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KVLV pleit voor herstelbaarheid van elektro op haar eerste
duurzaamheidsforum
Onze samenleving transformeert razendsnel en dit op diverse domeinen: economie,
cultuur, welzijn, sociale bescherming, milieu … Krachtige organisaties zijn daarbij
belangrijk. KVLV, Vrouwen met vaart KVLV zet haar rol in maatschappelijke transitie
kracht bij met haar eigen duurzaamheidsforum, ECO-LOGICA, dat plaatsvond op 5
mei 2017 in Leuven. Vijf experten zoomden in op verschillende aspecten van
duurzaamheid zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen, inspanningen van de
agrarische sector, circulaire economie en een nieuwe ruimtelijke ordening.
Daarenboven lichtte Minister Kris Peeters zijn beleid rond herstelbaarheid en
geplande veroudering toe en kaderde KVLV haar dossier ‘Lang leve elektro’.
De afvalberg stijgt, schaarse grondstoffen verdwijnen. Zowel de productie van nieuw elektro als de
afvalverwerking van afgedankte apparaten hebben een aandeel in onze ecologische voetafdruk.
KVLV is bezorgd en zoekt in haar dossier ‘Lang leve elektro’ naar oplossingen om het dumpen van
elektro-afval en het grootschalig ontginnen van grondstoffen een halt toe te roepen. De consument moet
bij een defect elektrisch toestel te allen tijde eerst voor reparatie kunnen kiezen vooraleer een nieuw
toestel aan te schaffen. Hoge reparatiekosten of een lange herstelperiode doen de consument soms
eerder voor een nieuw toestel kiezen dan voor reparatie. Ook directe vervanging van een defect toestel
doet de afvalberg niet verkleinen. KVLV vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van consument,
producent én overheid om dit probleem op te lossen.
Ook Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters wil af van de wegwerpcultuur. Hij lichtte
op ECO-LOGICA zijn beleid rond de problematiek van een korte levensduur van toestellen toe. Hij is
ervan overtuigd dat we een nieuwe weg moeten inslaan. De minister wil de periode van bewijslast bij een
defect, die nu slechts zes maanden bij de producent ligt, verlengen. Daarnaast wil hij ook aandacht voor
de kleine KMO’s. Zij mogen niet de dupe zijn van de veranderingen die worden doorgevoerd. Het zijn de
fabrikanten die verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij verwees ook naar een studie rond het thema
waarvan de resultaten binnenkort bekend zouden zijn. Hij riep de consument op om zijn
verantwoordelijkheid te nemen, toestellen te laten herstellen en voor duurzame toestellen te kiezen. Op
het einde prees hij de inzet van KVLV om zulke thema’s bespreekbaar te maken en mee te zoeken naar
oplossingen.
Naast Minister Peeters namen vijf experten in het gebied het woord. Pamela Peeters, milieu-economiste,
pleitte voor een vrouwelijk derde millennium en riep vrouwen op om ecoheroes te worden. Jan Beyne van
Cifal Flanders maakte duidelijk hoe de Sustainable Development Goals een hanteerbare en inclusieve set
doelstellingen zijn. Peter Van Bossuyt, directeur Boerenbond, beschreef de inspanningen van de
agrarische sector om zijn uitstoot te doen dalen. Veerle Labeeuw van Vlaanderen Circulair nam het
publiek mee in de wereld van de circulaire economie. Peter Tom Jones tot slot focuste op tien redenen
om optimistisch te zijn over de toekomst.
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