Naar een duurzaam
consumptiepatroon voor onze
gsm en/of smartphone
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Wereldwijd zijn er 6 miljard gsm-gebruikers.
In Europa heeft zelfs meer dan 95% van de jongeren een gsm of smartphone.
Maar weten we wel waar dat toestel vandaan komt, welke materialen erin
zitten, hoe het gemaakt wordt en wat er achteraf mee gebeurt?
Met deze bundel bieden we een antwoord op al deze vragen door de
levenscyclus van een gsm of smartphone eens onder de loep te nemen. Hoe
ziet die levenscyclus er op dit moment uit en wat is er nodig om te evolueren
naar een meer duurzame levenscyclus?
Wil je bepaalde onderwerpen verder uitdiepen, kijk dan zeker eens naar de
interessante links achteraan deze bundel.
Deze bundel dient in de eerste plaats als achtergrondinformatie voor
leerkrachten die met hun school deelnemen aan een gsm-inzamelactie. Alle
info over deze actie vind je terug op www.goodplanet.be/gsm-inzameling.

HUIDIGE SITUATIE
Eenvoudig voorgesteld, ziet de levenscyclus van een mobiele telefoon er momenteel zo uit:
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Grondstoffen → productie → gebruik → inzameling → hergebruik → recyclage
Waarbij het vandaag echter nog al te vaak eindigt na het gebruik of wel al eens durft mis te lopen bij de
daaropvolgende stappen. Hierna wordt elke stap afzonderlijk toegelicht, maar eerst nog even dit:
Tussen al deze stappen is er uiteraard transport nodig. En zelfs geen klein beetje. Je toestel heeft immers al de
helft van de wereld rondgereisd alvorens het nog maar in jouw handen terechtkomt! Daarnaast is er bij elke
stap van het productieproces energie nodig. Deze energiebehoefte is bij de ene stap ook al wat groter dan bij
de andere.
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1. GRONDSTOFFEN
Laten we beginnen bij het begin. In onderstaande tabel zie je uit welke materialen één enkel toestel bestaat:

Glas & Keramiek 34%
Kunststof 41%
Koper 13%
Zink, ijzer, tin, lood, nikkel 11,6%
Edelmetalen 0,4%

In het periodiek systeem der elementen (zie bijlage p.17) zie je dat er in ons
kleine mobieltje een heleboel chemische elementen verstopt zitten. Enkele
daarvan komen voorlopig nog relatief veel voor in de natuur, andere zijn dan
weer eerder zeldzaam. Vooral de metalen worden schaarser. Bepaalde metalen
worden door de Europese Unie zelfs als kritische mineralen omschreven. Dat
wil zeggen dat de bevoorrading ervan in de nabije toekomst in het gedrang
kan komen. Niet omdat de voorraden beperkt zijn, maar voornamelijk omdat
de voorraden zich concentreren in enkele landen en deze landen mogelijks
beperkingen op de export zullen doorvoeren.

© Europese Commissie
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Voor de productie van mobiele telefoons zijn vooral de metalen indium, kobalt, tantaal, tin, gallium en
germanium kritisch. De hoeveelheid van deze mineralen in één toestel is beperkt, maar ze zijn momenteel wel
onmisbaar en onvervangbaar. Ook de metalen uit de platinagroep (palladium, zilver, goud en platina) spelen een
belangrijke rol bij de productie van een gsm. Ze zijn bovendien de meest kostbare materialen in onze mobiele
telefoons.

De winning van deze grondstoffen, zoals edelmetalen, is een winstgevende industrie die sterk
gemonopoliseerd is door enkele grote bedrijven en meestal ook gepaard gaat met milieuschade en sociale
conflicten. Vooral de open mijnbouw is een ware aanslag op het landschap. Men werkt immers niet meer via
ondergrondse gangen, maar graaft laag per laag de bodem af. Deze vorm van mijnbouw verarmt het landschap,
werkt ontbossing in de hand en veroorzaakt erosie.
Zowel bij open als gesloten mijnbouw worden chemicaliën gebruikt om de metalen uit het erts te halen.
Achteraf zorgen deze chemicaliën samen met ander afval uit de mijnbouw (bijvoorbeeld zware metalen) voor
verontreiniging van bodem en waterlopen. Naast de milieuschade heeft de mijnbouw ook een sociale impact. Zo
werken de arbeiders vaak in hachelijke omstandigheden, wat leidt tot verschillende gezondheidsproblemen.
Ondanks de lange en zware werkdagen krijgen ze slechts een laag loon.

