgente zaken worden 
aangepakt, die bedrijven 
zelfstandig nooit zouden 
kunnen veranderen.

Ethische handel en  
verbetering van  
ar beidsomstandigheden 
in wereldwijde toe leve
ringsketens; dat is waar 
Sedex zich voor inzet. 
Gildan is lid van deze 
dienstverlener.

TEXTIELKEURMERKEN

Duurzaamheid staat geluk-
kig hoog op de agenda bij 
verschillende merken uit 
ons assortiment. Soms 
wordt er zo veel aandacht 
aan besteed, dat het lastig 
is om het ene keurmerk 
van het andere te onder-
scheiden. Des te meer reden 
voor the Choice om de tex-
tielkeurmerken op een rijtje 
te zetten. 
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www.genuineresponsibility.com
www.sedex.com
https://wrapcompliance.org
https://apparelcoalition.org/
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
www.cottonusa.org
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