
Wij zijn FairTEC! 
 
Een groep actoren die ijveren voor digitale soberheid. We werken 
samen om een geloofwaardig en duurzaam alternatief aan te bieden 
om zo een paradigmaverschuiving teweeg te brengen.  
 
We bestaan uit zeven verschillende organisaties: 
  
Commown: Een coöperatieve verhuurdienst van elektronische 
apparaten. Commown verhuurt smartphones en zal nooit zelf 
smartphones verkopen. Ze garanderen om elke smartphone die ze 
verhuren zo lang mogelijk te gebruiken en te herstellen. 
Fairphone: Een Nederlandse sociale onderneming die smartphones 
ontwikkelt met respect voor mens en planeet.  
/e/: Een open-source besturingssysteem dat je privacy 
respecteert en compatibel is met de apps die je dagelijks 
gebruikt. 
Neibo: Een coöperatieve telecomoperator die haar winst 
investeert in ethische, lokale en duurzame projecten. 
Telecoop: Een Franse telecomcoöperatie die digitale soberheid 
aanmoedigt en zich schaart achter een eerlijke verdeling van de 
winst onder werknemers, aandeelhouders en de volledige 
maatschappij.   
Your Co-op Mobile: Een Brits coöperatief bedrijf van 
nutsvoorzieningen met een focus op voordelen voor de leden en 
nutsvoorzieningen met een lage koolstofafdruk. Denk aan groene 
energie (Community Power), breedband en mobiele telefonie.   
WEtell: Een Duitse telecomoperator die een 100% eco-friendly, 
faire, transparante en dataveilige service aanbiedt.  
 
We vinden het belangrijk om te reageren op de consultatieronde 
van de Europese commissie over “Duurzame consumptie van goederen 
– stimuleren van reparatie en hergebruik” 
 
Wanneer consumenten hun elektronische toestellen langer 
gebruiken, zijn er minder energie en grondstoffen nodig. Dat is 
een feit. Levensduur en herstelbaarheid zijn essentieel in dit 
verhaal.   
 
Levensduur en herstelbaarheid kent verschillende implementaties 
en steunt op verschillende pijlers.  
  
Het Europese publiek 
 
Elke wetgeving rond design leidt onvermijdelijk tot de creatie 
van nieuwe producten. Elk initiatief dat de duurzame consumptie 
van goederen echt wil bevorderen, moet daarom eerst het gebruik 
en de levensduur van de reeds bestaande goederen promoten. Ter 
ondersteuning van dit idee stellen wij de volgende maatregelen 
voor: 
 



• Educatieve transparantie rond de sociale en ecologische 
impact en gevolgen van de elektronische industrie zoals het 
reeds verplicht is binnen de alcohol- en tabaksindustrie. 
Specifiek stellen we enerzijds voor om het bewustzijn rond 
de impact van de productie te verhogen en anderzijds om een 
gematigd gebruik van een smartphone aan te moedigen.  

• Een gewogen belasting invoeren op basis van de garantie en 
de levenscyclus van een smartphone. We stellen ook een 
lagere btw-weging voor voor gebruikte of herstelde 
hardware. Dit moedigt gebruikers aan om de aankoop van 
gebruikte hardware te verkiezen boven nieuwe hardware. Zo 
boosten we de circulaire economie.  

 
Productie - hardware 
 

• Wij onderschrijven de creatie van uniformiteit in de 
verschillende smartphone modellen. Dit zorgt voor een 
gemakkelijkere toegang van de gebruiker tot de aanwezige 
onderdelen, wat demontage en montage vergemakkelijkt. Zo 
democratiseren we de reparatiediensten die momenteel 
exclusief voor een bepaald merk werken. Het verlengt ook de 
levensduur van apparaten. 

• Wij onderschrijven een verbintenis waarin de fabrikant 
reserveonderdelen moet beschikbaar houden. 

• Wij onderschrijven de invoering van controles bij 
fabrikanten en dienstverleners om de uitvoering van 
bovenstaande maatregelen te controleren. 

 
 
Productie - software 
 

• We onderschrijven de verhoging van het aantal software-
updates per apparaat. Idealiter zou een toestel minimaal 5 
jaar software-updates, beveiligingspatches en bugfixes 
moeten ontvangen. Dit helpt om de veroudering van software 
te voorkomen.  

• We onderschrijven de verplichting van een ontgrendelbare en 
hersluitbare bootloader. De bootloader is een speciaal 
systeem dat door de hardware gebruikt bij het opstarten van 
je telefoon; het vertelt de hardware welk systeem moet 
worden geladen. Een vergrendelde bootloader voorkomt dat de 
eigenaar zijn machine echt bezit en belemmert een vlotte 
verandering van bestuurssysteem. Ontgrendelen 
democratiseert de toegang tot alternatieve 
besturingssystemen democratiseren. 

• In lijn met het bovenstaande ijveren wij voor een verbod op 
elke praktijk die de installatie van een ander compatibel 
besturingssysteem wil beperken. Evenals elke praktijk die 
erop gericht is gebruikers en app-ontwikkelaars te 
vergrendelen in het gebruik van een specifiek 
besturingssysteem met bijbehorende applicaties of 
cloudservices. 



• We onderschrijven het promoten van ontwikkelingen die de 
interoperabiliteit en draagbaarheid te vergroten. 

• We onderschrijven het promoten van praktijken die de 
privacy van gebruikers verbeteren. 

• We onderschrijven het promoten van het gebruik van open 
technologieën om de samenwerking te verbeteren en de 
controle over privacygegevens te behouden. 

 
Telecomoperatoren en elektronische herverkopers 
 

• Telecomoperatoren zouden VoLTE- en VoWifi-ondersteuning 
moeten uitbreiden naar alle compatibele telefoons, 
aangezien oude 2G- en 3G-netwerken worden stopgezet met de 
uitrol van 5G. Momenteel zijn VoLTE en VoWifi beperkt tot 
een handvol apparaten, waardoor mensen gedwongen worden nog 
goed functionerende apparaten weg te gooien. 

• Telecomoperatoren moeten omgaan met hun ecologische 
voetafdruk en een economisch belang ontwikkelen om "minder" 
te consumeren. We ondersteunen het gebruik van 
gerecycleerde of gereviseerde antennes en de vervanging van 
oude apparatuur door energiezuinigere apparatuur. 

• Recyclage-initiatieven mogen echter niet fungeren als 
commerciële hefbomen om gebruikers te verleiden een nieuwe 
telefoon te kopen. Om dat te vermijden stellen we voor dat 
telecomoperatoren en herverkopers van elektronica alleen 
apparaten recycleren wanneer ze ouder zijn dan 2 of 3 jaar. 

• Het moet telecomoperatoren verboden worden om de 
betalingstermijn van gekochte hardware te koppelen aan de 
looptijd van gsm-contracten. Deze praktijk wordt gebruikt 
om mensen aan langetermijncontracten te binden door nieuwe 
apparaten aan te bieden wanneer oude contracten eindigen. 
Op deze manier neemt het hardwareverbruik toe en ontstaat 
er afhankelijkheid van de consument.  

 
Slotwoord 
 
FairTEC en haar leden staan open voor verder overleg en 
feedback. We willen een positieve impact hebben en hopen daarom 
dat u ons benadert om samen te werken en samen verandering 
teweeg te brengen! 
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/13150-Sustainable-consumption-of-goods-
promoting-repair-and-reuse/details/F2952720_en 


