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NIEUWE VOORBEELDBRIEF VOOR APPLE 
 
Eén van de thema’s tijdens Schrijf-ze-VRIJdag 2016 is kinderarbeid bij de ontginning van kobalt 
in mijnen in de Democratische Republiek Congo. In het kader hiervan vragen we brieven te 
sturen naar enkele elektronica-producenten en hen aan te spreken aan op hun 
(mede)verantwoordelijkheid.  
 
Apple stuurde eind september, na de eerste fase van Amnesty’s campagne, een bericht de 
wereld in waarmee het deels tegemoet komt aan de eisen van Amnesty.  

In het bericht laat Apple weten dat het de herkomst van het kobalt heeft onderzocht. Het bedrijf 
geeft toe dat 20% daarvan afkomstig is uit die mijnen waarover Amnesty zich grote zorgen 
maakt. Apple engageert zich om ook daar te streven naar verbetering.  

Amnesty International juicht die eerste stap naar transparantie over de herkomst van de gebruikte 
kobalt toe maar zal uiteraard pas tevreden zijn als de mensenrechtenschendingen volledig uit de 
bevoorradingsketen geweerd zijn. Daarom roepen we Apple op om verdere informatie te geven. 
Apple geeft geen informatie over tussenhandelaars en geeft weinig details over welke standaarden 
het hanteert. 
 
De voorbeeldbrief die in een eerste versie van het educatief pakket werd meegegeven, is 
overeenkomstig deze positieve evolutie aangepast voor Apple. Voor de andere elektronica-
producenten blijft de brief ongewijzigd. 
 
VOORBEELDBRIEF VOOR APPLE 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Ik schrijf deze brief omdat ik ongerust ben over mijn toestel.  
 
Amnesty International toonde aan hoe kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waar 
kinderen en volwassenen in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden werken, in batterijen 
terecht komt. Op school hebben we geleerd dat mensenrechten belangrijk zijn en dat kinderarbeid 
overal moet stoppen.  
 
Ik was erg blij om te horen dat Apple al publiek duidelijk maakte van waar een deel van de kobalt 
in uw producten komt. Toch zou ik er graag op aandringen dat u volledig publiek maakt waar al 
het kobalt in uw producten vandaan komt en wie er bij betrokken is voor het bij jullie terecht 
komt. Hoe zal Apple er precies voor zorgen dat er geen mensenrechten meer geschonden worden 
om de toestellen te maken?  
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Hartelijk dank bij voorbaat.  
 
(Je naam, adres en handtekening) 
 
VOORBEELDBRIEF VOOR DE ANDERE PRODUCENTEN  
 
(Plaats, datum) 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Ik schrijf deze brief omdat ik ongerust ben over mijn toestel.  
 
Amnesty International toonde aan hoe kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waar 
kinderen en volwassenen in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden werken, in batterijen 
terecht komt. Op school hebben we geleerd dat mensenrechten belangrijk zijn en dat kinderarbeid 
overal moet stoppen.  
 
Wilt u alstublieft publiek duidelijk maken of het kobalt in uw producten uit zulke mijnen komt? 
En als dat het geval is, wat u doet om de kinderarbeid en de slechte werkvoorwaarden te stoppen?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
(Je naam, adres en handtekening) 
 
Adressen:  
 
Samsung Electronics 
Belgium  
Airport Plaza, Geneva 
Building,  
Leonardo Da Vincilaan 19,  
1831 Diegem 

Apple Benelux Bv VBR 
Apple’s Supplier 
Responsibility team 
Heizel Esplanade Box 100 
1020 Brussel  

Hewlett Packard Enterprise 
HPE Belgium 
Hermeslaan 1/a,  
1831 Diegem 

LG Electronics Benelux 
Prins Boudewijnlaan 41, 
2650 Edegem 

Sony Belgium  
Leonardo da Vincilaan 7, 
1930 Zaventem 

DELL België 
Doornveld 130,  
1731 Zellik 

Huawei Technologies 
Belgium N.V 
Boulevard de la Woluwe 2, 
1150 Brussels 

Lenovo België bvba 
Lambroekstraat 5c (eerste 
verdieping) 
1831 Diegem 

Microsoft België  
Corporate Village - Bayreuth 
Building,  
Leonardo Da Vincilaan 3  
1930 Zaventem 

 
Posttarief: €0.77/stuk en €0.72/volumeaankoop 
 

Nog vragen?  
 
E-mail naar NickV@aivl.be of telefoneer naar 03 271 16 16.  
 
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW  
Kerkstraat 156  
B – 2060 Antwerpen   
www.aivl.be 