Gelukkig zijn er veel initiatieven, zowel lokaal als globaal, die zich inzetten
om slechte praktijken aan te kaarten en streven naar positieve verandering.
Zo werkt het IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) bijvoorbeeld
aan het opstellen van standaarden waarbij de sociale en ecologische
impact van de mijnbouw zo klein mogelijk is. Bij een positief advies van
een onafhankelijk controleorgaan zal mijnbouw volgens deze standaarden
dan een certificaat kunnen krijgen. Je kan dit certificaat vergelijken met de
labels FSC en PEFC voor hout en papier.
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In de Democratische Republiek Congo is de grondstofwinning (bijvoorbeeld van coltan uit kobalt) in veel
gevallen in handen van gewapende rebellengroepen. De
arbeiders worden er uitgebuit en er is zelfs kinderarbeid.
De rebellen verkopen de waardevolle grondstoffen door
via de buurlanden en bouwen met de winst hun macht
verder uit. Mineralen van deze oorsprong worden dan
ook conflictmineralen genoemd.

Er bestaan echter heel wat initiatieven om deze wanpraktijken tegen te
gaan. Zo lanceerde de elektronicasector het Conflict Free Smelter (CFS)
program.
Dit initiatief controleert de afkomst van de grondstoffen en maakt een lijst
op van conflictvrije smelters/ raffinaderijen (in een raffinaderij worden
grondstoffen verfijnd tot hun zuivere vorm). Op basis van deze lijst
kunnen elektronicaproducenten hun toestellen zonder conflictmineralen
produceren.
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2. PRODUCTIE
Een gsm of smartphone bestaat in totaal uit een 500-tal onderdelen
die in verschillende fabrieken, verspreid over verschillende landen,
aan een zo laag mogelijke prijs geproduceerd worden. In de race
naar de laagste productiekosten verhuisde de meerderheid van
deze onderaannemers en toeleveranciers naar lageloonlanden. Het
overgrote deel van de elektronicacomponenten wordt in Aziatische
landen (zoals India, Thailand, Filip- pijnen en vooral China) gemaakt.
In deze landen is de wetgeving op sociaal en ecologisch vlak eerder
soepel. Zware werkdagen van 10 tot 12 uur per dag en dit 6 tot 7
dagen per week zijn heel gewoon in deze Aziatische fabrieken.
Ondanks de lange weken verdienen de arbeiders nauwelijks genoeg
geld om rond te komen. Daarenboven worden ze door gebrekkige
veiligheidsmaatregelen blootgesteld aan giftige stoffen.

Met als doel het aankaarten van deze slechte arbeidsomstandigheden
werd makeITfair opgericht. makeITfair is een Europees project dat zich
inzette om de productieketen van consumentenelektronica, zoals mobiele
telefoons, laptops en mp3-spelers, duurzamer te maken. Het project liep
tot 2014 en werd gedragen door zeven Europese organisaties en drie
partnerorganisaties in de Democratische Republiek Congo, India en de
Filipijnen.

Belangrijk voor de productie is uiteraard het ontwerp. Dit bepaalt hoe je toestel er uiteindelijk uitziet en
wat er allemaal in zit. Problematisch hier is dat elektronische toestellen meestal niet ontworpen worden om
lang mee te gaan. Soms is er zelfs sprake van geplande veroudering. Bovendien zijn elektronische toestellen
bewust niet gemakkelijk uit elkaar te halen en dus moeilijk te herstellen. Op die manier houden fabrikanten
de commerciële levensduur van hun toestellen kort waardoor mensen sneller een nieuw toestel zullen kopen.
De universele lader die Europa invoerde, is een eenvoudig voorbeeld van hoe slim ontwerp en productie
kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Deze lader is compatibel met toestellen van verschillende
merken en zorgt ervoor dat er geen afvalberg van laders ontstaat.
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3. GEBRUIK
De gsm/smartphone heeft met zijn verschillende functies een belangrijke plaats ingenomen in het dagelijkse
leven van velen onder ons. Voor sommigen is het dan ook ondenkbaar geworden om zonder mobiel toestel door
het leven te gaan. Sinds enkele jaren neemt de productie van smartphones wereldwijd toe. In 2018 werden
er wereldwijd bijna 1.5 miljoen smartphones geproduceerd. (BRON: https://www.statista.com/statistics/742517/
global-smartphone-production-volume/). In Europa heeft zelfs 95% van de jongeren een gsm of smartphone. De
gemiddelde gebruiksduur van een nieuw toestel is slechts anderhalf jaar. Bij jongeren ligt het gemiddelde zelfs
maar rond 1 jaar. Daarna wordt de gsm doorverkocht, weggegeven of belandt hij als reservetoestel in de lade.
Goed nieuws! In de vorige stappen was het moeilijk om je stem te laten gelden, maar in deze stap ben je wel
volledig baas. De vorige stappen leerden ons meer over de sociale, ecologische en economische bagage die
een toestel met zich meedraagt. Met
die informatie in het achterhoofd kan je
in deze stap bewuste keuzes maken als
consument. Wanneer je een nieuw toestel
koopt, kan je bijvoorbeeld rekening
houden met de visie van de producent op
duurzaamheid.
Ook de visie van de verkopers en
operatoren kan je eerst eens aftoetsen.
Proximus

