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E-afval in de EU: feiten en cijfers (infografiek)

E-afval is één van de snelst groeiende afvalstromen in de EU en minder dan 40% ervan 
wordt gerecycleerd. Bekijk de feiten en cijfers in onze infografieken.

Elektronische apparaten en elektrische apparatuur zijn onmisbaar in het moderne leven – van 
wasmachines en stofzuigers tot smartphones en computers, het is moeilijk om je een leven 
zonder deze apparaten voor te stellen. Het afval dat ze genereren is echter een obstakel 
geworden voor de inspanningen van de EU om haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

Ontdek wat de EU aan e-afval doet om de overgang naar een circulaire economie tegen 2050 
te bevorderen. 

Wat is e-afval?
Met “elektronisch en elektrisch afval”, ofwel “e-afval”, worden verschillende producten bedoeld 
die na gebruik worden weggegooid.

Grote huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines en elektrische fornuizen, worden het meest 
ingezameld. Meer dan de helft van al het ingezamelde e-afval bestaat uit dit soort apparaten.

Op de tweede plek staan IT- en telecommunicatieapparatuur (laptops, printers), 
consumentenelektronica en fotovoltaïsche panelen (videocamera’s, tl-buizen) en kleine 
huishoudelijke apparaten (stofzuigers, broodroosters).

Alle andere categorieën, zoals elektrisch gereedschap en medische apparatuur, zijn samen 
goed voor slechts 7,2% van al het ingezamelde e-afval.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050


Elektronisch en elektrisch afval in de EU

Het recyclagepercentage van e-afval in de EU
De recyclagemethoden zijn in elke lidstaat anders – in 2017 heeft Kroatië 81,3% van al het 
elektronisch en elektrisch afval gerecycleerd, terwijl dit percentage in Malta maar 20,8% was.

In 2020 werd in de EU per inwoner 10,3 kg elektrisch en elektronisch afval ingezameld.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country


Recyclagepercentages van e-afval per EU-land

Waarom moeten we elektronisch en elektrisch afval 
recycleren?
Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur bevat materialen die mogelijk schadelijk zijn 
voor het milieu en voor de mensen die betrokken zijn bij het recycleren van e-afval. Om dit 
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probleem tegen te gaan, heeft de EU wetgeving aangenomen om het gebruik van bepaalde 
chemische stoffen, zoals lood, te verbieden.

Veel zeldzame mineralen die nodig zijn voor de moderne technologie komen uit landen die de 
mensenrechten niet eerbiedigen. Om te vermijden dat er onbedoeld gewapende conflicten en 
schendingen van de mensenrechten worden gesteund, hebben de leden van het Europees 
Parlement regels voor Europese importeurs van zeldzame aardmineralen aangenomen om 
achtergrondonderzoek te doen naar hun leveranciers.

Wat doet de EU om e-afval te beperken?
In maart 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw EU-Actieplan voor de circulaire 
economie (CEAP) gepresenteerd, waarin de vermindering van elektronisch en elektrisch afval 
wordt aangemerkt als een van de hoofdprioriteiten. In het voorstel wordt duidelijk een aantal 
urgente doelen genoemd, zoals het “recht op reparatie”en het verbeteren van de 
herbruikbaarheid van elektronica in het algemeen, de invoering van een universele oplader en 
het vaststellen van een beloningssysteem om het recycleren van elektronica aan te moedigen.

Tegen eind 2024 wordt USB Type-C de gemeenschappelijke oplader voor de meeste 
elektronische apparaten in de EU. Laptops zullen tegen 28 april 2026 uitgerust moeten worden 
met een USB Type-C poort.

In maart 2023 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend om de reparatie van goederen 
te bevorderen. Binnen de wettelijke garantieregeling zou het verkopers verplichten producten te 
repareren, tenzij het goedkoper is ze te vervangen. Buiten de garantie zou het voorstel het recht 
geven om reparaties gemakkelijker en goedkoper te maken.

Het standpunt van het Parlement
In februari 2021 heeft het Parlement een resolutie goedgekeurd over het nieuwe actieplan voor 
de circulaire economie waarin aanvullende maatregelen worden geëist om tegen 2050 een 
koolstofneutrale, duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie tot stand te brengen, 
inclusief strengere recyclingregels en bindende doelstellingen voor materiaalgebruik en -
consumptie tegen 2030.

Op het gebied van e-afval willen de Europarlementariërs dat de EU een langere levensduur van 
producten bevordert door herbruikbaarheid en repareerbaarheid.

De rapporteur van het Parlement, Jan Huitema (Renew Europe, NL), heeft over het plan van de 
Commissie gezegd dat het belangrijk is om het holistisch te benaderen. Volgens hem moeten 
circulariteitsbeginselen worden uitgevoerd in alle fases van een waardeketen om de circulaire 
economie tot een succes te maken.

Hij heeft aangegeven dat er met name aandacht moet worden besteed aan de e-afvalsector, 
aangezien het recyclageproces minder snel gaat dan de afvalproductie. In 2017 heeft de wereld 
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https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20190612STO54309/globalisering-hoe-eu-handelsbeleid-mensenrechten-bevordert
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20220331STO26410/why-is-the-eu-s-right-to-repair-legislation-important
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20211008STO14517/a-common-charger-better-for-consumers-and-the-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20220413STO27211/usb-type-c-to-become-eu-s-common-charger-by-end-of-2024
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1794
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1794


44,7 miljoen ton (t) aan e-afval gegenereerd, waarvan slechts 20% daadwerkelijk is 
gerecycleerd.

Huitema zei ook dat het CEAP zou kunnen helpen bij het herstel van de economie. Het 
stimuleren van nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen zal op zijn beurt leiden tot de nieuwe 
economische groei en werkgelegenheid die Europa nodig heeft om deze crisis te boven te 
komen.

Meer informatie over de circulaire economie en afval:
Feiten en cijfers over afvalbeheer in de EU• 
Circulaire economie: definitie en voordelen• 
EU-strategie voor minder plastic afval• 

Meer informatie
Circular Economy Action Plan (EU-Actieplan voor de circulaire economie)
Webpagina van de Commissie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
De nieuwe categorieën voor het inzamelen van elektronisch afval
FAQ over de AEEA-richtlijn
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20180328STO00751/afvalbeheer-in-de-eu-feiten-en-cijfers
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20180830STO11347/eu-strategie-voor-minder-plastic-afval-meer-recyclage-verbod-op-microplastics
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://www.ewrn.org/fileadmin/ewrn/documents/191001_EWRN_Definition_6_categories_fin.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu
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