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Wat is geplande - ingebouwde veroudering ?

Is een methode van industrieel design die inhoudt dat producten bewust 

ontworpen worden met een beperkte levensduur. Het doel is een snellere 

veroudering zodat de consument sneller genoodzaakt wordt om het product 

opnieuw aan te schaffen, ofwel omdat het uit de mode is, ofwel omdat het niet 

meer werkt. Naast een beperkte levensduur kan ook slechte herstelbaarheid als 

geplande veroudering worden beschouwd: voor goedkopere spullen overstijgen de 

herstelkosten vaak de aankoop van een nieuw toestel

>< vervroegde veroudering 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Consument


Hoe kan die veroudering zich manifesteren ?

• Gebruik van inferieure materialen om een product te maken

• Herstel onmogelijk maken door bijvoorbeeld het lijmen van 
onderdelen of het niet ter beschikking stellen van reserve-
onderdelen

• Geen software-updates meer doen

• Inspelen op psychologie en mensen verleiden met nieuwe 
snufjes

• ….



Mythe of werkelijkheid?

https://www.centennialbulb.org/cam.htm

Centennial Light located at 4550 East 
Avenue, Livermore, California. Installed in 1901

https://www.centennialbulb.org/cam.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Livermore,_California




Mythe of realiteit ?

Dat producten ontworpen worden voor een vooropgezette gebruiksintensiteit is gewoon 

een feit: ingenieurs/ontwerpers krijgen dit soort doelstellingen als input voor een 

ontwerpoefening (typisch naast een hoop andere eisen). Componenten worden dus 

ontworpen of geselecteerd om een bepaalde duur van gebruik of een aantal 

gebruikscycli aan te kunnen. Het is evident dat de lat hier hoger leggen typisch een 

prijskaartje heeft en dus is het een belangrijk deel van een functionele specificatie om 

hier als producent keuzes te maken. Een kortere beoogde levensduur betekent typisch 

een goedkoper product en dus allicht een scherpere prijs in de markt (of een 

comfortabelere marge). (prof. KUL 2017)



• Absoluut werkelijkheid 

• Objectief bewijs; wetenschappelijke studies

• Subjectief bewijs ; frustratie, ontevredenheid bij de consument (cfr. Te Rap Kapot –
PROMPT)

Mythe of realiteit ?



• Focus op laatste 15 jaar

• Onderzoek naar televisietoestellen, wasmachines, notebooks, 
smartphones, … .

• Geen gegevens over speelgoed en werkgereedschap

• Algemene conclusie : tussen 2000 en 2015 daalde de levensduur van 
alle onderzochte producten, soms tot wel 20 % (iFixit i.o BV OECO 
2018)

Wetenschappelijke studies 



Wetenschappelijke studies 

• Meest markante studie : S. Prakash (UBA 2016)

Aantal grote huishoudtoestellen weggegooid wegens defect de eerste 5 
jaar, gestegen van 3,5% tot 8,3% van alle vervangingen tussen 2004 en 
2012

Op basis van onderzoek naar de productiedatum van condensatoren van 
wasmachines in recyclageparken, blijkt :

2004, gemiddeld 16 jaar (bouwjaar 1988) (6% was max 5 jaar oud) 
2013, gemiddeld 13,7 jaar (bouwjaar 1999) (10% was max 5 jaar oud)
2020 ? 





24 wasmachines getest, 12 merken, 2 van elk merk (2015)

Een gebruiksduur van 10 jaar werd gesimuleerd in labo-omstandigheden

Conclusie ?

• Alle machines toonden gebreken op één na 

• 4 machines gingen helemaal stuk en 19 toonden gebreken (roestproblemen, 
problemen met stabilisatiegewichten, schokdempers edm)

• Herstellingen zijn duur door de kost van onderdelen, de kost voor manuren en 
het feit dat kwetsbare onderdelen worden ingemaakt in grotere gehelen 

De Test van Test Aankoop 



Is dit een probleem?

1) Milieu

- Grootste CO2-uistoot van producten ligt bij 
het fabriceren ervan

iPhone 8 : 57-71 kg CO2, 80% bij productie.

iPhone 8 is 10 % CO2-efficiënter dan iPhone 7 
maar een iPhone 8 kopen stoot meer CO2 uit dan 
een iPhone7 150 jaar lang te gebruiken

Herstellen > vernieuwen 

- Grote afvalberg (recyclage veel beperkter dan 
gedacht metaal v. plastics)



Is dit een probleem?