vraagt

bijvoorbeeld

om

haar
een

leveranciers
bepaalde

gedragscode te ondertekenen. Daarin
staan clausules rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De Nederlandse website Rank a Brand, gebouwd voor en door
consumenten, vergelijkt merken op het vlak van duurzaamheid. Rank
a Brand maakt inzichtelijk hoe elektronicamerken scoren op een aantal
criteria voor duurzaamheid, zoals het uitbannen van giftige stoffen,
recycleren en het verminderen van CO2-uitstoot Ook belangrijk zijn de
arbeidsrechten voor de mensen die werken in de elektronicafabrieken.
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Bepaalde spelers binnen de ICT- sector, zowel leveranciers als service
providers, verenigen zich samen met enkele internationale organisaties
onder de naam GeSI (Globale-Sustainability Initiative). Dit initiatief heeft als
doel een ecologisch en sociaal duurzame ICT-sector te bewerkstelligen.

Dergelijke initiatieven langs de aanbodzijde zijn toe te juichen aangezien gebruikers in de eerste plaats
functionaliteit nastreven en slechts beperkte interesse hebben voor duurzaamheid. Wanneer wij als consument
echter langs de vraagzijde ook eisen stellen op het vlak van groene en eerlijke telefoontoestellen, zal de
elektronicasector nog meer geneigd zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Maak altijd eerst de afweging of je wel echt een nieuwe gsm of smartphone nodig hebt. Kan je niet nog even je
huidige toestel gebruiken? Het bespaart je alvast een heleboel centen.
Beslis je toch om je toestel te vernieuwen, kies dan wijs en zorg er zeker voor dat je oude gsm niet in de vergeetput
terechtkomt. Schenk je toestel liever een tweede leven via hergebruik (zie hoofdstuk 5) of breng het binnen bij
één van de inzamelpunten (zie hoofdstuk 4).
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4. INZAMELING
Een goede inzameling is noodzakelijk om de volgende stappen te doen slagen en om te vermijden dat het toestel
bij het restafval terechtkomt. In België is de aanvaardingsplicht ingevoerd voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA). Hierdoor zijn bedrijven die toestellen op de markt brengen ook verplicht om
afgedankte toestellen terug te nemen. Voor grote toestellen, zoals een koelkast, verloopt de inzameling vrij vlot.
Een mobiele telefoon is echter klein genoeg om in een hoekje vergeten te worden. Zo blijven ze wel eens ergens
verstopt in een kast liggen of verdwijnen ze bij het restafval. De inzameling van kleine toestellen blijkt dan
ook veelal een pijnpunt. Via nieuwe richtlijnen wil de Europese Unie tegen 2020 streven naar een inzameling
van 85% van al het voor inzameling beschikbare AEEA in dat jaar. Dat komt ongeveer overeen met 20 kg per
persoon per jaar. Dit terwijl de huidige Europese richtlijn slechts 4 kg vereist, wat ongeveer overeenkomt met
20% van het huidige beschikbare AEEA.

Wist je al dat wij Belgen tot de top behoren als het gaat om het sorteren
van huishoudelijk afval? Ook bij de inzameling van AEEA behoren we tot de
koplopers in Europa. Zo zamelen we al rond de 10 kg per persoon per jaar
in. Goed bezig dus! Om onze positie aan de top te vrijwaren zullen we allen
samen de komende jaren nog een tandje moeten bijsteken om nog meer en
nog beter in te zamelen.

