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WEES SMART MET JE PHONE
PORTFOLIO
Klaar om te ontdekken wat je op zak hebt?
Activatie van de functie ‘schermtijd’ op je smartphone:
Link IOS: support.apple.com/nl-be/HT208982
Link Android: support.google.com/android/answer/9346420

1.DE LEVENSCYCLUS VAN EEN SMARTPHONE
1.1 Waar komt een smartphone vandaan?
Levenscyclusanalyse
Video: youtu.be/2_orGl_s7UY
Uittreksel artikel 1
Wat is de milieu impact die een object heeft op de wereld?
Dit is, in een notendop, de vraag die een levenscyclusanalyse (LCA) probeert te beantwoorden.
Je hebt je dit zelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd- bijvoorbeeld in de supermarkt:
Hoe milieuvriendelijk waren de producten die ik net hebt gekocht? Moet ik de tomaten uit Nederland of uit Spanje pakken?
Het beantwoorden van deze vraag is niet gemakkelijk. Er zijn talloze factoren die ermee te maken hebben: Welke grondstoffen waren betrokken bij het productieproces en waar komen ze vandaan? Hoe zit het met grond, zaden, kunstmest? Hoe
worden mijn goederen geproduceerd? Hoe zit het met verwarming, water, ventilatie? Hoe zijn de goederen vervoerd? Via
vrachtwagen, spoor of vliegtuig?
Dit kan snel heel verwarrend worden. We weten namelijk niet welke factoren we nodig hebben om een kijkje te nemen voor
een volledige milieu-footprint analyse.
Daarom maakt een LCA gebruik van een bepaald kader waarin de impact van, bijvoorbeeld een product, wordt gemeten.
(…) Als we de levenscyclus van een product willen beoordelen, moeten we eerst definiëren waaruit die levenscyclus bestaat.
(…) in het algemeen bestaat de productlevenscyclus uit vijf fasen:
1. Extractie van grondstoffen
2. Productie & Verwerking
3. Transport
4. Gebruik & Retail
5. Afvalverwerking
Dit wordt ook wel cradle to grave genoemd, waarbij cradle staat voor het ontstaan van het product en de bevoorrading
van de grondstoffen die hiervoor nodig zijn, en grave staat voor de laatste fase van het product; namelijk wanneer het afval
wordt- of wordt verwijderd. Transport wordt hier genoemd als stap 3, maar kan in werkelijkheid plaatsvinden tussen alle
stappen.
Er zijn echter ook andere concepten van de levenscyclus van het product. (…)
Cradle-to-cradle is een concept dat vaak wordt genoemd binnen de circulaire economie. Het is een variatie van cradle-to-grave, het uitwisselen van de afvalfase met een recyclingproces dat het herbruikbaar maakt voor een ander productin wezen “het sluiten van de lus”. (…)
‘Levenscyclusanalyse (LCA) – Een Volledig Overzicht voor Beginners’ door Toby Liebsch. Gepubliceerd op 3 mei 2019 op
Ecochain.com
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Uittreksel artikel 2
De levenscyclusanalyse (…) omvat de analyse van de stromen (winning van grondstoffen, uitstoot van stoffen) voor elke fase in
de levenscyclus van een product of dienst: vanaf de winning van de metalen die nodig zijn voor de productie over de gebruiksfase van het product tot de verwerking van het product dat afval is geworden. Deze analyse omvat meerdere criteria, wat betekent dat ze ons in staat stelt de effecten in verschillende categorieën te kwantificeren: bijvoorbeeld de broeikasgassen (n.v.d.r.
de klimaatimpact), maar ook de biodiversiteit, de toxiciteit, de druk op de niet-hernieuwbare grondstoffen enz.
(…) Het is niet alleen mogelijk na te gaan welke fasen in de levenscyclus de grootste impact hebben (…), maar ook of een maatregel ter verbetering van het milieu niet leidt tot een verschuiving van de ene soort impact naar een andere, eventueel in een
andere fase van de cyclus. Deze methode maakt het ook mogelijk om van alle onderdelen van een toestel te bepalen welke de
grootste impact hebben, en op welk moment in het proces. Dit is dus een waardevol evaluatie-instrument, zowel voor het ecologische ontwerp van toestellen als voor de ondersteuning van de besluitvorming met het oog op de beperking van de impact.
(…) Zo kan de productiefase van een smartphone verantwoordelijk zijn voor meer dan 73% van de broeikasgasemissies die
tijdens de hele levenscyclus van het toestel worden geproduceerd. (…)
Wat het einde van de levensduur van toestellen betreft, maakt recyclage de valorisatie van toestellen op het einde van hun
levensduur mogelijk. Maar (…) vandaag volgt in Europa (…) minder dan een derde van de elektronische toestellen (en slechts
8% van de mobiele telefoons) op het einde van hun levenscyclus een erkend recyclageproces. (…) Smartphones komen
zo bij het huishoudelijke afval terecht en worden dus verbrand of ingegraven, wat resulteert in vervuiling en het definitieve
verlies van edelmetalen. Bovendien worden op deze manier evenveel broeikasgassen niet bespaard, omdat het ‘schoner’ is
voor de planeet om te recycleren dan om nieuwe metalen te winnen. (…) Er moet dus vooruitgang worden geboekt om het
einde van de levensduur van deze talrijke elektronische toestellen te optimaliseren. Er kan ook vooruitgang worden geboekt
om deze toestellen gemakkelijker repareerbaar en aanpasbaar te maken, waardoor hun levensduur wordt verlengd of ze
een tweede leven krijgen.
Vertaling van ‘L’épidémie du smartphone : prolifération et dissémination des composants électroniques’, geschreven door
Françoise Berthoud, Éric Drezet, Laurent Lefèvre en Anne-Cécile Orgerie. Gepubliceerd op 23 juni 2015 in Interstices.

