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I NT R O D U CT I E
De missie van FNG Group is om
verantwoordelijkheid te nemen voor de
sociale en ecologische impact van onze
producten.
Hiervoor ontwikkelden we een Product Policy,
waarin onze richtlijnen, eisen en voorkeuren
voor een ethische inkoop van de producten
beschreven staan:
1. Eisen omtrent het gebruik van chemicaliën
2.Verboden issues
3.Voorkeur grondstoffen
Duurzaamheid en transparantie zijn
belangrijke elementen in onze bedrijfsvoering
en we doen er alles aan om dit in de gehele
toeleveringsketen door te voeren.

FNG Group
Nederlandse merken
Claudia Sträter
Expresso Fashion
Miss Etam
Promiss
Steps
Belgische merken
Baker Bridge
Brantano
CKS
Fred & Ginger
Fred & Ginger Sister
Friday
Ginger
Hilde & Co
Kiekeboe
Limon
Superstar

1. RESTRICTED SUBSTANCES LIST
FNG Group heeft een Restricted Substances
List (RSL) ontwikkeld. Hierin staan de eisen
omtrent chemicaliën, gebaseerd op de
Europese REACH wetgeving.
Onze RSL verklaring moet elk jaar
getekend worden door alle leveranciers en
steekproefsgewijs testen wij risicoproducten
om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke
stoffen in de artikelen zitten.

Graag ontvangen wij aanvullende
certificaten zoals:
Oeko-Tex® Standard 100 [9]
Oeko-Tex STeP [10]
EU Ecolabel [11])
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2. VERBODEN
X

Het gebruik van echt bont is verboden

X

Echt exotische dierenhuid, zoals slang, alligator, krokodil en hagedis, is verboden

X

Angora wol is verboden, om het levend plukken van angorakonijnen te voorkomen

X

FNG steunt het verbod op zandstralen in de gehele industrie

X

Het gebruik van mulesed wol is verboden

3. VOORKEURSMATERIALEN
FNG heeft als doel om de diversiteit in duurzame materialen te vergroten.
Hieronder geven wij onze voorkeuren voor duurzamere materialen.

A.

DIERLIJKE VEZELS

Dons & Veren (Onderstaande criteria geldt alleen voor Claudia Sträter en Miss Etam. De andere modemerken 		

»»
√√
√√
Bont

»»

√√
Leer

»»

Zijde

√√

Wol

»»
√√
√√
√√
√√

gebruiken geen echt dons en veren in hun collectie).

We geven onze voorkeur aan (natuurlijke of synthetische) vervangende materialen
van niet dierlijke afkomst.
Indien wel dons wordt gebruikt, zullen we alleen dons en veren accepteren die RDS [1]
gecertificeerd zijn.
Inclusief de opvolger CCS [2]
We hebben de Bontvrij-verklaring (van Bont voor Dieren) en 					
statement van Fur Free Retailer Programme) ondertekend.
We accepteren alleen nep bont met een testrapport dat aantoont dat het nep bont is.
We accepteren alleen leerproducten met een testrapport, waarin wordt bevestigd dat 		
deze Chrome 6 vrij zijn na de testmethode ‘with aging’. In elke kleur zal het artikel uit de 		
bulkproductie getest moeten worden.
We geven onze voorkeur aan Bluesign® [13] gecertificeerde zijde.
We geven onze voorkeur aan:
Non-Mulesd Merino wol met een Deloitte certificaat
Wol gecertificeerd door RWS [3]
Biologische wol, bij voorkeur GOTS [4] of OCS [5] gecertificeerd.
Gerecyclede wol, bij voorkeur GRS [6] of RCS [7] gecertificeerd.
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B.
Katoen

N AT U U R L I J K E V E Z E L S
Het productieproces van katoen kost veel water, chemicaliën en energie.
Om deze reden geeft FNG haar voorkeur aan onderstaande alternatieven:

√√

Biologisch katoen, bij voorkeur GOTS [4] of OCS [5] gecertificeerd.				
Biologisch katoen wordt verbouwd zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 			
Hierdoor is het een goed alternatief voor de gezondheid van mens en milieu.