2)   Consument 

Bron van ontevredenheid 

- Succes meldpunt Te Rap Kapot – PROMPT (zie verder)
- Duitse consumentenbevraging : 1/3 van de consumenten zei 

ontevreden te zijn met de levensduur van huishoudapparaten
- 80% van de consumenten zegt dat de producenten verantwoordelijk 

zijn voor de ‘snelle’ defecten (Studie EESC 2016)
- 90% van consumenten is bereid meer te betalen voor een vaatwasser 

die 2 jaar langer meegaat (Studie EESC 2016)
- 55% van de consumenten spreekt zelfs over bewuste veroudering 

(Verein für Konsumenteninformation – Austria)



Te rap kapot

• Oorsprong in België, Test Aankoop

2016

• Bijna 9000 meldingen

• 2019: uitbreiding naar Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal

en Spanje ifv PROMPT project (zie

verder)



PROMPT

• Premature Obsolescence Multi-Stakeholder Product Testing

program

• Gesubsidieerd door de Europese Commissie (Horizon 2020 

onderzoeksprogramma)

• Doel:

>Ontwikkeling gestandaardiseerde testmethode

>Evalueren levensduur producten bij de marktintroductie

• https://prompt-project.eu/

https://prompt-project.eu/


Te rap kapot

Products n=8784

Mobiele telefoons 1345 15,31%

Printers 807 9,19%

Wasmachines 755 8,60%

Vaatwassers 547 6,23%

Televisies 469 5,34%

Koffie en 
espressomachines 424 4,83%

Droogkasten 406 4,62%

Koelkasten en 
diepvriezers 327 3,72%

Stofzuigers 271 3,09%

Tablets 251 2,86%

Laptops 253 2,88%

Microgolfovens 219 2,49%

Strijkijzers 204 2,32%

Digitale camera’s 110 1,25%

Keukenrobots en 
mixers 97 1,10%

GPS-toestellen 85 0,97%

Friteuses 48 0,55%

Andere 2166 24,66%



Te rap kapot

Leeftijd bij eerste defect

Minder dan 6 maanden 1236 14,1%

Tussen 6 maanden en 2 jaar 2175 24,9%

Tussen 2 en 3 jaar 2463 28,2%

Tussen 3 en 4 jaar 1098 12,6%

Tussen 4 en 5 jaar 653 7,5%

Tussen 5 en 6 jaar 464 5,3%

Tussen 6 en 7 jaar 231 2,6%

Tussen 7 en 8 jaar 149 1,7%

Tussen 8 en 10 jaar 128 1,5%

Meer dan 10 jaar 40 0,5%

Ik weet het niet 109 1,2%

Totaal 8746 100,0%



Te rap kapot

Leeftijd 
eerste 
defect Andere

Mobiele 
telefoons Printers Wasmachines Vaatwassers Televisies

Koffie en 
espresso 
machines Droogkasten

Koelkasten 
en vriezers Stofzuigers Tablets Totaal

< 6 mnd 19,8% 25,3% 9,4% 4,0% 4,7% 5,8% 14,9% 6,3% 7,4% 13,5% 18,7% 14,5%

6mnd – 2j 24,1% 44,9% 23,9% 14,0% 12,6% 11,4% 28,0% 10,8% 13,1% 30,2% 28,5% 24,6%

2-3 jaar 25,6% 22,0% 31,9% 24,4% 26,5% 35,1% 38,9% 26,4% 23,7% 31,7% 33,3% 27,3%

3-4 jaar 10,7% 5,6% 16,6% 17,4% 20,3% 20,7% 11,4% 14,3% 17,6% 8,3% 9,3% 12,7%

4-5 jaar 6,7% 0,5% 7,6% 13,9% 10,7% 10,5% 3,0% 18,3% 12,5% 7,5% 6,1% 7,6%

5-6 jaar 4,2% 0,5% 3,0% 12,9% 12,6% 7,9% 2,0% 12,3% 8,7% 4,8% 2,0% 5,6%

6-7 jaar 2,2% 0,2% 1,6% 5,2% 6,0% 6,3% 1,0% 6,8% 4,2% 1,6% 0,0% 2,8%

7-8 jaar 2,4% 0,1% 1,2% 2,2% 3,6% 1,2% 0,2% 1,8% 7,1% 0,4% 0,8% 1,8%

8-10 jaar 1,7% 0,1% 1,3% 3,9% 2,4% 0,9% 0,2% 1,8% 5,4% 1,2% 0,0% 1,6%

>10 jaar 0,7% 0,1% 0,5% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%

Niet gekend 1,9% 0,7% 3,0% 1,0% 0,4% 0,2% 0,5% 0,8% 0,0% 0,8% 1,2% 1,2%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

91,1%

92,2%
89,4%

91,9% 93,2%
91,4%

91,4%

95,2%
94,2%

91,3% 95,9%



Te rap kapot

2,2%

6,3%

6,8%

12,4%

16,1%

25,6%

30,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Ja, op een andere manier

Ja, via een onafhankelijk hersteller

Ja, een combinatie van deze opties

Ja, ik heb het zelf geprobeerd

Ja, via de fabrikant

Ja, via de verkoper

Neen

Heb je je product proberen te herstellen?

Heb je je product proberen te herstellen?



