
 

 

Brussel, 29 januari  2021 

Mondelinge vraag van Kamerlid Kris Verduyckt aan Vice-eersteminister en minister van Economie en 
Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne 

Betreft:  
 

 

Geachte mijnheer de Minister, 

 

In Europa worden er jaarlijks 200 miljoen smartphones verkocht. Deze industrie zet heel wat druk               

op het milieu door de gebruikte grondstoffen en mensenrechten (bvb kinderarbeid). Omdat            

recyclage van een aantal metalen zoals niobium, lithium en indium zelfs momenteel nog niet aan de                

orde is , is het belangrijk in te zetten op herstellingen en het verlengen van de levensduur.  

 

Door de corona pandemie bleek dat mensen in 2020 hun telefoon gemiddeld iets langer bijhielden,               

net geen drie jaar. Terwijl studies erop wijzen dat smartphones eigenlijk 5 jaar zouden moeten               

meegaan. De 2 meest voorkomende oorzaken om toestellen weg te doen: een kapot scherm of               

slecht werkende batterij. Een oplossing zou zijn om de toestellen zo te ontwerpen dat herstel               

makkelijker zou kunnen.  

 

De nieuwe ecodesign richtlijn voorziet dat een groot aantal elektronische apparaten zoals tv’s en              

wasmachines nu ontworpen moet worden zodat ze ook makkelijk te herstellen zijn. Via de repair               

manual moeten producenten ook na de wettelijke garantieregeling van 2 jaar de herstelinformatie             

ter beschikking stellen aan professionele herstellers. Dit is alvast een stap vooruit. Toch ontbreken              

hier nog wel een aantal belangrijke apparaten in zoals de smartphones. Ook zou deze informatie               

gratis ter beschikking moeten zijn en breder toegankelijk. Een recent goedgekeurd rapport van het              

Europees Parlement over de sustainable single market wil nog verder gaan door onder meer              

geplande veroudering te verbieden, Een reparatie recht voor consumenten en meer info bij aankoop              

over herstel en kostprijs daarvan. Ook de uitbreiding van ecodesign naar andere producten staat              

hierin. 

 

- Ons land moet de ecodesign richtlijn nog omzetten, heeft u zicht op de planning? Kan ons                

land ook stappen ondernemen om verder te gaan dan de EU richtlijn voorschrijft, zeker nu               

door de goedkeuring van het sustainable single market rapport van het Europees            

parlement?  

levensduur en herstelbaarheid van apparaten zoals 
smartphones 



- De regering heeft ambitieuze plannen op het vlak van circulaire economie. Geplande            

veroudering of planned obsolescence moet worden bestraft als een oneerlijke          

handelspraktijk. Heeft de minister hier al stappen in ondernomen zeker nu door de             

goedkeuring van het sustainable single market rapport van het Europees parlement? 

- Welke initiatieven denkt minister nog te nemen in het kader van de circulaire economie? 

 

Alvast bedankt voor de verstrekte antwoorden, 

 

Kris Verduyckt Kamerlid sp.a/VOORUIT 

 

 


