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Lithiumbatterijen
Lithiumbatterijen zijn niet meer weg te denken
uit ons leven. De afgelopen decennia is het
aandeel van 3 naar 15 procent gestegen en het
einde is zeker nog niet in zicht. Lithiumbatterijen
hebben allerlei toepassingen en er komen
dagelijks nieuwe bij. Denk aan mobiele telefoons,
elektrische fietsen of auto’s. En hoewel de
fabrikanten allerlei veiligheidsmaatregelen
inbouwen, blijven het kleine chemische fabriekjes
waarmee je voorzichtig moet omgaan. Zeker met
lithiumbatterijen, die krachtiger zijn dan ‘gewone’
batterijen.

organische vloeistof of een polymeer. Via deze
geleider ontstaat een stroom van de min- naar
de pluspool in de elektrochemische cel (batterij)
en wordt energie opgewekt. Bij een oplaadbare
batterij gaat die stroom eerst naar de pluspool, en
bij het opladen weer naar de minpool.

Traditionele batterijen
worden steeds meer
vervangen door
lithiumbatterijen

Deze whitepaper gaat over lithiumbatterijen en
is bestemd voor mensen die professioneel met
lithiumbatterijen te maken hebben. Bijvoorbeeld
omdat je lithiumbatterijen verkoopt, installeert,
inneemt of verwerkt als fietsendealer, garage of
installateur. Hoe vervoer je een lithiumbatterij
veilig? Welke wet- en regelgeving is er? Wat is nu
het verschil tussen ‘gewone’ en lithiumbatterijen?
En waarom is veiligheid zo belangrijk? In deze
whitepaper gaan we daarop in.

Het verschil tussen lithiumbatterijen en
‘gewone’ alkalinebatterijen zit in de chemische
samenstelling. Een alkalinebatterij levert energie
door de elektrochemische reactie tussen
zinkpoeder, mangaandioxide en grafiet. Bij een
lithiumbatterij komt energie vrij door de reactie
tussen mangaandioxide en lithium. Er zijn twee
soorten lithiumbatterijen: lithiummetaal en
lithium-ion. De eerste gebruikt zuivere lithium
in metaalachtige vorm als basis. Deze batterij is
niet-oplaadbaar. Lithium-ionbatterijen gebruiken
lithiumverbindingen. De ionen van de batterij
verschuiven van de negatieve elektrode naar de
positieve elektrode en vice versa en wekken zo
energie op. Lithiumbatterijen of -accu’s vind je
bijvoorbeeld als knoopcellen in horloges of accu’s
in telefoons, fietsen en auto’s. Ze kunnen los
verkocht worden, zitten in batterijpakketten of in
een product.

Hoe lithiumbatterijen werken
Een batterij zet chemische energie om in
elektrische energie. Een batterij bestaat uit
twee elektroden, een plus- en een minpool (een
anode en een kathode). De pluspool neemt
elektroden op die de minpool afgeeft. Om
die stroom te geleiden is een elektrolyt nodig,
een stof die ionen geleidt. Elektrolyt is een
vaak waterige oplossing met zout of zuur, een
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Bron: Chemische Feitelijkheden april 2004
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Wettelijke en veiligheidseisen
Voor de opslag van lithiumbatterijen gelden
op dit moment geen wettelijke eisen. Al
wordt er veelal onterecht verwezen naar de
publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS15). De
eisen voor het vervoeren van lithiumbatterijen
over de weg zijn vastgelegd in het ADR en voor
transport door de lucht in IATA.

valt, maar dat is niet het geval. Geen van
de lithiumbatterijen bevatten UN-nummers
waterbezwaarlijke stoffen zoals: UN 3090, UN
3091, UN 3171, UN 3480, UN 3481 en UN 3536.
Voor de opslag van lithiumbatterijen staan de
regels nog in de kinderschoenen. Er is daarom
een werkgroep opgericht waar verschillende
belangenverenigingen zich bij hebben
aangesloten, zoals BOVAG, de RAI Vereniging,
Stibat, ARN, Stiba (brancheorganisatie
voertuigdemontagebedrijven), het Verbond
van Verzekeraars, ondernemersvereniging

