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WAT IS 
GOTS?

De Global Organic Textile Standard, GOTS, is de vooraanstaande internationale 
textielverwerkingsstandaard voor biologische vezels. Die bevat vereisten om de biologische 
status van textiel te waarborgen, van de oogst van grondstoffen tot ecologisch en maatschappelijk 
verantwoorde productie en zelfs de bedrukking en etikettering, om de eindverbruiker een 
betrouwbare garantie te bieden. 

De standaard vereist het volgende:
 
•  Katoen moet biologisch zijn, wat betekent dat er alleen methoden en materialen worden gebruikt  

met een kleine impact op het milieu*.

•  Er worden geen schadelijke chemicaliën gebruikt, zoals pesticiden, meststoffen en 
kankerverwekkende stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de eindklant, gedurende het hele 
productieproces inclusief het bedrukken. 

•  Producenten houden zich aan de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),  
aan de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) en aan  
de OESO-richtlijnen bij elke stap in de leveringsketen. 

Deskundigen in de drukindustrie die opties voor biologisch bedrukken willen aanbieden, moeten ook 
volledig voldoen aan de ecologische en sociale criteria die door de GOTS zijn vastgelegd.
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* Zie bijlage voor de verschillen tussen biologisch en gewoon katoen.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm


WAAROM ZOU IK
EEN GOTS-CERTIFICAAT WILLEN?

•  Een GOTS-certificaat is verplicht om een officiële verdeler van Stanley/Stella te worden -  
en wij staan klaar om u daarbij te helpen.

•  We hebben deze korte handleiding voor een GOTS-certificering gemaakt om u te helpen  
het proces te doorlopen.

•  Bij Stanley/Stella willen we zo duurzaam mogelijk zijn en ernaar streven om volledig transparant 
te zijn over hoe onze kleding wordt gemaakt, vanaf het katoenveld tot het eindproduct. 

•  We willen de eindklant een volledig biologisch product garanderen, dus we proberen alleen te 
werken met GOTS-gecertificeerde drukkers. Als u onze ethische overtuiging over duurzaamheid 
deelt, laten we dan samen de cirkel rondmaken! 

• Consumenten waarderen controleerbare biologische certificaten.

• Er is een stijgende vraag naar biologisch textiel wereldwijd.

•  Biologisch bedrukken kan een meerwaarde bieden voor uw bedrijf, want consumenten zijn 
steeds bewuster van kleding die “gemaakt is met respect”. 

• U mag trots zijn om tot de meest verantwoordelijke deskundigen in uw sector te behoren.
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DUURZAME PRODUCTIE WORDT WERELDWIJDE TREND

CIRCULAIRE ECONOMIE - TRANSPARANTER = BETROUWBAARDER

WORD EEN OFFICIËLE VERDELER VAN STANLEY/STELLA



HOE KRIJGT U EEN GOTS-CERTIFICAAT 
EEN KORTE HANDLEIDING

U zult moeten slagen voor de “GOTS-test”, wat wil zeggen dat u moet voldoen aan specifieke GOTS-criteria.

Belangrijk om te weten: Na de GOTS-certificering is het nog steeds mogelijk om de productie van biologisch en gewoon 
textiel parallel te laten verlopen, waardoor u zowel opties kunt bieden voor biologisch als gewoon bedrukken.

Wederverkopers en agentschappen die hun printdiensten uitbesteden aan GOTS-gecertificeerde decorateurs, zijn nog 
steeds verplicht om een audit ter plaatse van hun kantoren te laten uitvoeren om de traceerbaarheid te behouden

Om een gecertificeerd bedrijf te worden, moet u:

Kleding: De kledingstukken die u bedrukt, moeten GOTS-gecertificeerd zijn.

Inkt en chemicaliën moeten goedgekeurd worden door de GOTS om het GOTS-label op  
het eindproduct te mogen gebruiken. Dit geldt ook voor inkt, voorbehandelingen enz. 

Accessoires moeten voldoen aan het label Oeko-Tex 100. Dit geldt onder andere voor garen, 
draad, knopen enz.

•  Voor meer details over welke materialen voldoen aan de GOTS, verwijzen we naar sectie 2.4.0 
van de volledige GOTS Standaardversie 6.0

Prijs: GOTS-gecertificeerde inkt is iets duurder. Maar het is de moeite waard. 

Verpakking: De eindproducten moeten verpakt worden in gerecycled papier/karton en plastic 
mag geen sporen van pvc bevatten. Indien ze correct geëtiketteerd worden, mogen biologisch 
bedrukte kledingstukken in dezelfde dozen verpakt worden als gewoon bedrukte kledingstukken.

