
 

 

 

Persbericht 
Voor onmiddelijke publicatie: 20 juni 2016 

Fairphone zet een transparante, conflictvrije 
keten op voor alle vier conflictmineralen 

  
Amsterdam, 20 juni 2016 – Fairphone kondigt vandaag aan conflictvrij wolfraam uit Rwanda in haar 
toeleveringsketen te gaan opnemen. Daarmee is Fairphone erin geslaagd een transparante inkoop van 
alle vier conflictmineralen te realiseren. 
  
Fairphone startte in 2010 een campagne om het bewustzijn met betrekking tot het gebruik van 
conflictmineralen in consumentenelektronica te vergroten. Zes jaar later heeft de maatschappelijk 
verantwoorde onderneming twee smartphones uitgebracht en hebben meer dan 100.000 
Fairphone-eigenaars zich bij de beweging gevoegd, en is dit onderwerp belangrijker dan ooit.  
  
De meeste consumenten weten nog steeds niet hoe hun producten worden gemaakt, waar de materialen 
vandaan komen en hoe ze worden ingekocht. Zo bevat een smartphone ongeveer veertig verschillende 
mineralen die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. In de mijnbouwsector, de basis van de 
toeleveringsketen van mineralen, zijn schendingen van milieu- en mensenrechten, variërend van vervuiling 
en gevaarlijke arbeidsomstandigheden tot kinderarbeid, een veel voorkomend probleem. 
  
Een aantal van die mineralen, namelijk tin, tantaal, wolfraam en goud, zijn als extra problematisch 
aangemerkt. In sommige gevallen hebben de extractie en handel van deze zogenaamde 
“conflictmineralen” rebellengroepen gefinancierd en daarmee direct aan conflict bijgedragen, inclusief 
aan schendingen van mensenrechten. De Dodd-Frank Act is in 2010 aangenomen, die alle Amerikaanse 
beursgenoteerde elektronicaproducenten verplicht openheid van zaken te geven over het gebruik van 
mineralen afkomstig uit de Democratische Republiek Congo (DRC) en omliggende landen en te laten zien 
dat deze niet aan conflict bijdragen. Vorige week kwam de EU op hoofdlijnen tot een akkoord een 
soortgelijke wetgeving door te voeren die ten doel heeft de problematiek omtrent conflictmineralen in de 
Europese Unie aan te pakken.  
  
Op zoek naar een manier om op verantwoorde wijze mineralen uit conflictgebieden te gebruiken  
 
De Dodd-Frank Act bracht de zaak van conflictmineralen onder de aandacht, maar had intussen ook 
onbedoelde gevolgen in de landen waar die mineralen worden gewonnen. Om niet in verband te worden 
gebracht met de schadelijke mijnbouwpraktijken in de DCR en het Grote Merengebied, besloten de 
meeste elektronicaproducenten helemaal geen mineralen meer in de regio in te kopen, waardoor de 
plaatselijke bevolking andermaal een economische slag te verduren kreeg. 



 

 

  
Om meer inzicht te krijgen in zaken met betrekking tot de productie van elektronica en om die zaken aan 
het licht te brengen, begon Fairphone in 2013 met het maken van haar eerste smartphone. De 
onderneming ondernam verschillende projecten die gericht waren op verbetering van de sociale en 
milieu-aspecten in haar gehele productieketen, inclusief omtrent het onderwerp conflictmineralen. 
Fairphone zocht een manier om conflictvrije mineralen op een traceerbare manier uit landen als de DRC in 
de keten te integreren, met als doel de mijnbouwpraktijken te verbeteren en de inkomsten te vergroten 
van de gemeenschappen die het meest onder conflicten te lijden hebben. 
  
Fairphone trad toe tot programma's als het Conflict Free Tin Initiative (CFTI) en Solutions for Hope en 
begon voor de Fairphone 1 tin en tantalum te betrekken uit mijnen in Zuid-Kivu en Katanga, DRC, die 
officieel waren aangemerkt als conflictvrij. Dankzij de productie van haar laatste telefoon, de Fairphone 2, 
kon de onderneming haar activiteiten verder uitbreiden. Zo werd Fairphone begin dit jaar de eerste 
producent van consumentenelektronica met Fairtrade-goud in zijn productieketen. 
  
Wolfraam is de vierde van de vier gedefineerde conflictmineralen waarvoor Fairphone een conflictvrije 
keten heeft opgezet 
  
Gelijktijdig met het opzetten van het proefproject voor Fairtrade-goud heeft Fairphone nauw 
samengewerkt met de Oostenrijkse smelterij Wolfram Bergbau und Hütten AG om het opnieuw 
openstellen van de handel in wolfraam uit Rwanda te steunen. Vandaag kondigt Fairphone met veel 
genoegen aan het conflictvrije wolfraam officieel te zullen opnemen in haar toeleveringsketen. Uitgaande 
van het huidige productieschema zal dat wolfraam vanaf augustus aanwezig zijn in het trilmechanisme 
van de Fairphone 2. Daarmee is Fairphone erin geslaagd een transparante inkoop van alle vier in de 
Dodd-Frank Act genoemde conflictmineralen te realiseren. 
 

