DUURZAMER CONSUMEREN

EEN WERELD
VAN HERSTEL
Minder wegwerpen en meer herstellen.
Dat is een eenvoudige stap naar een
meer circulaire economie. Wij proberen
je met enkele initiatieven een duwtje in
de rug te geven. Want repareren loont.
Cécile Vrayenne
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D

e wereldwijde coronacrisis en gevolgen van de lockdown stemmen
tot nadenken. Bijvoorbeeld over
manieren om beter, matiger en
slimmer te consumeren. Want duurzame
consumptie is nu belangrijker dan ooit.
Maar ook voor de uitbraak van het coronavirus besteedden wij daar al ruimschoots
aandacht aan. Zo hebben we al verschillende
inspanningen geleverd om duurzame consumptie te promoten, bijvoorbeeld met onze
actie “Te rap kapot” (zie hiernaast). Deze en
andere acties zullen in deze moeilijke tijden
alleen nog maar aan belang winnen. Maar er
staan nog ambitieuzere acties op til om het
roer om te gooien. Het doel: grondstoffen
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sparen om de impact te verkleinen op de
planeet … en op de portemonnee.

Willen maar niet kunnen

Veel mensen zouden een kapot toestel maar
al te graag herstellen in plaats van het te
moeten weggooien. Zeker als het nog niet
oud of versleten is. In die gevallen is er soms
sprake van geplande veroudering, een bewuste tactiek die aanzet tot overconsumptie.
Misschien heb je het al meegemaakt: een
van je elektrische of elektronische toestellen
heeft de geest gegeven en je weet waardoor.
Maar als je de oorzaak wilt herstellen, blijkt
er geen wisselstuk verkrijgbaar. Of het is buitensporig duur in vergelijking met de restwaarde van je toestel. Uiteindelijk koop je
dus toch maar een nieuw toestel, soms krak
hetzelfde, terwijl het vorige nog makkelijk
enkele jaren had kunnen meegaan.
Waarom is het zo lastig geworden om
iets te herstellen? Hoe komt het dat we met
open ogen in de val van overconsumptie en
impulsaankopen zijn getrapt? Soms is het
goedkoper om een nieuw toestel te kopen
dan om het oude te herstellen.
In die absurde evolutie willen wij verandering brengen. Als consumentenorganisatie
kunnen we een belangrijke rol spelen in de
strijd tegen verspilling. Hier lees je op welke manieren we je een handje proberen te
helpen.
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Onze acties

1

PROMPT (PRemature Obsolescence Multi-stakeholder Product Testing
program, 2019-2023)
Dankzij het PROMPT-project, waar de Europese Unie zowat 5 miljoen
euro voor uittrekt, kunnen we binnenkort een nieuwe score toevoegen
aan onze testresultaten en koopwijzers. Dit betekent een grote stap vooruit.
Het gaat namelijk om een duurzaamheidsindex van producten die op de
markt worden gebracht. Zo heb je bij de aankoop van een nieuw toestel toch
een idee van de levensduur die je mag verwachten. PROMPT levert de nodige
financiële middelen voor de ontwikkeling van nieuwe tests om dit criterium
te beoordelen. Een bijkomend effect dat we verwachten, is dat fabrikanten
zullen trachten om hun producten langer te laten meegaan. Vroeger ging een
wasmachine soms wel 22 jaar mee. Het is dus mogelijk.

2

Te rap kapot Onder die naam startten we vier jaar geleden onze actie
tegen geplande veroudering. Tot onze grote tevredenheid heeft die
intussen in verschillende buurlanden navolging gekregen. Het succes
van deze actie is ook aan jullie te danken: tot vandaag hebben al meer
dan 9 000 consumenten een probleem met een elektrisch of elektronisch
toestel gemeld dat volgens hen te wijten was aan geplande veroudering. Blijf
dat doen. Want zo kunnen wij nagaan welke toestellen hier het meest vatbaar
voor zijn (smartphones, printers en wasmachines vormen de top 3 van een
twintigtal soorten toestellen waarover we al meldingen ontvingen) en er
specifieke duurzaamheidstests voor ontwikkelen (zie hierboven). Tegelijkertijd
stelt het ons in staat om druk uit te oefenen op de fabrikanten en de overheid,
opdat hier verandering in komt. Is ook jouw toestel (te) snel onbruikbaar
geworden? Laat het ons weten op www.testaankoop.be/terapkapot.
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UITGELICHT
Duurzamer consumeren

3

SharePair is een Interreg-project (interregionale
samenwerking), waarin de komende drie jaar bijna 8
miljoen euro wordt geïnvesteerd. In feite is het de kers op
de taart van onze acties. Het doel is consumenten er met
de nodige middelen en infrastructuur toe aan te zetten om kapotte
producten vaker te herstellen in plaats van ze weg te gooien.
Test Aankoop is een van de 17 partners van dit Europese project,
dat zowat 200 ton afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) wil uitsparen door in te zetten op een
burgergerichte hersteleconomie via repair cafés en “circulaire”
steden. Het idee ontstond in Leuven, waar ook het pilootproject
loopt om de circulaire economie een duwtje in de rug te
geven. Wil je bijvoorbeeld zelf je droger herstellen? Dan kun je
binnenkort gebruikmaken van handleidingen, tutorials, links naar
wisselstukken (soms gemaakt met een 3D-printer als ze niet
bestaan), vrijwilligers en erkende reparateurs. Burgers hebben
immers recht op reparatie. Het project moet helpen om de vicieuze
cirkel van kopen en weggooien te doorbreken. En om geld uit te
sparen dat voor andere doeleinden kan dienen.