1. GOTS-GECERTIFICEERDE KLEDING EN PRODUCTEN GEBRUIKEN
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https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf


HOE KRIJGT U EEN GOTS-CERTIFICAAT 
EEN KORTE HANDLEIDING

Scheiding en opslag: U moet de biologische en gewone producten in elke fase van het 
productieproces gescheiden houden. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen GOTS- en niet-
GOTS-producten met geschikte, zichtbare etikettering. Dit geldt voor alle kledingstukken, accessoires, 
inkt en alle andere verwante producten.

Reiniging: Vervuiling is een belangrijk aandachtspunt en er moeten maatregelen worden genomen 
om dit te voorkomen. Indien uw machines gebruikt worden om zowel GOTS als niet-GOTS-producten 
te bedrukken, moet u de machines reinigen tussen elke bedrukking. Om tijd te besparen kunt u eerst 
al uw GOTS-producten bedrukken, of u kunt ervoor kiezen om een apart(e) machine/systeem te 
gebruiken om enkel GOTS-producten te bedrukken. Neem contact op met uw leverancier voor een 
lijst van GOTS-goedgekeurde schoonmaakproducten.

Ecologische naleving: Het is van essentieel belang dat u al uw lokale en nationale ecologische 
voorschriften naleeft voor uitstoot, behandeling van afvalwater, afvalverwerking enz. U moet 
beschikken over een schriftelijk ecologisch beleid en procedures, waaronder een regelmatige controle 
van uw energie- en waterverbruik en afvalproductie. Deze gegevens moeten genoteerd worden zodat 
u na verloop van tijd verbeteringen kunt laten zien in de milieuprestaties van uw decoratiebedrijf. Bv. 
waterzuivering, energiezuinige verlichting enz. Zie sectie 2.4.10 van de GOTS Standaardversie 6.0 voor 
meer informatie.

Sociale naleving: U moet ervoor zorgen dat de acht fundamentele conventies van de Internationale 
Arbeidsorganisatie worden nageleefd in uw bedrijf. De GOTS vereist de toepassing van gedetailleerde 
sociale criteria. Zie sectie 3. van de GOTS Standaardversie 6.0. Auditors kunnen vragen om 
administratieve documenten te bekijken en om uw managementteam en/of personeel te interviewen.

2. PAS UW FACILITEITEN AAN
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https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf


HOE KRIJGT U EEN GOTS-CERTIFICAAT 
EEN KORTE HANDLEIDING

Wijs een GOTS-specialist aan: Wijs een specifieke persoon aan die verantwoordelijk is voor 
de naleving van de GOTS en zorg er zo voor dat alle GOTS-normen worden nageleefd en 
gehandhaafd.

Systeemplan en boekhouding: U moet een gedetailleerd overzicht bijhouden van uw 
productieprocessen, inclusief alle bestellingen, voorraad en stalen die binnenkomen en 
buitengaan, waar ze vandaan komen en alle facturen.

Certificering: U moet de volgende documenten vragen bij elk van uw leveranciers:

•  Transactiecertificaten (TC’s): voor alle aankopen (vezels, stoffen, kleding enz.). Wanneer 
u een bestelling plaatst bij Stanley/Stella, vraag dan naar de TC’s. Klik hier voor een meer 
gedetailleerde uitleg over het TC-beleid van de GOTS. 

• Schriftelijke goedkeuring: Van inkt, kleurstoffen en alle verwante producten.  

•  Scope-certificaten (SC’s): U hebt SC’s nodig voor alle producten en productcategorieën, 
evenals alle processen en productie- en handelsactiviteiten, zoals drukmachines, 
borduursystemen, inkt, garenaccessoires, transferdruk en voorbehandelingen. Klik hier voor 
een meer gedetailleerde uitleg over het SC-beleid van de GOTS. 

Transport: De gegevens van de verzending van uw eindproducten moeten gedocumenteerd 
worden (soorten transportmiddelen en routes).

3. VERZAMEL ALLE NODIGE DOCUMENTATIE
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https://global-standard.org/images/GOTS_Policies/TC_Policy_V21_Dec2019.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Policies/SC_Policy_V21_Dec2019.pdf


HOE KRIJGT U EEN GOTS-CERTIFICAAT 
EEN KORTE HANDLEIDING

Wanneer u alle stappen gevolgd hebt om aan de GOTS-criteria te voldoen, moet u contact 
opnemen met een certificatie-instelling* voor een aanvraag of evaluatie. (Dit zijn onafhankelijke 
organisaties die GOTS-certificeringen beheren). Zij zullen: 

 1 - Een offerte en een contract bezorgen
 2 -  Een eerste evaluatie uitvoeren van uw activiteit (op basis van documentatie, een inspectie 

ter plaatse en een audit van uw zaak)
 3 - Al uw documentatie beoordelen
 4 - Beslissen of u een GOTS-certificering krijgt
 5 - Uw activiteiten regelmatig controleren en uw certificering verlengen 

 Tip:  Zorg er tijdens de inspectie ter plaatse voor dat u alle vereiste documenten op een 
duidelijke manier bezorgt en dat ze gescheiden zijn van uw niet-GOTS-documenten. 