Om te beantwoorden aan de aanvaardingsplicht, sluiten de meeste producenten of
invoerders in België zich aan bij Recupel. Deze organisatie zorgt voor een correcte
inzameling en verwerking van het AEEA, alsook de rapportering hierover. Om hun goede
werking te garanderen, betalen we als consument dan ook een Recupel-bijdrage bij de
aanschaf van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat. Het is van groot belang
dat de inzameling op een correcte manier en volgens de juiste procedure gebeurt. Op die manier kunnen de
verschillende afvalstromen in kaart gebracht worden en wordt illegaal transport vermeden. Breng je toestellen
daarom steeds binnen in een door Recupel goedgekeurd inzamelpunt! Je kan toestellen gratis inleveren in
een kringloopcentrum of containerpark, maar ook in de winkel wanneer je een nieuw gelijkaardig product
aankoopt. Bij grote hoeveelheden kan het AEEA opgehaald worden door een geregistreerde inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of -makelaar.
Vervolgens wordt in een groot inzamelcentrum eerst gecheckt of het toestel in zijn geheel of gedeeltelijk
voor hergebruik (zie hoofdstuk 5) geschikt is. Dit gebeurt aan de hand van de hergebruikcriteria van OVAM
(Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De toestellen of onderdelen die niet meer voldoen aan de
hergebruik- criteria probeert men zo volledig mogelijk te recycleren (zie hoofdstuk 6).

11
11

5. HERGEBRUIK
Wanneer je zelf uitgekeken bent op je toestel, wil het niet zeggen dat anderen dat ook zijn. Er zijn verschillende
manieren om je gsm of smartphone een tweede leven te schenken. Je kan hem bijvoorbeeld aan een vriend
geven. Zo doe je er nog iemand anders een plezier mee. Misschien kan je jouw toestel wel nog verkopen via
het internet of een tweedehandswinkel? Of je brengt je gsm binnen bij een inzamelpunt dat jouw toestel
klaarmaakt voor hergebruik.
Hergebruik is een zeer goede oplossing omdat we hierdoor minder afval produceren en minder nieuwe
toestellen nodig hebben. Hergebruik van mobiele telefoons geniet de voorkeur, op voorwaarde dat het allemaal
correct gebeurt natuurlijk. Want soms kan het ook fout lopen en worden tweedehandstoestellen zogezegd
voor hergebruik opgestuurd naar ontwikkelingslanden. Eens ze daar toekomen, blijkt de helft echter niet te
werken en zorgen ze voor een heleboel elektronisch afval. Deze vorm van transport is uiteraard verboden
door de Europese Unie. Om dergelijk illegaal transport tegen te gaan, is het belangrijk dat de verschillende
afvalstromen in kaart gebracht kunnen worden en er dus gewerkt wordt met geregistreerde inzamelaars.
In bepaalde landen, bijvoorbeeld India, is er een bruisende tweedehandsmarkt en dus een grote vraag naar
tweedehandstoestellen. Wanneer toestellen voor hergebruik getransporteerd worden, moeten ze elk apart
verpakt zijn en vergezeld van een testcertificaat conform de hergebruikcriteria. Belangrijk is dat er zich na het
hergebruik terug een inzamelingsstap voordoet!

Een inspirerend voorbeeld hier is WordLoop. WordLoop helpt landen
met een gebrekkige infrastructuur investeren in het opzetten van een
degelijk inzamelsysteem. Op die manier vermijden ze dat het elektronisch
afval zich ophoopt en voor milieuvervuiling zorgt. Bovendien wordt er
werkgelegenheid gecreëerd. De ingezamelde elektronische toestellen
worden gedeeltelijk ontmanteld en er worden reeds enkele gemakkelijk
te recupereren metalen (bijvoorbeeld koper) teruggewonnen. De onderdelen (bijvoorbeeld printplaten) die een hoogtechnologische oplossing
vereisen, worden opgestuurd naar bedrijven met de nodige knowhow om
deze te verwerken.
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6. RECYCLAGE
Toestellen die niet meer gebruikt kunnen worden of waarvoor geen markt meer te vinden is, hebben het
einde van hun gebruiksleven bereikt en worden elektronisch afval. Elektronisch afval bevat echter nog veel
waardevolle materialen. De mobiele telefoons spannen de kroon op het vlak van concentratie aan waardevolle
metalen. Onderstaande tabel illustreert dit met enkele cijfers. Als je weet dat de marktwaarde van goud
ongeveer 40 000 euro per kilogram is, dan begrijp je al snel dat men dit niet zomaar verloren wil laten gaan.
Vooral steden zijn een grote bron van elektronisch afval. Je kan ze dus eigenlijk een beetje vergelijken met
een mijn vol kostbare metalen die “verstopt” zitten in elektronische toestellen. Zo ontstond het concept
urban mining. Deze manier van grondstofwinning heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van gewone
mijnbouw:
•

