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Visiedocument thema afdeling Duurzaam, werkgroep Grondstoffen 

Dit document behandelt de visie rond WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment). 
 

Een visiedocument dient als algemeen strategisch kader van elke werkgroep op haar duurzame 

taakveld: 

• Energie & klimaatprobleem 

• Duurzaam Landgebruik & Biodiversiteit  

• Grondstoffenschaarste  

• Water & voedsel schaarste 

• Armoede & bevolkingsgroei  

 

Doel van een visiedocument is aanscherping van standpunten binnen D66. Vanuit een visiedocument 

kunnen concrete resoluties, verkiezingsparagrafen, moties, artikelen, opinies en aanbevelingen 

worden ontwikkeld. 

 

Probleemstelling & issues 

 

Regelmatig is er sprake van grondstoffen schaarste. Specifiek wordt hierbij ‘Zeldzame Aard Metalen’ 

genoemd. In verschillende producten komen relatief veel schaarste en kostbare grondstoffen voor.  

Hier liggen kansen voor de grondstofrotonde. Daarom betreft dit visiedocument specifiek de aanpak 

en mogelijkheden van mobiele telefoons, tablets en andere ICT apparatuur. 

 

Huidige situatie: 

- Uit onderzoek door UNU blijkt dat  er in 2010, 26,5 kg per inwoner aan elektronica en 

elektrische apparatuur  op de markt is gezet. Hiervan is ca. 4 kg/inwoner ICT apparatuur 

(mobiele telefoons, tablets en computers) 

- In 2010 werd 23,7 kg/inwoner aan oude elektrische en elektronische apparatuur afgedankt 

(E-Waste) , dit maakt  een totaal van 390 miljoen kilo 

- Bijna 100% van het zakelijk gegenereerd E-waste vindt nu zijn weg via andere wegen dan 

het collectieve inzamelingscircuit; 

- Van de hierboven genoemde 23,7 kg/inwoner wordt 7,5 kg/inw. ingezameld en verwerkt 

tot grondstoffen door erkende inzamelsystemen Wecycle en ICT~Milieu; 

- 2,7 kg van dezelfde 23,7 kg/inw. wordt geëxporteerd naar Afrika, Oost-Europa en Azië 

waarbij het niet altijd op een goede manier gerecycled wordt. 
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Bron: NVMP 

 

- Het totaal aan WEEE dat werd geëxporteerd voor hergebruik bedroeg in 2010 2,7 

kg/inwoner, totaal bijna 45 Mton. Op Europees niveau belandt  ca. 75% van alle E-waste in 

Nigeria of Ghana.  

- Het totaal aan geëxporteerde WEEE wordt uiteindelijk grotendeels verwerkt in Afrika en 

Azië. Laag technologische verwerking leid tot gezondheids- en milieuschade. Bovendien is 

de herwinning van materialen slecht. 
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Bron: NVMP 

- In Zweden  en België staan verwerkingsinstallaties die in staat zijn ca. 95% van de 

materialen uit IT waste op te werken naar grondstofstromen. Helaas worden de Rare Earth 

Materials hieruit niet terug gewonnen om economisch-financiële redenen 

- De terugwinbaarheid van de materialen is afhankelijk van de gevolgde verwerkingsroute 

(demontage, shredderen en sortering en de gekozen eindverwerkingstechnologie) en kan 

verschillen als gevolg hiervan. In producten zijn materialen bij elkaar gebracht die van 

nature (technisch gezien) niet of niet in bepaalde combinaties geheel zijn terug te winnen in 

de (metallurgische) eindverwerkingsprocessen. Dit wordt gedicteerd door de chemie (en 

thermodynamica). De terugwinbaarheid van materialen kan verschillen per product ten 

gevolge van de gecombineerde materialen, wijze van toepassing (op welk component, met 

welke andere materialen gecombineerd, etc), verwerkingsroute en eindverwerking. 

 

 
Bron: NVMP, MARAS 

 

Relevante ontwikkelingen: 

- In de Memo /12/20 van Commissioner  Potočnik van 19 januari 2012 stelt hij dat in 2019 

85% van al het elektronisch afval ingezameld moet worden voor recycling. “Proper 

treatment of WEEE is important to prevent harm to human health and the environment, 

and its systematic collection is the precondition for professional recycling of the valuable 

raw materials like gold, silver, copper and rare metals, contained in our used TVs, laptops 

and mobile phones.” zo stelt de EU commissaris. 

- Er zijn steeds meer initiatieven om mobiele telefoons in te zamelen en te exporteren voor 

‘een tweede leven’.  Daarna vindt er vaak ongewenste verwerking plaats onder erbarmelijk 

menselijke omstandigheden. Nu al worden 9 van de 10 telefoons zo geëxporteerd. 

- Globaal zijn er steeds vaker te korten voor specifieke grondstoffen, doordat 

handelsbelemmeringen worden opgeworpen. 

 

Gewenste situatie: 

- Op basis van de visie van D66 op grondstoffen, is er een voorkeur voor hergebruik van 

grondstoffen boven de winning van grondstoffen.  Verbranden van de E-waste moet zo 

minimaal mogelijk plaatsvinden en indien wel, dan met energieterugwinning.   

NOOT: momenteel wordt 85% uit ICT-afval teruggewonnen voor nieuwe inzet als grondstof 

en 13% voor nieuwe brandstof.  Derhalve moet het inzamelingspercentage WEEE drastisch 
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omhoog; 

- WEEE bevat veel waardevolle grondstoffen die voor een groot deel goed is terug te winnen. 