Te rap kapot

1,9%

2,5%

3,9%

5,2%

6,4%

6,9%

7,6%

11,2%

13,2%

18,2%

22,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

De onderdelen zijn niet beschikbaar

Ik wil een nieuw product

De diagnose is te duur

Geen tijd of te ingewikkeld

Herstellen kan niet zonder het product te beschadigen

Ik weet niet waar ik terecht kan

Ik heb geen vertrouwen meer in dit merk

Voor die prijs heb ik liever een nieuw product

Een combinatie van redenen

Volgens mij is herstellen te duur

Andere reden

Waarom niet?



Te rap kapot

2,6%

4,3%

4,9%

7,3%

7,9%

17,2%

17,3%

18,9%

19,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Nee, ik had niet het juiste gereedschap of de onderdelen om het zelf te repareren

Nee, ik heb de procedure beëindigd, want een diagnose is te duur

Nee, geen reserveonderdelen beschikbaar

Nee, om verschillende van deze redenen

Nee, het probleem was onbekend of onduidelijk

Nee, om een andere reden

Ja, de herstelling is geslaagd

Nee, herstellen is te duur

Nee, het probleem was niet opgelost/deed zich opnieuw voor na de herstelling

Herstelpoging geslaagd?



“Voor herstelling zou de ganse wastrommel moeten vervangen 
worden, want lager is niet apart te demonteren. Dat zou ons 275€ 
kosten, meer dan de helft van de nieuwprijs. En dat nadat we vorig 

jaar al eens 180 € hadden uitgegeven aan nieuwe printplaat!”



“Het knopje laten vervangen is precisie-soldeerwerk en is niet iets 
dat je eenvoudig zelf kan. De goedkoopste onafhankelijke 
hersteller vroeg €120, wat te veel is voor een toestel van 

nieuwprijs €320. Gezien de knop zo snel kapot ging, ben ik ook niet 
geneigd verder geld te steken in iets met dergelijke bouwkwaliteit.” 

(Smartphone)



Wetsvoorstellen

1. Definitie ‘geprogrammeerde veroudering’

• Hou het beknopt : hoe meer voorwaarden, hoe moeilijker te 

bewijzen

• Intentie bewijzen : complex

• RL Misleidende handelspraktijken ?

• Is het nodig ? Cfr opties nu.

• Strafrechtelijk ?

• Klokkenluidersregeling



Wetsvoorstellen

2. Informatie levensduur product 

• Consument gebaat

• Koffers 128 % meerverkoop, printers 70%, smartphones 41 % 

(EESC 2016)

• Koelkast v wasmachine v koffiezetapparaat

• Controle ? 

• Discussies



Wetsvoorstellen

3. Herstelbaarheid en vervangstukken

• Uitstekend idee 
• Reserve-onderdelen bij wet verplichten, uitwerking 

bij KB (cfr loi anti gaspillage)
• Redelijke kost :

• 74% respondenten zal geen herstelling laten 
doen wegens te duur (VZVB 2017)

• 76 % respondenten liet vaatwasmachine niet 
repareren wegens te duur (JRC 2016)

• Explosietekening >< auto-industrie
• Toegankelijkheid voor onafhankelijke herstellers
• Btw verlaging herstelling / Btw-richtlijn (maar …)
• Loonkosten en milieunormen productielanden



Wetsvoorstellen

4. Garantie
De richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van 
goederen1 , die de richtlijn 1999/44/EG (de huidige richtlijn consumentenkoop) zal 
opheffen, 

De richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud en digitale diensten2

(deadline juli 2021 – advies RVV sept. 2019)

→ Maximale harmonisatie maar uitzonderingen mogelijk

2 jaar garantie 

1 jaar bewijslast bij verkoper (thans 6 maanden)

Standpunt TA : verlenging garantie bepaalde categorieën van producten

2 jaar garantie = 2 jaar garantie

Bescherming verkoper tegen fabrikant



Wetsvoorstellen

5. Productaansprakelijkheid

-Theorie 
-Praktijk



Zeker ook…

6 . Ecodesign

- Eerst energie, nadien uitgebreid herstelbaarheid (ingang maart 2021)

- Lampen, koelkasten, displays, wasmachines en afwasmachines 

- Nu : herstelling – Vroeger : recyclage 

- Toegang tot onderdelen

- Professionele herstellers v repair cafés edm.

- Normen in opmaak : smartphones, laptops, tablets

- Nood aan duurzaamheidstests !

- Belonen en straffen



Samengevat

- Vervroegd/Gepland/Schuldig verzuim => toestellen leven niet lang genoeg

- Tests + informatie Test Aankoop

- Succes TRK – PROMPT –

- Definitie, ja maar ….

- Ecodesign nationale wet kan verder gaan)

- Duurzaamheidstest binnen ecodesign

- Langere garantieduur voor sommige productcategorieën

- Indicatie op de verpakking van te verwachten levensduur en hersteloplossing 
(inclusief software-updates (cfr loi anti gaspillage)

- Herstelonderdelen beschikbaar tegen aanvaardbare prijs

- Software-updates !

- Lagere btw op herstellingen onderzoeken