HIER ZIJN JULLIE HET OVER EENS
- Toestellen zouden makkelijker herstelbaar moeten zijn (ja: 86 %)
- Ik wil best meer betalen voor een toestel als het makkelijk te
herstellen is (42 %)
- Als ik een toestel koop, vind ik het belangrijk dat het te herstellen
is (66 %)
- Tegenwoordig gaan toestellen te rap kapot (51 %)
- Een toestel laten herstellen kost te veel (72 %)
- Ik koop liever een nieuw toestel (22 %)

*
Deze gegevens zijn afkomstig van
verschillende studies omtrent herstelbaarheid

WAT SPECIALISTEN ZEGGEN

Doordat elektro
steeds
goedkoper
wordt, is
vervangen vaak
voordeliger
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Thierry Duquenoy is de
oprichter van Electro Pièces
Center, een firma die al 35 jaar
gespecialiseerd is in reparaties.
De Namenaar is dus door de
wol geverfd. “Tien jaar geleden
deden we drie keer zoveel
herstellingen”, merkt hij op.
“Doordat elektro alsmaar
goedkoper wordt, zijn mensen
steeds meer geneigd om kapotte
producten te vervangen in plaats
van ze te herstellen.”
Gevolg van prijzenslag
”40 jaar geleden moest je nog
een maand werken om een
nieuwe wasmachine te kunnen
kopen. Vandaag nog maar 10
dagen,” vertelt Duquenoy. “Dat
geldt evengoed voor tv’s. Als de
tv die je 8 jaar geleden voor
€ 1 000 hebt gekocht, stukgaat
en je ziet een gelijkaardig model
in de aanbieding staan voor
€ 380, ga je hem natuurlijk niet
laten herstellen.” De alsmaar
lagere prijzen (waar niemand
nog iets aan overhoudt) zijn
onder meer een gevolg van de
bikkelharde concurrentie tussen
de grote winkelketens. Dat geldt
vooral voor kleine elektro: “Toen
ik met herstellingen begon, kon je
alle wisselstukken vinden, zoals
een thermostaat, een weerstand

enz. voor een koffiezetapparaat.
Maar het enige dat je vandaag
nog kunt vervangen, is de
koffiekan. Wie laat nog een
goedkope koffiezetmachine van
€ 25 herstellen als dat € 20 aan
manuren kost?”
Maar heeft de consument
dan geen probleem met die
wegwerpmentaliteit? “Iedereen
zit vol goede bedoelingen en
heeft de mond vol van de strijd
tegen geplande veroudering.
Maar als het geld kost, draaien
ze snel bij. Weinig mensen
hechten uiteindelijk meer belang
aan hun waarden dan aan hun
portemonnee.” Er is ook een
verschil tussen de generaties:
terwijl oudere mensen vaak
voorstander zijn van herstellen,
kunnen twintigers en dertigers
moeilijker aan de laatste
nieuwigheden weerstaan. “Maar
ik zie ook mensen die zelf aan de
slag gaan, instructies zoeken op
internet en het ene na het andere
onderdeel vervangen, tot het
werkt.”
Besef groeit
“Volgens mij beseffen steeds
meer mensen dat het zo niet
verder kan en dat we meer
moeten proberen te repareren.
Ze willen immers een leefbare

wereld aan hun kinderen
nalaten”, nuanceert Jean-Paul
Stas van Electro-Steg in Luik,
een elektrozaak die bestaat
sinds 1985. “Onze klanten laten
duurdere herstellingen uitvoeren
dan vroeger om toch wat geld
uit te sparen door geen nieuw
toestel te kopen. Er is ook meer
vraag naar wisselstukken.
En naar advies, soms zelfs
telefonisch. Achteraf komen de
klanten ons daarvoor bedanken”,
lacht hij.
Moeilijker te herstellen
“Vandaag worden toestellen
zo ontworpen dat men de
productiekosten zo laag mogelijk
kan houden”, meent Duquenoy.
De kuip van een wasmachine
in de fabriek vastlassen gaat
inderdaad een pak sneller dan ze
vastmaken met 30 schroeven.”
Dat heeft echter gevolgen: als je
bijvoorbeeld de kogellagers moet
vervangen (kostprijs: € 60), gaat
dat niet en heb je een hele nieuwe
kuip nodig (€ 200). Is het dan nog
wel de moeite om de machine
te herstellen? “Natuurlijk!”, vindt
Duquenoy. “Als je telkens een
nieuw toestel koopt, komt dat
op het eind van de rit duurder
uit. Want goedkoop is uiteindelijk
duurkoop.”
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