 Kosten**:  De certificeringskosten zijn afhankelijk van de grootte van uw productie-eenheid 
en van hoe lang de audit duurt. Gemiddeld kost dit ongeveer € 2.500*+.

Gemiddelde duur: Gemiddeld duurt dit ongeveer drie maanden. Dit hangt af van hoe goed u alles 
hebt voorbereid en of de criteria die door de GOTS zijn vastgelegd correct zijn toegepast om de 
biologische integriteit te waarborgen. 
Non-conformiteiten (NC’s): De auditor zal een lijst opstellen van de non-conformiteiten (NC’s), 
namelijk de criteria die niet voldoen aan de GOTS-normen. U moet dan elk van deze punten 
aanpakken om volledig conform te zijn.
Overige certificaten: Er kan gelijktijdig met de GOTS ook een GRS- en OCS-audit worden 
uitgevoerd (gelieve uw auditor om meer info te vragen).

4. HET CERTIFICERINGSPROCES

*Ga naar dia 8 voor de contactgegevens van de certificatie-instellingen -  
**Dit is een gemiddelde jaarlijkse kostprijs, de prijs varieert per land. Neem contact op met uw lokale certificatie-instelling voor een gedetailleerde 
offerte op basis van uw productie-eenheid en de grootte ervan. Zie pagina 10 voor alle contactgegevens.
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HOE KRIJGT U EEN GOTS-CERTIFICAAT 
EEN KORTE HANDLEIDING

•  Scope-certificaat van de GOTS: Wanneer u slaagt voor de inspectie krijgt u een Scope-
certificaat met een uniek licentienummer. Dit nummer moet samen met het GOTS- logo te 
zien zijn op al uw GOTS-gecertificeerde producten.

•  Let erop dat het cruciaal is om uw producten, documenten en website te voorzien van een label 
om GOTS en niet-GOTS van elkaar te onderscheiden. (Klik hier voor meer informatie over de 
correcte GOTS-etikettering)

•  Let erop dat de identificatie van uw GOTS-gecertificeerde producten geen gedrukt etiket hoeft 
te zijn, het kan ook een hangetiket zijn enz.

•  Bij alle labels op producten (bv. ingenaaide etiketten of hangetiketten), moet uw labelontwerp 
goedgekeurd zijn door uw certificatie-instelling. U moet het formulier “Labelling Release for 
GOTS Goods” invullen op de GOTS-website.

•  Monitoring: U moet uw inspectie-instelling op de hoogte brengen van alle wijzigingen in uw 
processen, procedures of etikettering om ervoor te zorgen dat uw attest steeds up-to-date is.

Na de certificering:
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ALS U GOED VOORBEREID BENT, IS HET EEN EENVOUDIG PROCES!

https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/Licensing_and_Labelling_Guide-08May2017.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/Licensing_and_Labelling_Guide-08May2017.pdf
https://www.global-standard.org/images/stories/Labelling%20Release%20Form%20-%20GOTS%20Goods%20-%201%20Mar%202016.pdf


MET WIE
KUNT U CONTACT OPNEMEN

Control Union
België 
Hanneke Otto - Lead auditor
+31 6 20 02 82 20
hotto@controlunion.com

Nederland
Eerik Schipper - GOTS-auditor
+31 3 84 26 01 00
eschipper@controlunion.com 

1. CERTIFICATIE-INSTELLINGEN
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Ecocert
België 
Marlène Maury
Sales manager - Ecocert Greenlife
+33 (0) 562 07 52 03 
marlene.maury@ecocert.com

mailto:hotto%40controlunion.com?subject=


MET WIE
KUNT U CONTACT OPNEMEN

Afdelingshoofd Duurzaamheid

Manager Duurzaamheid Decoratie

Ambassadeur voor duurzaamheid

Logistieke coördinator en klantenexpert 

Bruno Van Sieleghem
bruno.vansieleghem@stanleystella.com

Céline Dufour 
celinedufour@stanleystella.com

Julien Chabert
julien.chabert@stanleystella.com

Benoît Govaerts 
benoit@stanleystella.com

Veronika Szalai
veronila.szalai@stanleystella.com

2. STANLEY/STELLA
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BIJLAGE
GOTS-GOEDGEKEURDE INKT &  
BIJKOMENDE PRODUCTEN 

PLASTISOL INKT

SILICONE INKT
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Alle producten moeten voldoen aan de GOTS-criteria en onder de grenswaarden blijven voor verboden 
chemisch residu, zoals ftalaten, hormoonontregelende stoffen, zware metalen, pfc, pvc enz.