1.2 Draagt een smartphone bij tot de klimaatverandering?
In welk stadium heeft mijn smartphone de grootste impact op de planeet?

In verhouding tot de totale broeikasgassen die door een smartphone worden
geproduceerd, het aandeel waarvoor elke fase verantwoordelijk is
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Bron: Carbon Emissions by Phase from A Circular Economy for Smart Devices, Green Alliance, 2015.

Video’s over het versterkt broeikaseffect en de klimaatopwarming:
youtu.be/Qn_AUiPyNs4 en youtu.be/9TZmdaZyNXI
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2.PRODUCTIE
2.1 Wat zit er in onze smartphones

Onderdelen van een middelgrote telefoon
Er zijn 50 verschillende metalen nodig om
een smartphone te maken. Die zitten echt
overal, zelfs in het aanraakscherm!
Sommige zijn ijzerhoudend of ferro, andere zijn
non-ferrometalen (tin, koper, aluminium ...).
Sommige zijn kostbaar (goud, zilver, platina ...)
of zeer zeldzaam of bijzonder (tantalium,
indium, neodymium...). En er zijn ook andere
stoffen (lithium, kobalt, magnesium ...).
Maar ze worden allemaal gewonnen in zeer
moeilijke omstandigheden en in alle uithoeken
van de planeet ...
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Er zijn 70 materialen nodig
om een smartphone te maken.
Kunststoffen zijn vaak
samenstellingen van
chemische producten.

40%

kunststoffen en
synthetische materialen

10%

glas en keramiek
Cijfers: OekoInstitut, EcoInfo en Senaat

2.2 Ontginning van grondstoffen
Onderzoeksfiches over de problematiek van de grondstoffenwinning
Fiche 1: Schendingen van de mensenrechten
Fiche 2: Socio-economische omwentelingen
Fiche 3: Milieu-impact
Fiche 4: Impact op de gezondheid
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3. GEBRUIK
3.1 Waarvoor gebruiken we onze smartphone?
De functie ‘schermtijd’ checken:
Link IOS: support.apple.com/nl-be/HT208982
Link Android: support.google.com/android/answer/9346420

Video over hoe een app zoals Instagram ons verslaafd kan maken:
https://youtu.be/yyNU5s5abnA

3.2 Energieverbruik door een smartphone
Video: youtu.be/S39YhkNxPuA (tot 1’30”)

Link naar een browserextensie (of add-on) die het elektriciteitsverbruik en de broeikasgasemissies van je surfgedrag op het internet simuleert: https://theshiftproject.org/en/
carbonalyser-browser-extension/

3.3 Elektriciteitsverbruik van de belangrijkste apps

Rangschikking van de 30 populairste apps van minst naar
meest energieverslindend bij gelijke gebruiksduur
Verbruiken alle applicaties evenveel energie?