Elektronisch afval is veel rijker dan ertsen uit mijnen. Bijvoorbeeld: 300 gram goud per ton gsm’s, 735 gram
goud per ton erts.

•

Urban mining vraagt veel minder energie.

•

Urban mining berokkent minder schade aan het milieu.

Bovendien draagt urban mining bij tot het sluiten van de materialenkringloop, waardoor er minder nood
is aan nieuwe grondstoffen uit de mijnbouw. Eén van de wereldleiders op het vlak van terug- winnen van
waardevolle metalen uit verschillende afvalstromen is het Belgische bedrijf Umicore. Hun hoogtechnologisch
verwerkingsproces vindt plaats in Hoboken, nabij Antwerpen.
Het elektronisch schroot wordt gesmolten en vervolgens worden via allerlei metallurgische processen maar
liefst 17 metalen teruggewonnen. De edelmetalen worden met een zeer hoge efficiëntie teruggewonnen.
Enkele andere elementen worden hergebruikt in het proces en de overschot blijft achter als ‘slak’, dat in de
betonindustrie of voor dijkversteviging gebruikt wordt.

RECYCLAGE VS. MEER PUTTEN GRAVEN
1 TON GSM’s

1 TON ERTS
50–150 kg

=

500–700g

150–400 g

KOPER

ZILVER

GOUD

50 000 gsm’s
= 3 ton elektronisch schroot
= 1 kg goud

3,7 kg

= 10 kg zilver
4,2 g

0,2 g

=

= 400 kg koper
= 400 g palladium

Based on infographic by:
www.futureexploration.net

Bron: Boliden Sustainability Report
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Umicore staat al enkele jaren in de Global 100 list en kroont zich daarmee
tot een van de meest duurzame bedrijven. De Global 100 is een lijst van
100 bedrijven gerangschikt volgens duurzame werking en verkozen uit
maar liefst 4000 van de grootste bedrijven ter wereld.

Ontwikkelingslanden beschikken meestal niet over hoogtechnologische oplossingen om elektronisch afval
te recycleren. De mensen ontmantelen de toestellen en smelten de onderdelen om kostbare metalen te
recupereren. Zo wordt uit het elektronisch afval slechts 25% van het goud gerecupereerd. Bij printplaten is er,
buiten het goud, bijna geen recuperatie van andere metalen. De efficiëntie van het recyclageproces ligt dus veel
lager. Bovendien wordt er bij deze werkwijze veel in openlucht verbrand en blijft er steeds een berg toxisch afval
achter. Je kan wel al vermoeden dat dit dramatische gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonende
mensen en het milieu. Momenteel wordt wereldwijd slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Hoog tijd dus
om daar iets aan te veranderen! En dat begint eenvoudigweg bij het binnenbrengen van je oude toestellen.
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TOEKOMST
Doorheen deze bundel kreeg je een beter zicht op de huidige levenscyclus en wat er onderweg allemaal
verkeerd kan gaan. Er werden echter ook enkele inspirerende voorbeelden aangehaald die ons op weg zetten
naar een meer duurzame toekomst voor de mobiele telefoons.

DUURZAME ONTWIKKELING
Duurzame ontwikkeling wil zeggen dat we rekening houden met de grenzen van onze planeet. Onze planeet
is eindig en verder kunnen we dus niet gaan. Binnen deze grenzen
moeten we samenleven en we moeten elke mens respecteren.
Wanneer we rekening houden met de voorgenoemde grenzen is er

Aarde

ruimte om een economische activiteit te ontplooien.

