
DE INVLOED VAN 
FAIRPHONE IN 2021: 
DE HOOGTEPUNTEN
Met een jaarlijks verslag over onze impact 
lichten we de sluier op en laten we je zien wat er 
nodig is om de elektronicabranche van binnen 
uit te veranderen. Er gebeurt veel achter de 
schermen en voor iedereen die graag het hele 
verhaal hoort, hebben we alle feiten en cijfers 
in ons volledige verslag gezet.

Voor alle anderen windt deze korte versie 
er geen doekjes om: we verstoren oude 
productievormen en diep ingesleten 
gewoontes die we allemaal hebben. 
Verandering gebeurt niet van de ene dag op 
de andere. Toch waren we in 2021 in staat 
om de lat hoger te leggen naar een hoger 
niveau, met onder andere de introductie 
van de Fairphone 4.

Nu nodigen we jou uit. Verandering begint 
klein, met één beslissing, dan nog een, tot 
bij het omslagpunt een enkele beslissing 
alles en iedereen in een nieuwere, betere 
richting laat bewegen.

Die beslissing ligt bij jou. We hopen je te 
inspireren met onze hoogtepunten uit 
2021.

Change is in your hands.

In september 2021 introduceerden we de Fairphone 4. Ons nieuwste toestel is een uitdaging 
voor de hele branche om nog eens na te denken over de moderne smartphone: echt 

innovatie moet gaan over problemen oplossen, in plaats van nieuwe creëren. Dit doel komt 
duidelijk naar voren in elk aspect van het ontwerp van de Fairphone 4.

FAIRPHONE 4 IN EEN NOTENDOP

100% elektronisch afval neutraal 
De eerste elektronisch afval neutrale 

smartphone op de markt: 
we recyclen net zoveel toestellen als 

we verkopen.

Uitgebreide garantie van 5 jaar•  2 jaar wettelijk verplicht + 3 jaar commercieel• Softwaresupport voor de lange termijn• Reserveonderdelen tot tenminste 2027 beschikbaar

Bonus van $2 voor een leefbaar loon voor fabrieksarbeiders We maken leefbaar loon mogelijk en werken met leveranciers die meehelpen om arbeiders tevreden te houden, onder andere door vertegenwoordiging en inspraak. 

Eerlijk materiaal

70% van de 14 eerlijke 
materialen in 2023

Beste in de branche van 

duurzame elektronica

Eco test: 

85/100

Wereldleider in 
reparatiemogelijkheden
We streven ernaar om de 
makkelijkst te repareren 
telefoon op de markt te 

blijven.
iFixit score: 

10/10

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf


EEN SAMENVATTING VAN ONZE BEDRIJFSRESULTATEN IN 2021

Verkochte Fairphones
Een markt creëren voor ethische telefoons 1

KPI

We maken smartphones om een verandering 
teweeg te brengen: Hoe meer toestellen en 
reserveonderdelen we verkopen, des te verder 
reikt onze invloed. Onze verkoop in 2021 werd 
bemoeilijkt door een tekort aan materialen voor 
de hele branche, zoals chips. Deze moeilijkheden 
werden in 2022 overwonnen.

Het productieproces van een smartphone heeft 
als eerste invloed op de klimaatsverandering. 
Dus hoe langer je jouw telefoon houdt, des te 
meer CO2 je vermijdt. In 2021 optimaliseerden 
we de levensduur van onze producten door 
innovatie in de hard- en software, waardoor de 
verwachte levensduur nu 5,5 jaar is.

Levensduur score
Producten maken die lang meegaan 2

KPI

Onze vooruitgang in dit jaar laat onze waarden en lange-termijnverwachting zien: er is veel om trots op te zijn, veel reden tot hoop, en nog veel 
meer om te doen.

We willen meehelpen aan het bouwen van een 
toekomst waarin elektronisch afval vermindert, 
dankzij producten met een lange levensduur die 
bovendien worden hergebruikt en gerecycled. 
Vanaf 2021 is voor elke Fairphone 4 en elk 
onderdeel dat we verkopen, een andere afgedankte 
telefoon of dezelfde hoeveelheid elektronisch afval 
hergebruikt of gerecycled door Fairphone.

