
Stibat ondersteunt Stichting EPAC: focus op fietsaccu’s

Producenten (fabrikanten en importeurs) van elektrische fietsen zijn 
wettelijk verplicht afgedankte accu’s in te nemen voor recycling. Ook 
moeten zij registreren hoeveel accu’s zij fabriceren of importeren en 
op de Nederlandse markt brengen. Om te voldoen aan deze 
producentenverplichting verenigde de fietsbranche zich in 2014 als 
collectief en zette een inzamelsysteem op, Stichting EPAC. EPAC 
staat voor Electronically Propelled Assisted Cycle. 

Put on market 
Stibat ondersteunt EPAC-leden bij de verplichte opgave van hun 

put on market (ook wel POM). Dit is het aantal kilo fietsaccu’s 

dat ze op de markt brengen. De POM van de aangesloten 

producenten en importeurs laat in 2018 een aanzienlijke stijging 

zien. Dat is te verklaren door het feit dat elektrische fietsen 

steeds populairder worden, maar ook doordat meer markt-

partijen zich in 2018 aansloten bij het collectief. Dit levert  

een marktconform beeld van de POM op.

Inzamelresultaat
Vanaf 2015 zorgt Stibat voor de inzameling en recycling van 

fietsaccu’s. Er geldt voor industriële batterijen als fietsaccu’s 

geen wettelijk inzamelpercentage. Wel is duidelijk een trend van 

groei te zien, te verklaren door de toename van het gebruik van 

elektrische fietsen. De e-bike is nu al meerdere jaren op de 

markt en het aantal accu’s dat afgedankt wordt, neemt toe. 

Recyclingresultaat
Net als in andere jaren werkte Stibat met recyclers die  

ruimschoots aan de wettelijke doelstelling voor recycling-

percentages voldeden. De wettelijk vastgestelde percentages 

zijn voor alle soorten batterijen of accu’s is minimaal 50 

procent. Gezamenlijk realiseerden de recyclers in 2018 de 

recyclingpercentages van 68 procent voor alle soorten 

batterijen en accu’s. Voor lithium-ionbatterijen (de meeste 

fietsaccu’s zijn van dit type) is dit 63 procent.
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Waar je ze koopt, kun je ze kwijt 
Een landelijk dekkend netwerk voor het 

inleveren van gebruikte fietsaccu’s is geen 

wettelijke verplichting. Wel leefde de wens 

bij de producenten van elektrische fietsen 

om de drempel voor het inleveren zo laag 

mogelijk te maken. Voor de inname van 

fietsaccu’s realiseerde Stibat daarom in 

korte tijd een fijnmazig netwerk van 

aangesloten fietsverkooppunten. Daarnaast 

zamelt Stibat gebruikte fiets accu’s in bij 

milieustraten en fiets producenten zelf. De 

e-bikemarkt blijft groeien en dat is terug te 

zien in de cijfers.

Highlights uit het jaarverslag 2018

Stichting EPAC geeft opdracht aan Stibat 
om fietsaccu’s veilig en verantwoord in te 
zamelen en te laten recyclen. Dit betekent 
dat Stibat onder andere zorgdraagt voor  

de inleverpunten, het ophalen van de 
fietsaccu’s, de sortering en recycling  

van deze accu’s.

Fietsaccu’s: veilig ingezameld,  
verantwoord hergebruiktIn 2018 is 1.015 

duizend kilogram aan  

fiets accu’s op de 

markt gebracht, in 

2017 716 duizend 

kilogram en in 2016 

was dit 671 duizend 

kilogram. 
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In 2018 is 373 
duizend kilogram 

aan fietsaccu’s 
(industriële 

batterijen en 
accu’s) opgehaald.

Ecotest 
Stibat maakt gebruik van Ecotest om een gedetailleerd 

inzicht te krijgen in de prestaties van de gehele 

recyclingketen. Uit deze test blijkt dat dankzij de 

inspanningen van Stibat in 2018 3,3 miljoen kilogram 

CO2-uitstoot is vermeden, evenals de uitstoot van 24 

miljoen kilogram giftige stoffen. Ook kwam circa 10 

duizend kilogram minder eutrofiëringsstoffen - stoffen 

die het grondwater aantasten, zoals fosfaat - in het 

milieu terecht.

In 2018 waren 61 producenten 
van elektrische fietsen via een 
toetredingsovereenkomst bij 
Stichting EPAC aangesloten.  

Inmiddels staat bij 1550 fietsen makers en 
fietshandelaars een inzamelmiddel voor 
gebruikte accu’s.

1.015.000

Communicatie
Hoewel communicatie voor de producenten 

geen wettelijke verplichting is, vindt Stichting 

EPAC het belangrijk eindgebruikers te stimuleren 

fietsaccu’s gescheiden in te leveren. De  

communicatieactiviteiten in 2018 voor Stichting 

EPAC waren: 

•  Websites: www.stibat.nl (voor klanten en 

deelnemers van het collectief) en  

www.legebatterijen.nl (voor consumenten, 

basisschoolkinderen en docenten). 

•  Persberichten en advertorials. In 2018 zijn 

diverse persberichten en advertorials verspreid 

in onder andere het vakblad de Tweewieler. Op 

die manier krijgen belanghebbenden informatie 

over het veilig en verantwoord omgaan met 

afgedankte fietsaccu’s.

Dat is 202 duizend  
kilogram (118%) 
meer dan het jaar 
ervoor.

Kijk voor het volledige jaarverslag op jaarverslag2018.stibat.nl/resultaten-2018/
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