
CTG Circular geeft duizenden toestellen tweede leven: “Mooi
samengaan van economie, milieu en solidariteit”

Het Mechelse bedrijf CTG Circular kreeg donderdag bezoek van minister Hilde Crevits. © rv

MECHELENVlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kwam donderdagochtend mee de

handen uit de mouwen steken bij CTG Circulair. Dat Mechelse bedrijf geeft ICT-materiaal een tweede

leven door de toestellen na een opknapbeurt terug op de markt te zetten. “Dit is een mooi voorbeeld van

hoe milieu, solidariteit en economie hand in hand gaan”, aldus Crevits.
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CTG Circulair doet aan het ‘refurbishen’ van toestellen, dit betekent dat alle data van de eerder gebruikte
apparaten worden gehaald, alles wordt daarna uitgebreid gereinigd, getest en waar nodige gerepareerd. In 2020
verwerkte het bedrijf op deze manier meer dan 120.000 toestellen. 15.000 laptops gingen naar jongeren via het
project ‘Digital for Youth’ en 4.600 tablets en smartphones werden tijdens de coronacrisis verdeeld over
verschillende woonzorgcentra.

Thuisonderwijs

“Deze circulaire economie biedt niets dan voordelen: ze zorgt voor een langere levensduur van toestellen en
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creëert werkgelegenheid. CTG Circular doet daar nog een schepje bovenop door niet alleen economisch en
ecologisch te denken, maar ook sociaal. Dankzij deze herstelde computers krijgen immers meer mensen toegang
tot het internet, en in tijden van thuisonderwijs tijdens de coronacrisis werd plots duidelijk hoe belangrijk dat wel
is”, aldus Crevits.
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CTG Circular verwerkt jaarlijks meer dan 180.000 computertoestellen, die worden ingekocht van bedrijven of
gedoneerd worden vanuit organisaties. Daarna gaat de vzw Close The Gap mee op zoek naar nieuwe gebruikers.
“Ons doel is de digitale kloof dichten en kwalitatieve ICT-apparatuur toegankelijk maken voor mensen die er
anders geen toegang tot hebben”, zegt manager en medebezieler Didier Appels.

9000 voertuigen

“Ook voor het milieu kunnen we een verschil maken: van de 180.000 laptops, mobiele telefoons en tablets,
servers en desktopcomputers die we jaarlijks verwerken krijgt 70 procent een tweede leven. De overige producten
worden milieuvriendelijk verwerkt, zo worden de edele metalen, plastics, aluminium en koper gerecupereerd. Op
deze manier is onze jaarlijkse ‘upcycling’ goed voor een CO2-reductie van 40.000 ton of 9000 voertuigen die van
de weg gehaald worden.”
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