Ga naar de volledige GOTS Standaard 6.0 sectie 2.4.15 voor grenswaarden en sectie 2.4.9  
voor meer info over naleving.

Lees verder voor een lijst van GOTS-goedgekeurde merken. (Deze lijst is niet volledig).

Dreamflash serie Pioneer Ultra YC serie NX Evolution PC  
STI silicone 7 serie

Free serie Ecoplast

NX Evolution serie



BIJLAGE
GOTS-GOEDGEKEURDE INKT &  
BIJKOMENDE PRODUCTEN 
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INKT/PIGMENTEN OP WATERBASIS

Aquaplas 
Aquaflex V2 

Print base HB neutral 
HB opaque 

All eco pigment 
Crosslinker I00 

Ecofix NF 
Pearl ice 

Advanced print neutral 
Advanced print white 

Softener 
Clear CSP Thickener 

ND extra

Permaset Aqua serie 
Supercover first down white Permatone serie

DP group 
RB group 
LC group 
CR group 
RB group 
PG group 
EP group

Ecoperl 4 
Ecoperl active 

Ecoperl HC 
Colormatch pigments

Aquarine serie

Texcharge TC serie 
Texiscreen Aqua serie

Ecotex serie 
Texilac inks and auxilaries 

Aqua serie 
Texsil serie 

Texspri serie

All inks and pigments 
Hydra range 
Geo range 

Perfetto range 
Discharge plus & Discharge zero 

Unifix 
Aquatint

Printex serie 
Ecodischarge serie



BIJLAGE
GOTS-GOEDGEKEURDE INKT &  
BIJKOMENDE PRODUCTEN 

BORDUURWERK

DTG-INKT
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Voor borduurwerk kunnen merken voor draad die 
goedgekeurd zijn door OEKO-TEX STANDARD 
100 gebruikt worden bij de verwerking van GOTS-
gecertificeerde producten.

Lees verder voor een lijst van GOTS-goedgekeurde 
merken. (Deze lijst is niet volledig).

All Kornit Neopigment range 
All Kornit Water based inks 

All Kornit pretreatment range

All Aeoon brillant pigment inks All Brother GC inks Epson Ultrachrome DG inks



BIJLAGE
BIOLOGISCH VS. GEWOON KATOEN
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Bron: Textile Exchange 2019

Biologisch katoen is afkomstig van zaden die niet genetisch 
gemodificeerd zijn (niet-ggo) en wordt geteeld zonder het 
gebruik van chemische pesticiden of meststoffen. Biologische 
katoenteelt gebruikt natuurlijke methoden, zoals vruchtwisseling, 
die niet alleen de bodem, de fauna en het milieu ten goede 
komen, maar ook biodiversiteit creëren en de gezondheid en 
levenskwaliteit van landbouwers en hun gemeenschappen 
verbeteren. 

Gewoon katoen wordt geteeld op basis van genetisch 
gemodificeerde zaden (ggo’s) en met behulp van chemische 
producten uit de landbouw.

• is 46 % minder schadelijk voor de opwarming van de aarde

• gebruikt 91 % minder oppervlakte en grondwater 

• vermindert het risico op bodemerosie met 26 %

• resulteert in 70 % minder verzuring van het land en het water

Biologisch katoen:



BIJLAGE
OCS- EN GRS-CERTIFICATEN
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Bron: Textile Exchange 2019

De Organic Content Standard (OCS) is een certificaat dat geldt voor producten 
die ten minste 5 % biologisch materiaal bevatten. Het controleert de hoeveelheid 
biologisch materiaal in een product en volgt de reis van de grondstof vanaf zijn bron 
tot het eindproduct, waarbij ook rekening gehouden wordt met sociale criteria zoals 
werkomstandigheden.

OCS100: Het eindproduct moet 95-100 % biologische vezels bevatten.

OCS gemengd: Het eindproduct kan een mix van biologische en gewone 
vezels bevatten.

De Global Recycle Standard (GRS) is wereldwijd de norm voor gerecycled textiel 
en certificeert gerecyclede materialen op basis van het materiaal maar ook op 
basis van de ecologische en sociale praktijken. 