Mens

DUURZAME GSM
Een duurzame gsm houdt dus over de volledige levenscyclus

Economie

rekening met zijn sociale en ecologische impact. Elke fase binnen
deze levenscyclus draagt dan ook mee de verantwoordelijkheid.
Op milieuvlak is het belangrijk dat de materialenkringloop zo veel
mogelijk gesloten wordt. Alle stappen in deze kringloop gebeuren
op een milieuvriendelijke manier. Dit wil zeggen met respect voor
de omgeving en zoveel mogelijk met behulp van hernieuwbare
energie. Tot slot moet het transport tussen de verschillende stappen zo veel mogelijk beperkt worden.
Op sociaal vlak moeten in elke stap de rechten van alle, rechtstreeks en onrechtstreeks, betrokkenen
gerespecteerd worden.

Het initiatief StEP (Solving the E-waste Problem) is hier zeker het vermelden
waard. Door te werken rond de thema’s beleid, design, hergebruik,
recyclage en sensibilisering willen zij de materialenkringloop zoveel
mogelijk sluiten om zo het probleem van elektronisch afval
te verkleinen.
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GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
Het is de rol van de overheden om een degelijk beleid op te stellen om deze verandering tot stand te kunnen
brengen. Het is de rol van de bedrijven om deze veranderingen proactief te bewerkstelligen. Het is de rol van
de consument om te blijven eisen dat het beleid zijn taak uit- voert en de bedrijven dit daadwerkelijk naleven.

In een circulaire economie worden tal van
strategieën toegepast om materialen en
producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven
inzetten in de economie. Ze worden hersteld,
hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn
upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar
gehaald worden en omgevormd worden tot
nieuwe producten. De gekozen materialen zijn
bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd,
en bij het levenseinde recycleerbaar of
afbreekbaar.
De circulaire economie wil alles wat van
waarde is, waardevol houden. Er mag niets
verloren gaan. Een wasmachine, bijvoorbeeld,
zal in een circulaire economie ten eerste
langer meegaan. Gaat hij toch stuk, of voldoet
hij niet meer aan de standaarden, dan zal hij
eerst hersteld worden, of een upgrade krijgen.
Misschien wordt hij nadien opnieuw verkocht.
Als dat niet meer kan, zullen uit de herbruikbare
onderdelen
nieuwe
machines
worden
gemaakt. Als ook dat niet meer kan, worden de
materialen van de machines gerecycleerd tot
nieuwe materialen. Afval wordt dan grondstof.
De circulaire economie heeft daarbij maatwerk
nodig: soms is recyclage de beste optie, soms
herstel.

CONCLUSIE
De weg naar een 100% duurzame gsm of smartphone is nog lang, maar er zijn alvast veelbelovende initiatieven
die de omschakeling in gang zetten. Deze omschakeling zal er dus niet van vandaag op morgen komen, maar stap
voor stap. De bewustwording van de consument rond deze problematiek is alvast één van de nodige stappen.

Gebruik

Productie

Inzameling

Hergebruik

▶
Grondstoffen

Recyclage
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LINKS
GRONDSTOFFEN
Catapa		

www.catapa.be, Mijnbouwproblematiek, voornamelijk in zuid-amerika

Artikel MO

www.mo.be/artikel/de-europese-grondstoffenrace

		

Volledig dossier grondstoffen: www.mo.be/dossiers/grondstoffen

IRMA		

www.responsiblemining.net

CSF		

www.conflictfreesmelter.org

PRODUCTIE
Make it fair

http://makeitfair.org/nl

		

Verschillende informatieve brochures http://makeitfair.org/nl/de-feiten/Brochures

Greenpeace - electronics
		

www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics

GEBRUIK
Rank a brand http://rankabrand.nl/elektronica
GeSI		

http://gesi.org

Proximus

https://www.proximus.com/nl/suppliers/a-responsible-supply-chain

INZAMELING
Recupel

www.recupel.be/Over-Recupel.html

OVAM		

www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/2464

HERGEBRUIK
e-recycling corps
		

http://erecyclingcorps.com/t-Environment.aspx

		

Voorheen Zone Impact, maken gsm’s klaar voor hergebruik

Worldloop

http://www.worldloop.org

RECYCLAGE
Umicore

www.preciousmetals.umicore.com/recyclables/eScrap

TOEKOMST
StEP		

www.step-initiative.org

Vlaanderen Circulair
		

https://vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/wat-is-het
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