Die eisen zijn nog eens extra van belang bij
lithiumbatterijen omdat deze veel krachtiger
zijn dan gewone batterijen. Ze hebben een
hoge energiedichtheid (hoeveelheid energie
per massa of volume eenheid) en een geringe
zelfontlading waardoor ze tot wel zeven keer
langer meegaan. Door het lithium kunnen
deze batterijen echter wel sneller ontbranden
bij beschadiging, blootstelling aan hitte of
contact met water. Daarnaast zijn er bijtende
stoffen aanwezig voor het omzetten van
chemische energie naar elektrische energie.
Waar huishoudelijke of gewone batterijen
bij een kortsluiting hun gas kwijtkunnen
via een ventiel, zitten lithiumbatterijen in
een hermetisch afgesloten omhulsel. Het
batterijenmanagementsysteem (BMS) van
lithiumbatterijen biedt hier uitkomst. Het
BMS monitort bijvoorbeeld het voltage en de
temperatuur.

Lithiumbatterijen zijn
krachtiger dan gewone
batterijen en gaan tot wel
zeven keer langer mee
Evofenedex en de veiligheidsregio. In 2020
wil de werkgroep komen tot een PGS37 die
uitsluitend de opslag van lithiumbatterijen
omvat. Op die manier komt er input vanuit alle
hoeken en de praktijk, waardoor de regels in het
dagelijkse reilen en zeilen ook écht te volgen
zijn.

De Regeling beheer batterijen
en accu’s 2008
Producenten, importeurs of fabrikanten van
(producten met ingebouwde) batterijen en
accu’s - waaronder lithiumbatterijen - hebben
een producentenverantwoordelijkheid. Via de
Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 hebben
zij de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid
om afgedankte batterijen en accu’s op een
veilige en verantwoorde manier in te zamelen
en te recyclen. Daarnaast hebben verkopers
van (producten met ingebouwde) batterijen en
accu’s een innameplicht. Dat betekent dat zij
afgedankte batterijen en accu’s in moeten nemen
als eindgebruikers deze aanbieden.

Het ADR
In het ADR staat de wetgeving voor het
wegvervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder
lithiumbatterijen. Het ADR omvat meer dan 3500
gevaarlijke stoffen - of groepen van stoffen die een eigen UN-nummer krijgen. Hiermee
kan wereldwijd een stof snel geïdentificeerd
worden. Al deze stoffen zijn vervolgens weer
ingedeeld in negen klassen. Dit gebeurt op basis
van het veiligheidsrisico; een stof is bijvoorbeeld
brandbaar, explosief of radioactief. Afhankelijk
van de klasse moet de stof op een bepaalde
manier vervoerd of behandeld worden. Daarbij
heeft elke klasse een eigen gevarenetiket zodat
er makkelijk bepaald kan worden welke risico’s
dit met zich mee brengt. De verschillende
soorten lithiumbatterijen vallen in klasse 9.
Lithiumbatterijen hebben bovendien een eigen
gevaaretiket (9A). Iedere twee jaar wordt het ADR
aangepast; het is dus belangrijk om bij te blijven.

Klik hier voor meer informatie

De publicatiereeks gevaarlijke
stoffen (PGS15)
In PGS staan de richtlijnen beschreven voor de
opslag van gevaarlijke stoffen. Er wordt vaak
gedacht dat de opslag van lithiumbatterijen
ook onder de werkingssfeer van PGS15