Tik Tok

Opera Mini

Twitter

UC Browser

Google Chrome

Clash of Clans

Samsung Internet Browser

Google

ShareIT

Facebook

Intagram

Candy Crush Saga

Yahoo Mail

NetFlix

Microsoft Outlook

Youtube

SnapChat

Messenger

Google Maps

Facebook Lite

Gmail

MX Player

Orange Mail

Verizon Messages

Message - Google LLC

Imo - Free Video Calls and Chat

WhatsApp

Phone - Google LLC

Spotify

Discord

Rangschikking van de 30 populairste apps van minst naar meest
energieverslindend bij gelijke gebruiksduur

Bron: Geïnspireerd op het onderzoek van Greenspector et ATos “Top 30 de la consommation énergétique des applications mobiles les plus populaires au monde” en de ranglijst van App Annie
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4.EN OP HET EINDE... WAT DOEN WE ER DAARNA MEE?

4.1 De redenen waarom we van smartphone veranderen
Te snel vernieuwen...
Smartphones worden meestal vervangen
lang voordat ze defect zijn. Gemiddeld
veranderen we om de 2 jaar van model,
maar in 88% van de gevallen werkt het
oude model nog! We laten ons verleiden
door de promoties van onze operatoren
of de vele reclames waarin de nieuwe modellen worden aangeprezen. We zijn er zo
vatbaar voor omdat we verslaafd zijn aan
onze smartphones.
Waarom vervangen we onze telefoon gemiddeld om de twee jaar, terwijl hij nog
werkt?
•M
 ode-effecten, reclame, promoties, kopieergedrag... We worden voortdurend
verleid om een nieuw toestel te kopen
dat ons (al dan niet) nieuwe functies en een nieuw design biedt. De fabrikanten en de telefonieoperatoren houden deze
psychologische veroudering in stand door marketingstrategieën toe te passen om hun producten te differentiëren, waardoor we gestimuleerd worden om altijd de recentste smartphone met nieuwe functies en een geperfectioneerd design te
willen. Reclame heeft een stimulerende werking door constant ons verlangen aan te wakkeren om iets te bezitten.
•V
 astgelijmde of gesoldeerde batterijen, gebrek aan reserveonderdelen, gebruik van exclusieve besturingssystemen,
niet-demonteerbare telefoon, verschillende aansluitingen tussen de modellen van eenzelfde reeks, beperkt geheugen, ...
De korte gebruiksduur van smartphones houdt ook verband met hun ontwerp zelf. Uiteindelijk zijn sommige smartphones
niet ontworpen om lang mee te gaan, om gerepareerd te kunnen worden of om compatibel en evolutief te zijn doorheen
de tijd. De veroudering van smartphones is dus niet alleen psychologisch: ze kan ook functioneel en softwarematig zijn.
Informatie uit ‘L’empreinte cachée des smartphones’. Gepubliceerd in september 2017 door ADEME (Frans Agentschap voor
Milieu- en energiebeheer) en France Nature Environnement.

Voor meer informatie over veroudering kan je de site van Test-Aankoop bekijken:
https://www.test-aankoop.be/te-rap-kapot en https://www.test-aankoop.be/familie-prive/
consumentenrechten/dossier/vervroegde-veroudering
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4.2 Voordat je hem weggooit
a. Het beste afval is hetgeen dat niet bestaat!

Volgens een artikel in Ecoconso wordt recyclage vaak gezien als dé oplossing voor afval, maar recyclage heeft haar
grenzen:

1. Sommige elementen zijn moeilijk te recupereren.
Bij sommige producten is het zeer moeilijk om de elementen te recupereren voor recyclage. Dat is typisch het
geval bij elektronische producten die zeer veel elementen in zeer kleine hoeveelheden bevatten, die moeilijk, zo
niet onmogelijk, te scheiden zijn... Heel vaak is recyclage
zo moeilijk dat het goedkoper is om ‘nieuwe’ grondstoffen te kopen dan gerecycleerde materialen. Zo wordt
geschat dat de recupereerbare grondstoffen in een
smartphone 1 euro waard zijn.
2. Recyclage in de vorm van niet-recycleerbare voorwerpen
Het summum in dit verband is de recyclage van petflessen tot bijvoorbeeld truien. Dat is inderdaad beter dan
‘nieuw’ plastic te gebruiken, maar voor de trui in kwestie is
er geen recyclagekanaal. De cirkel is dus snel rond. Uiteindelijk wordt het materiaal maar één keer gerecycleerd.
3. Het recyclageproces heeft ook een impact op het
milieu
Het vervoeren van afval, het sorteren, vermalen, schoonmaken, smelten van materialen zijn allemaal stappen die
een ecologische impact hebben. Zoals bij elk proces is

er verbruik van water, van energie en van materialen, en
bijgevolg ook lucht- en watervervuiling en uitstoot van
broeikasgassen. Natuurlijk heeft recyclage vaak minder
impact dan de productie van ‘nieuw’ materiaal, maar dat
betekent niet dat het proces klimaatneutraal is.
Veel afval wordt geëxporteerd
Terwijl een deel van ons afval in België wordt gerecycleerd,
wordt een ander deel geëxporteerd, vaak in onduidelijke en
zelfs ronduit slechte omstandighede