 

https://www.fairphone.com/projects/tin/
https://www.fairphone.com/projects/tin/
https://www.fairphone.com/projects/tantalium/
https://www.fairphone.com/projects/tantalium/
http://www.wolfram.at/wolfram_at/wEnglisch/index.html
http://www.wolfram.at/wolfram_at/wEnglisch/index.html
https://www.flickr.com/photos/fairphone/27177147644/in/album-72157667119193983/


 

 

Na de winning in Rwanda wordt het wolfraam verder verwerkt in Oostenrijk, waarna het doorreist naar 
China. Daar wordt het trilmechanisme van de Fairphone 2 gemaakt. 
  
In vergelijking met de artisanale tin- en tantaalmijnen in de DRC bieden de semi-industriële 
wolfraammijnen in Rwanda duidelijk betere arbeidsomstandigheden, met name op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Wolfram Bergbau heeft de inkoop van wolfraam van de New Bugarama Mining 
Company in Rwanda, die in april 2014 en nogmaals in april 2015 door het Conflict-Free Smelter Program 
is geevalueerd, geleidelijk weer opgepakt. De in de buurt van de stad Kidao in het noorden van Rwanda 
gelegen mijn biedt werk aan 700 tot 1200 lokale mijnwerkers (afhankelijk van de vraag) en is een 
belangrijke bron van inkomsten voor de gemeenschap. 
   
De rest van de industrie laten zien wat mogelijk is 
  
De motivatie van Fairphone om transparante bronnen van conflictvrije mineralen te vinden, gaat veel 
verder dan haar eigen smartphone. De onderneming wil de weg vrijmaken voor de rest van de 
elektronica-industrie en wil laten zien dat een traceerbare inkoop van mineralen echt mogelijk is. 
Fairphone zet zich in de manier van denken van producenten, leveranciers en consumenten te veranderen, 
met als doel het bewustzijn over de problematiek in elektronica-ketens te bevorderen en de acceptatie 
van een verantwoorde inkoop van grondstoffen uit risicogebieden te vergroten. 
 
### 
  
Opmerking voor de redacteur 
 
Over Fairphone 
Fairphone is een maatschappelijk betrokken onderneming die krachten wil mobiliseren voor eerlijke elektronica. Wij 
maken niet alleen telefoons om ze te verkopen, maar ook om de toeleveringsketen te ontsluiten en nieuwe relaties tussen 
mensen en hun producten tot stand te brengen. Wij creëren een positieve impuls in de hele waardeketen – van mijnbouw 
en ontwerp tot productie en levensduur – en verbreden de markt voor producten waarin ethiek een hoofdrol speelt. Samen 
met al onze stakeholders werken we aan nieuwe manieren om producten te maken. 
  
Over de Fairphone 2 
De Fairphone 2 is ontworpen voor een lange levensduur en heeft een revolutionair modulair ontwerp dat gebruikers in 
staat stelt de telefoon zelf te repareren. De productie van deze telefoon biedt de organisatie tevens de gelegenheid de 
band met haar leveranciers te versterken, productieprocessen te verbeteren en meer verantwoord verkregen 
componenten en materialen te selecteren. Raadpleeg voor meer informatie over de Fairphone 2 de technische 
specificaties of bekijk het kostenoverzicht om inzicht te krijgen in het bedrijfsmodel van de organisatie en de doelen die 
met elke aankoop van een Fairphone 2 worden gesteund. 
  
De Fairphone 2 is nu verkrijgbaar in de online winkel van Fairphone, met een levertijd van een week, en via geselecteerde 
verkooppunten, inclusief KPN en BTC Teleconsult. 
www.fairphone.com/phone 
 
 
 

https://shop.fairphone.com/fairphone-2-bt.html
https://shop.fairphone.com/fairphone-2-bt.html
https://shop.fairphone.com/fairphone-2-bt.html
http://fairphone.com/costbreakdown/
http://fairphone.com/costbreakdown/
http://shop.fairphone.com/
http://shop.fairphone.com/
https://www.fairphone.com/business/
https://www.fairphone.com/business/
http://www.fairphone.com/phone


 

 

Additional resources 
 
Video “The journey of conflict-free tungsten into the Fairphone 2”: https://youtu.be/2ONjzELD4r0  
Fairphone foto’s: fairphone.com/press 
Fairphone blog “Good vibrations with conflict-free tungsten”: 
https://www.fairphone.com/2016/06/20/fairphone-2-good-vibrations-with-conflict-free-tungsten  
 
Neem voor aanvullende informatie en verzoeken om interviews contact op met: 
  
Daria Koreniushkina 
Email: daria@fairphone.com 
Tel: +31 20 788 44 02; +31 (0)6 5074 3283 
  
 

https://youtu.be/2ONjzELD4r0
https://www.fairphone.com/press/
https://www.fairphone.com/2016/06/20/fairphone-2-good-vibrations-with-conflict-free-tungsten