√√

Gerecycled Katoen, bij voorkeur GRS [6] of RCS [7] gecertificeerd.

√√

Katoen van BCI [8]

Denim

√√

Linnen

√√

C.

Computergestuurde lasertechnologie die de versleten look kan namaken en 			
patronen kan creëren zonder zandstralen, water, chemicaliën en stenen.
Biologisch linnen, bij voorkeur GOTS [4] of OCS [5] gecertificeerd.

SY NT H ET I S C H E V E Z E L S

De productie van synthetische materialen gebruikt veel energie,
daarom geven we onze voorkeur aan ISO gecertificeerde productielocaties [12] en onderstaande
alternatieven:
Nylon

√√

Gerecyclede Nylon, bij voorkeur GRS [6] of RCS [7] gecertificeerd.

Polyester
√√
Gerecyclede Polyester, bij voorkeur GRS [6] of RCS [7] gecertificeerd.
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D.

N AT U U R L I J K - K U N ST M AT I G E V E Z E L S

Natuurlijk-kunstmatige cellulose vezels
Deze vezels worden gemaakt van cellulose uit bomen.
FNG heeft als doel om te waarborgen dat de vezels van onze stoffen niet afkomstig zijn uit
oude of bedreigde bossen. Daarom geven we onze voorkeur aan FSC/PEFC gecertificeerde
houtpulp. Dit certificaat geeft aan dat het materiaal afkomstig is uit verantwoord beheerde
bossen.
Er zijn verschillende stoffen vervaardigd uit natuurlijk-kunstmatige cellulose.
Aan onderstaande materialen geven wij onze voorkeur:
Lenzing Modal®
¤¤
Modal vezels van de firma Lenzing, afkomstig van beukenhout en heeft een ecologisch
productieproces.
Lenzing Viscose®
¤¤
Viscose vezels van de firma Lenzing. 99,9% van de houtpulp die gebruikt wordt,
is PEFC en FSC gecertificeerd.
TENCEL®
¤¤
TENCEL® is de lyocell vezel geproduceerd door Lenzing, waarbij houtpulp afkomstig
uit duurzame eucalyptus- en beukenbomen gebruikt wordt. Deze bomen worden 		
verbouwd volgens de Forest Stewardship Council (FSC) eisen. In de productiefase
worden water en oplosmiddelen hergebruikt (closed loop systeem).
Monocel®
¤¤
Deze vezel is gemaakt van bamboe en is geproduceerd door leverancier Monocel. 		
Bamboe wordt verbouwd volgens de Forest Stewardship Council (FSC) eisen
en de vezel wordt verwerkt door middel van een closed loop systeem.
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4. ACHTERGROND INFORMATIE
KEURMERKEN

[1] RDS

Responsible Down Standard
http://responsibledown.org/

[2] CCS

Content Claim Standard
http://textileexchange.org/wp-content/uploads/
2016/03/CCS-Implementation-Manual-v2.0.pdf

[3] RWS

Responsible Wool Standard
http://responsiblewool.org/

[4] GOTS

Global Organic Textile Standard
http://www.global-standard.org/the-standard.html

[5] OCS

Organic Content Standard
http://textileexch.wpengine.com/
wp-content/uploads/2016/01/
Organic-Content-Standard_v2.0.pdf

[6] GRS

Global Recycle Standard
http://textileexchange.org/wp-content/uploads/
2016/01/Global-Recycle-Standard-V2.1.pdf

[7] RCS

Recycled Claim Standard
http://textileexch.wpengine.com/
wp-content/uploads/2016/01/TERecycled-Claim-Standard-v1.pdf

[8] BCI
Better Cotton Initiative
http://bettercotton.org/
[9] Oeko-Tex 100

https://www.oeko-tex.com/
en/business/certifications
_and_services/ots_100/ots_
100_start.xhtml

[10] Oeko-Tex STeP

https://www.oeko-tex.com/en/
business/certifications_and_services/
step_by_oeko_tex/step_start.html

[11] The EU Ecolabel

http://www.europeesecolabel.
nl/28/home.html

[12] ISO 14001

http://www.iso14000.nl/

[13] Bluesign®

http://www.bluesign.com/
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