Muntaka Chasant / CC

Vertaling van ‘Quelles sont les limites du recyclage ?’, geschreven door Renaud De Bruyn. Gepubliceerd op 24 november
2020 in Ecoconso.

5. Wat is het probleem met het afval? We sorteren toch al veel?
Recyclage maakt het mogelijk materialen te hergebruiken in plaats van ze gewoon te verbranden. Maar dit vermindert de
globale hoeveelheid geproduceerd afval niet. We produceren nog steeds meer dan 500 kilo afval per persoon per jaar.

Hoeveelheid afval per persoon en per jaar (in België)
Hoeveelheid afval per persoon en per jaar (België)

1995

Vandaag
70%

70%
30%

526 kg

30%

Afval beperken blijft de
prioriteit. Recyclage is alleen
een oplossing voor afval dat
niet kan worden vermeden.

530 kg

Ecoconso (ICCC-BY-NC-ND)
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b. De piramide om mijn afval te verminderen

REFUCE
WEIGER

Neem je tijd alvorens te kopen, informeer je goed, koop geen te groot scherm
en weiger reclameaanbiedingen als je ze niet nodig hebt!

REDUCE
BEPERK

Koop een herstelbare telefoon, bescherm het scherm met een
screenprotector en een hoesje en draag zorg voor de batterij.

REPAIR
HERSTEL

Is je gsm kapot, maak dan gebruik van
de garantie. Zo niet, laat je hem herstellen in
een winkel of een repair café.

REUSE
HERGEBRUIK

Koop tweedehands en als je
aan een nieuwe toe bent,
verkoop dan de oude of
geef hem weg.

RECYCLE
RECYCLEER
Als hij echt onbruikbaar is,
laat hem dan niet in een lade
liggen maar breng hem
naar een
gsm-winkel.

Ontwerp naar Transition Durable

Links naar de website van IFixit (Nederlandstalig) en SOSAV (Engelstalig) die reparatiehandleidingen aanbieden voor alle modellen en nagenoeg alle problemen: nl.ifixit.com
en www.sosav.com.
Link naar de wegwijzer van IFixit voor de aankoop van een nieuwe smartphone die gemakkelijk gerepareerd kan worden: nl.ifixit.com/smartphone-repairability
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5. CONCLUSIE
Momenteel is onze maatschappij voornamelijk ingericht als een lineaire economie. Hierbij worden grondstoffen ontgonnen
om een product te maken, het te transporteren en te verkopen om daarna te gebruiken en weg te gooien. In dit portfolio
kwam al aan bod dat we ook steeds meer producten kopen die we minder lang gebruiken waardoor er meer geproduceerd
moet worden, wat zorgt voor meer CO2-uitstoot. Hiervoor zijn ook meer materialen en grondstoffen nodig die niet eeuwig
beschikbaar zijn.
In een circulaire economie wordt dit anders aangepakt. Elk product wordt zo ontworpen dat het zo lang mogelijk kan worden
gebruikt, hersteld en hergebruikt voor een minimale impact op het milieu. Wanneer deze producten versleten zijn, wordt
een maximum van de materialen die erin zitten, gerecupereerd, gerecycleerd en opnieuw geïntegreerd in de productiecyclus. Zo stapelt het afval zich minder op, worden er minder grondstoffen en energie verbruikt en wordt het milieu meer
gespaard.

Lineaire economie

Circulaire economie

Wil je klas graag nog een stap verder gaan? Aarzel niet om op je school een project, een
informatiecampagne, een inzameling van oude gsm’s of (nog beter) een Repair Café te
organiseren of een ander leuk idee uit te werken. En als je hulp nodig hebt, kan je rekenen
op Leefmilieu Brussel voor gratis ondersteuning van schoolprojecten of projecten georganiseerd door een groep leerlingen.
Meer info op de site leefmilieu.brussels/school.
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