Vanuit de grondstoffen visie dienen deze grondstoffen in de gebruiksfase beschikbaar te 

blijven; 

 

Belemmeringen: 

- Export van tweedehands elektronica is vanwege open handel, niet te beperken. De nadelen 

ervan moeten worden ondervangen door de bewijslast te leggen bij de exporteur wat met 

deze apparaten gebeurt en op welke locatie. Betreft het een ongewenste route, dan de 

export verbieden; 

- Het systeem van inzameling en verwerking is kostbaar en de grondstoffenprijzen 

rechtvaardigen de kosten voor recycling e.d. (nog) onvoldoende; 

- Kennis wordt nog te beperkt toegepast van de beschikbare grondstoffen in de gebruiksfase; 

- De afzetmarkt in Europa voor herwonnen grondstoffen is gering vanwege het feit dat de 

maakindustrie slinkt. 

 

Kansen: 

- In nieuwe elektronica wordt voor het overgrote deel nieuw gewonnen grondstoffen 

gebruikt. De sociale- en milieu-gevolgen van deze materialen in winnen in opwerking is erg 

groot.  Hergebruik van grondstoffen verminderd de ecologische en sociale footprint van 

apparaten aanzienlijk; 

- Nederland kent hoogwaardige recycletechnologie en is in staat de kennis en kunde op dit 

gebied in te zetten voor verder innovatie op dit gebied; 

- De hightech sector in Nederland kan profiteren indien grondstofzekerheid geboden wordt. 

Ook liggen er kansen op het gebied van eco-design; 

- Deze hoogwaardige kennis en technologie kan ook worden ingezet in die landen waar nu de 

verwerking van E-waste op een mens en milieuonvriendelijke wijze plaatsvindt. Door dit 

mee te nemen in ontwikkelingsprojecten, verbetert de leefsituatie en het milieu in deze 

landen en is er een mogelijkheid te kunnen profiteren van alternatieve grondstofstromen; 

- Terugname van producten (apparaten) stimuleren voor hergebruik (evt. van onderdelen) of 

recycling. Dit kan o.a. via heffingen op primair grondstoffengebruik, retourpremies 

bevorderen van apparaten of via andere businessmodellen zoals leasecontracten; 

- Maken van standaard onderdelen en uitwisselbaarheid van accessoires bevorderen. 

LEGOlisering van onderdelen stimuleren. De EU heeft er al voor gezorgd dat een standaard 

oplader voor GSM's er al is; 

- CE-keurmerk aanvullen met voorwaarden in de recyclebaarheid van apparaten. 

Bijvoorbeeld eisen van hoeveel grondstoffen die terug worden gehaald of hoeveelheid 

secundaire grondstoffen die worden benut. De 85% volume in recycling is goed, maar is er 

goed zicht op de waarde van die materialen (en de kwaliteit voor hergebruik?); 

- Inzameling niet alleen steunen, maar ook het inzamelgemak stimuleren. Mogelijk maken 

om op verschillende knooppunten in te zamelen als trein- en tankstations. Met gemeenten 

tot afspraken komen waarbij inzamelaar niet door gemeente een economische drempel 

ervaart. 
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Studie naar oorzaken & mogelijke oplossingsrichtingen 

 

Relevante bronnen: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 

Overige documenten: 

Dropbox\D66 TA DO werkgroep Grondstoffen\Docu extern\Docu WEE 

 

Experts:  

- Gertjan Eg  

- Edwin Zoontjes 

 

Politieke afwegingen en visie op rollen: wie doet wat en hoe 
 

Don’t waste Waste 

Elektronica en elektrotechnisch afval (WEEE) inzameling en verwerking gaat in Nederland goed. Maar het kan 
en moet beter. Met name kleine elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, worden nog te weinig 
ingezameld. Op zich lijkt het goed dat mobiele telefoons een tweede leven krijgen in de derde wereld, echter 
zullen ze daar verdwijnen in het milieu of op een andere niet duurzame manier verwerkt worden. Daarnaast 
gaan de grondstoffen die in deze apparaten zit, verloren en kunnen niet opnieuw gebruikt worden. D66 stelt dat 
ons afval niet mag leiden tot milieu en sociale belasting elders op de wereld en op een duurzame wijze verwerkt 
moet worden zodat het voor de materiaalkringloop beschikbaar blijft.  
Naast WEEE zijn er vele andere materialen die momenteel verbrand worden of op een andere manier niet 
langer beschikbaar zijn voor hoogwaardig hergebruik. D66 is voor invoer van een verbrandingsverbod voor 
materialen die op andere wijze kunnen worden hergebruikt. Als dat mocht leiden tot te korten in de 
energievoorziening, dient hiertoe duurzame energieoplossingen ingezet te worden. 

 

Voorgestelde beleidsmaatregelen 

Overheidsinterventie(s): Lokaal Provinciaal 
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1. Wet- en regelgeving 

2. Fiscaliteit 

3. Voorlichting 

4. Overheidstaken/projecten 

5. Overige 

 

Stappen ontwikkeling visiedocument: 

1. Startdocument 

a. Taakverdeling + contactpersonen 

b. Concept inhoudsopgave 

c. Planning 

d. Voorgestelde concrete acties met visie document 

2. Concept visie document 

3. Definitief visie document 

4. Concrete acties met visie document 

 