Klik hier voor de volledige wettekst
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Veilige opslag en vervoer
Lithiumbatterijen zijn dus bijzondere batterijen,
waarbij veiligheid bij opslag en vervoer
essentieel zijn. Voor vervoer en opslag gelden
aparte eisen via het PGS en ADR, maar
samenvattend is er een aantal algemene
veiligheidsregels.
• Gooi nooit met batterijen;
• Raadpleeg de handleiding van een batterij, of
apparatuur met batterij, voor een juist gebruik;
• Gebruik een inzamelmiddel dat voldoet aan
het ADR en dus een UN-keurmerk heeft. Op
die manier kunnen de batterijen ook veilig
vervoerd worden en is overslag naar een ander
transportmiddel niet nodig;
• Zorg dat het inzamelmiddel in een ruimte staat
beschut tegen regen, sneeuw en vocht;
• Voorkom dat ander afval in het inzamelmiddel
terechtkomt;
• Plaats een warmte- of rookdetector bij het
inzamelmiddel;
• En, tot slot, vermijd een te grote opslag van
afgedankte batterijen en accu’s.

Is een batterij beschadigd
of lekt een batterij? Zijn
er roestplekken of is er witte
uitslag te zien? Verpak de
batterijen of accu’s dan
in een plastic zak of in
huishoudfolie
Kleinere lithiumbatterijen als smartphoneaccu’s
en powerbanks mogen los het inzamelmiddel
in. Van knoopcellen en 9-volts-batterijen is het
goed de polen af te plakken met plakband of
tape. Grotere lithiumbatterijen als geschakelde
batterijen, aandrijfaccu’s, drone-accu’s en
fietsaccu’s moeten altijd apart verpakt worden
voor ze in het inzamelmiddel gaan. Verpak
de batterij of accu in een plastic zak óf in
huishoudfolie.

5

Wat te doen bij warmte,
rook, geur of brand?
Denk aan uw eigen veiligheid. Dek
de batterijen langdurig af met droog
zand. Gebruik nooit water, dat kan het
incident verergeren. Volg de interne
instructies voor brand of andere
calamiteiten. Meld het incident zo
snel mogelijk bij Stibat via
0800 – 022 50 01.

Inzamel-, transporten veiligheidsmiddelen
Verschillende bedrijven ontwerpen
en leveren inzamel-, transport- en
veiligheidsmiddelen. Zo zijn er
diverse blussers en opslagmiddelen
op de markt die voldoen aan de
veiligheidseisen (van brandkast tot
containers). Verder zijn er ontladers
die een batterij zodanig kunnen
ontladen dat de risico’s tot een
minimum beperkt worden. Ook Stibat
stelt hoge eisen aan veiligheid. Denk
aan UN-gekeurde transportmiddelen
en een pakket met onder andere
instructies voor veilige opslag en
vervoer, gebruik van vermiculite, folie
of speciale zakken om batterijen veilig
in te verpakken en te vervoeren. Ook
stelde Stibat een beknopt handboek
samen met relevante informatie over
wet- en regelgeving op het gebied
van opslag en transport van batterijen.
Zo zijn er volop nieuwe middelen in
ontwikkeling om ook in de toekomst
veiligheid te bieden.

terug naar overzicht

Sorteren en recyclen
Nadat batterijen van de werkplaats of
winkels zijn opgehaald gaan ze naar het
sorteercentrum. De batterijen worden op chemie
gesorteerd en vervolgen daarna hun weg naar
recyclingbedrijven. Er zijn diverse mogelijkheden
voor hergebruik, waaronder recycling, second
life en second use.

Sorteren
Essentieel bij recycling is een goede sortering
van de batterijen. Hoe efficiënter de sortering,
hoe efficiënter het terugwinnen van waardevolle
grondstoffen. Bij het sorteercentrum worden
batterijen en accu’s geïnspecteerd of ze niet
beschadigd zijn en of er onveilige situaties
kunnen ontstaan. Vervolgens worden ze
handmatig op chemie gesorteerd. Daarbij

wordt de wijze van sortering afgestemd
op de acceptatievoorwaarden van de
recyclingbedrijven. De gesorteerde batterijen
gaan naar verschillende recyclers in Europa.

Recyclen
Bij recycling gaat het om hergebruik van
de afvalstoffen. Recyclers herwinnen via
een mechanisch, chemisch of smeltproces
waardevolle stoffen, zoals zink, ijzer, nikkel,
mangaan, lithium en kleine hoeveelheden kobalt.
Herlaadbare lithiumbatterijen zijn zeer populaire
batterijen voor allerlei draagbare toestellen.
Vrijwel elk jaar worden nieuwe types herlaadbare
lithiumbatterijen op de markt gebracht. De
recyclingtechnologie moet hierdoor uiteraard
ook regelmatig aangepast worden. Daarbij zijn

Het meeste uit batterijen is te herwinnen
Schematische weergave
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Bron: de Correspondent
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verschillende technieken mogelijk.
De batterijen ondergaan bijvoorbeeld eerst
een pyrolyse (verhitting) om water, organische
fracties en solventen (oplosmiddelen) te
elimineren. De gepyrolyseerde materialen
worden vermalen en gezeefd. Dit proces zorgt
voornamelijk voor de scheiding van koolstof,
grafiet, ijzer, staal en oxiden en hydroxiden.
Magneten scheiden vervolgens de ijzerhoudende
metalen (ijzer en staal) van de oxiden en
hydroxiden (koper, kobalt, aluminium en lithium).
De herwonnen grondstoffen kunnen daarna
weer gebruikt worden in nieuwe producten,
zoals dakgoten, bestek en brillen. Sorteercentrum
Van Peperzeel onderzoekt een methode om
de metalen in de batterijen zo te scheiden,
dat er nieuw batterijmateriaal ontstaat. Het
katodemateriaal wordt van het anodemateriaal
gescheiden, zuiver van het restmateriaal, en kan
zo opnieuw gebruikt worden.

Second life
Second life betekent dat een batterij of accu
- de naam zegt het al - een tweede leven en
een nieuwe toepassing krijgt. Dat kan dankzij
de ‘end of waste’-wetgeving, die sinds kort is
ingesteld. Batterijen die afgedankt zijn, kregen
conform de Regeling beheer batterijen en
accu’s 2008 de status van afval. Hergebruik
was daardoor wettelijk gezien niet mogelijk.
Maar: veel afgedankte accu’s zijn niet meer

Laat een professional de
recycling doen

geschikt voor gebruik in de auto, maar wel
voor andere, stationaire toepassingen. Denk
daarbij aan energieopslag voor zonnepaneel
of een boot. Dankzij ‘end of waste’ heeft de
afgedankte batterij niet meer de status van afval
én - als de batterij opnieuw op de markt komt
- gaat de verantwoordelijkheid voor inzameling

‘End of waste’-batterijen
hebben niet meer
de status van afval
en kunnen opnieuw
gebruikt worden
en recycling over naar de nieuwe producent,
importeur of fabrikant. Second life is vooral
geschikt voor autoaccu’s, omdat de kwaliteit erg
hoog moet zijn.

Refurbishen, reviseren of re-use
Bij refurbishing worden de batterijen
gerepareerd. Een (auto)accu bestaat uit losse
cellen, kleine batterijen. Door de slechte cellen
te vervangen, kunnen de accu’s weer gebruikt
worden. Autoaccu’s kunnen op die manier vaak
nog voor andere toepassingen gebruikt worden.
Spiers New Technologies heeft als enige partij in
Nederland de techniek zo verfijnd dat de accu’s
die zij reviseren weer in de auto teruggezet
kunnen worden. Spiers maakt een diagnose van
de kwaliteit van de batterijen en kijkt of re-use
nog mogelijk is, second life of anders recycling.

Lithiumbatterijen zijn krachtig
en vragen specialistische kennis.
Daarom is het belangrijk om altijd
een professional de recycling te
laten doen. Zij hebben de ervaring
in huis om batterijen en
accu’s te reviseren én
kennis van de wettelijke
achtergrond wat betreft
de verantwoordelijkheid
voor inzameling en
recycling, of bij
eventuele schade.
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Toekomst
De vraag naar lithiumbatterijen groeit nog
elke dag. Denk alleen al aan het plan van de
overheid om vanaf 2030 alleen maar elektrische
auto’s te produceren. Bloomberg verwacht
dan ook dat de verkoop een grote vlucht zal
nemen (zie grafiek). Volgens Goldman Sachs
zal de mondiale vraag naar lithium tegen 2025
verdriedubbelen. Het bedrijf noemt lithium
zelfs ‘het nieuwe gas’. En niet alleen lithium is
nodig, maar ook kobalt, nikkel en grafiet. Stoffen
die vaak gewonnen worden in landen waar de
situatie niet altijd even stabiel is. Zullen we wel
aan die vraag kunnen voldoen?
Daarbij: hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs
van de grondstoffen. In een paar jaar tijd is de
prijs van bijvoorbeeld lithium verdriedubbeld
tot meer dan 20.000 dollar per ton, aldus
Bloomberg. Dat maakt de kans reëel dat
lithiumbatterijen duurder worden. Recycling
en het onderzoek naar nieuwe manieren van
recycling wordt daarmee steeds urgenter. Ook
veiligheid wordt, met al deze batterijen in en
om huis, belangrijker. De verwachting is dat
overheden strengere transport- en opslagregels
(het ADR en de PGS) gaan instellen, met name
voor lithiumbatterijen. Eén ding is zeker: het
einde van de groei van lithiumbatterijen en de
mogelijke toepassingen zijn nog niet in zicht.

Annual global electric vehicle sales are forecast to hit 24.4 million by 2030

25M

20

15

10

5
1 million
0
2017

2020

2025

2030
Bron: www.bloomberg.com
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Over Stibat
Sinds 1995 hebben producenten (fabrikanten
en importeurs) van batterijen en accu’s de
wettelijke plicht en verantwoordelijkheid
batterijen in te zamelen en te recyclen. Om
aan deze producentenverantwoordelijkheid
te voldoen, richtte de batterijenbranche een
stichting op (Stichting Batterijen) met een
uitvoeringsorganisatie (Stibat). Met ingang
van 2017 is Stibat een onafhankelijke stichting
geworden, voluit genaamd Stichting Stibat
Services.
In ruim twintig jaar tijd bouwde Stibat een schat
aan ervaring op bij het inzamelen, sorteren
en verwerken van afgedankte batterijen en
accu’s. We ontwikkelden allerlei diensten en
oplossingen die bijdragen aan een circulaire
economie. Zoals onze ophaaldienst voor
batterijen en accu’s, waarbij een veilige
en verantwoorde inzameling en recycling
gegarandeerd is. De instructiekaarten en
-pakketten. Of de Ecotest waarmee we (milieu)
resultaten van de complete recyclingketen
evalueren. Verder bieden we informatie en
advies over de wetten, regels en vergunningen.
Iedereen die batterijen of accu’s (los of in
een apparaat) importeert óf produceert en
ondersteuning wil, kan bij Stibat terecht.

Disclaimer

Een samenvatting van deze whitepaper
vind je hier.

Deze informatie is met de grootste zorg
samengesteld. De informatie is zuiver informatief
van aard. Wij adviseren advies in te winnen bij
een veiligheidsadviseur, die vertrouwd is met
jouw bijzondere omstandigheden. Stibat staat
niet in voor de juistheid en volledigheid van
de informatie of voor de geschiktheid ervan
voor specifieke doeleinden. Aan de inhoud van
deze whitepaper kunnen geen rechten worden
ontleend.

Vragen na het lezen van de whitepaper? Of
over een veilige inzameling en recycling van
(lithium)batterijen? Neem contact op met
Stibat via telefoonnummer 079 - 363 20 90
of via e-mail info@stibat.nl.
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Stibat
Röntgenlaan 7
2719 DX Zoetermeer

www.stibat.nl
www.legebatterijen.nl
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Tel: 079 - 363 20 90
E-mail: info@stibat.nl