Elektronisch afval neutraal
Verrekening van onze elektronisch afval voetafdruk 3

KPI
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De te verwachten levensduur van de Fairphone 
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Teruggewonnen elektronisch afval <-
> verkochte telefoons.
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Alle FP4 zijn elektronisch afval 
neutraal



Eerlijke materialen
Eerlijke materialen kiezen 4

KPI

Smartphones bevatten tientallen materialen die 
uit alle hoeken van de wereld komen. Elk met een 
eigen verhaal, ingewikkelde productieketen, en 
met sociale impact en impact op het milieu.
In 2021 gingen we van 8 naar 14 focus materialen, 
en integreerden we onder meer gerecycled 
plastic, gecertificeerd aluminium en nog meer 
Fairtrade goud in onze Fairphone 4.

Eerlijke fabrieken
Fatsoenlijk productiewerk 5

KPI

De telefoon in jouw handen is door duizenden 
handen gegaan om hem te maken. Om langdurig 
impact uit te oefenen, gaan we verder dan alleen 
audits en zetten we de arbeiders en hun behoeften 
op de eerste plaats. In 2021 breidden we onze 
leefbaar-loonbonus uit naar de assemblagefabriek 
van de Fairphone 4 en verbeterden we de 
werkomstandigheden bij twee strategische 
leveranciers van componenten.

Score van onze impact op de branche
Een grotere invloed op de branche 6

KPI

Om de vooruitgang richting het omslagpunt 
te bespoedigen, zodat alle elektronica eerlijk, 
duurzaam en onderdeel van een circulaire 
economie wordt, zijn we continu andere branche 
‘spelers’ aan het beïnvloeden. In 2021 voegden 9 
branche-pioniers, de meesten van hen leden van 
de Fair Cobalt Alliance, zich bij ons, op weg naar 
een eerlijkere toekomst.

Score van de belangrijkste spelers in de branche 
die Fairphone oplossingen overnemen
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Strategische Fairphone 4 leveranciers die de 
werkomstandigheden verbeterden 
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Gemiddelde van 14 focus materialen die 
duurzaam zijn gewonnen
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10 jaar

>60%
<20%

Waarschijnlijke hoeveelheid 
elektronisch afval

70% van de CO2 uitstoot vindt 
plaats tijdens de productie

branche zou volgen
Het potentieel aan CO2 uitstoot die per 
jaar wordt voorkomen dankzij langere 
levensduur zou in totaal zijn:

Het vermijden van CO2 door 
Fairphone in 2021

Fairphone gebruikers verwa-
chten hun telefoon 5,5 jaar te 
gebruiken

1
Lange levensduur 
is DE belangrijkste 
manier om CO2 
uitstoot te
 vermijden

2
Fairphone gebruikers 
zijn levensduur 
kampioen

3
Hiermee zijn wij 
leiders in het 
vermijden van CO2 
uitstoot

4
Stel je eens voor wat er 
zou gebeuren als de hele 
smartphone branche zou 
volgen

Levensduur 
van 2–3 jaar 
(gemiddelde 
in de markt)

Levensduur 
van minstens 
5 jaar (ons 
doel)

<40% nog in gebruik 
in de hele branche

>80% van de Fair-
phones nog in gebruik
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107 ton 
via andere 
middelen

561 ton  
via de lange 

levensduur van 

Fairphones
Fairphone 
561t = 0.0006%

9,300,000  ton 
per jaar!

Van alle telefoons die 2,5 jaar ge-
leden zijn verkocht:Door een toestel >5 te gebruiken in 

plaats van 3 jaar, is al een besparing 
van 30% CO2

WIJ DAGEN DE BRANCHE UIT OM DE LAT HOGER 
TE LEGGEN BIJ HET AANPAKKEN VAN DE 
KLIMAATVERANDERING!

Lees het volledige 

impact verslag

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf
https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf

