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STICHTING BATTERIJEN
GAAT NOG MEER
DRAAGBARE BATTERIJEN
EN ACCU’S INZAMELEN
De Europese Commissie heeft op 10
december 2020 een voorstel voor een
Batterijenverordening ingediend. De
Commissie wil hiermee bereiken dat
alle batterijen - industriële, automotive,
(licht) elektrische voertuigen, draagbare
batterijen en accu’s - die op de Europese
markt komen duurzamer, veiliger en minder vervuilend worden. Naar verwachting
behandelt het Europees Parlement het
voorstel begin 2022. Bij een positief besluit is de Batterijenverordening ook in

Nederland direct van kracht. Dit houdt
onder meer in dat de inzameldoelstelling
en de recyclingefficiency voor afgedankte draagbare batterijen en accu’s flink
zullen stijgen.
Stichting Batterijen anticipeert tijdig op
de ontwikkelingen. In dit plan van aanpak leest u hoe we de uitdagingen tegemoet zullen treden. Dit betekent onder
andere dat de tarieven per 1 januari 2022
zullen wijzigen.

Duurzaamheidskansen
benutten
“Van onze mobiele telefoon tot elektrische auto’s
en e-bikes: we gebruiken steeds meer batterijen en
dat zullen er nog meer worden,” zegt Stientje van
Veldhoven, demissionair staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat. “Ik vind dat deze
toename verantwoord en veilig moet gebeuren en
dat we tegelijkertijd de duurzaamheidskansen moeten benutten. Daarom is het zaak dat we als overheid
samen met bedrijven, kennisinstellingen en organisaties zoals Stichting Batterijen naar een circulaire
economie toewerken, waarin we schaarse materialen
hergebruiken en ons milieu beschermen.”
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OP WEG NAAR GROENE ECONOMIE

De Europese Unie maakt werk van een groene economie. Zo staat de European Green Deal voor een
reeks initiatieven om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Ook het circulaire economische
actieplan moet de klimaatambities bevorderen. De
Batterijenverordening past in dit duurzaamheidsbeleid. Batterijen en accu’s moeten zo milieuvriendelijk mogelijk worden geproduceerd, langer meegaan, reparabel en geschikt voor hergebruik zijn. Of
zoals Virginijus Sinkevičius, Eurocommissaris voor
Milieu, Oceanen en Visserij, het verwoordt in zijn
reactie op de voorgestelde verordening: “Batterijen
zitten vol waardevolle materialen en we willen ervoor zorgen dat ze niet als afval worden verwijderd”.

NOG EEN
HOOP
AFGEDANKTE
DRAAGBARE
BATTERIJEN
LIGGEN IN
HUIS.

Wereldwijd gebruiken we steeds meer elektrische
apparaten, fietsen, voertuigen, gehoorapparaten
en andere (medische) hulpmiddelen. Daardoor
groeit de behoefte aan batterijen en accu’s enorm.
Keerzijde van deze groei is dat er ook afgedankte
draagbare batterijen en accu’s in het huishoudelijk
en bedrijfs-restafval terechtkomen.
United Nations University heeft onderzocht waar
afgedankte draagbare batterijen in de Nederlandse
huishoudens blijven. Zij nemen het aantal batterijen dat in de afgelopen drie jaar gemiddeld op de
markt is gekomen, de Put On Market (POM), als uitgangspunt. Het blijkt dat achttien procent van de
losse en tien procent van de ingebouwde batterijen

in het huishoudelijk restafval eindigen. Onderzoek In de voorgestelde Batterijenverordening stijgt de
van Panteia uit 2018 toont dat gemiddeld elf lege inzameldoelstelling van 45 naar 65 procent van
batterijen in huis rondslingeren en nog eens tien de POM in 2025 en naar 70 procent van de POM
stuks in afgedankte apparatuur verstopt zitten. Dat in 2030. De berekening op basis van POM geeft
zijn significante volumes. Er is ook een
echter een vertekend beeld van het inlichtpuntje, want draagbare batterijen
zamelsucces. Stichting Batterijen weet
STICHTING
en accu’s komen niet of nauwelijks in
zich op dit punt gesteund door de overBATTERIJEN
STELT
het zwerfafval terecht. Toch spreken de
heid. De huidige methodiek houdt geen
cijfers voor zich en zullen we met elkaar BETERE REKEN
rekening met de langere levensduur van
in actie moeten komen. Hierbij staat METHODIEK
batterijen, de verzameling (on)gebruik‘we’ voor alle schakels in de totale ke- VOOR.
te en afgedankte batterijen in een geten. Producenten, importeurs, overheid,
middeld huishouden, en de export van
gemeenten, milieustraten, consumenten, zakelijke (producten met ingebouwde) batterijen en accu’s.
gebruikers, afvalverwerkers en recyclers hebben Een veel betere maatstaf voor het inzamelsucces
allen hun eigen verantwoordelijkheid in de inzame- is de berekening op basis van het aantal draagbare
ling, sortering en recycling van draagbare batterijen batterijen en accu’s dat beschikbaar is voor inzaen accu’s.
meling – Available For Collection (AFC). De demissionair staatssecretaris is ook voorstander van een
rekenmethode op basis van AFC in plaats van de
NIEUWE DOELSTELLINGEN VANUIT
ouderwetse maatstaf op basis van POM. Ongeacht
EUROPESE COMMISSIE
de rekenmethode staat echter als een paal boven
De voorgestelde Batterijenverordening zal het water dat we substantieel meer afgedankte draaghuidige Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 bare batterijen en accu’s zullen moeten inzamelen.
vervangen. De Europese Commissie stelt nieuwe
verplichtingen aan batterijen en treft nieuwe maatregelen voor afgedankte batterijen. Als het Europees Partelement instemt met de verordening, dan
zijn de nieuwe regels direct in alle EU-lidstaten van
kracht. Dat is een verschil met een richtlijn, want
de regels die daarin staan moeten eerst in nationale
wetgeving worden doorgevoerd.
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GRAFIEK 2 AFGEDANKTE BATTERIJEN EN ACCU’S IN NEDERLANDSE AFVALSTROMEN IN 2019.
Bron: United Nations University - First Dutch Battery Flows Monitor 2020.
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48%: 4,6 kiloton
volgens de richtlijnen
ingezameld en
gerapporteerd.
totaal 9,5 kiloton
afgedankte draagbare
batterijen en accu’s.

39%: 3,7 kiloton
gescheiden ingezameld.

9%: 0,9 kiloton
gerapporteerd door recyclers en inzamelaars.
10%: 0,9 kiloton
ingebouwd in WEEE in restafval.

36%: 3,5 kiloton
andere afvalstromen.

18%: 1,8 kiloton
losse batterijen in restafval.
8%: 0,8 kiloton
ingebouwd in non-WEEE Labex in WEEE stroom.
5%: 0,4 kiloton geëxporteerd ingebouwd
in WEEE en ingebouwd in tweedehands
tweedehands elektrische en elektronische
11%: 1,0 kiloton onbekend.
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“Nu maatregelen
treffen om straks
doelstellingen te
behalen.”
Onder de nieuwe Batterijenverordening moet het inzamelvolume flink omhoog. Eric Ruyters, directeur Stichting Batterijen, vertelt dat de strategie
klaar ligt. “We staan met elkaar voor grote uitdagingen.
Die zijn niet van vandaag op morgen te realiseren. We
moeten nú maatregelen treffen om straks de doelstellingen te behalen.” Het groeiend gebruik van draagbare batterijen en accu’s leidt tot grotere volumes in de
inzameling, sortering en recycling. “Bovendien gaan
we eindgebruikers nog meer aansporen om vaker en
eerder hun afgedankte batterijen en accu’s in te leveren, anders zullen we de inzameling nooit voldoende
kunnen verhogen,” vult Ruyters aan. Aan de benodigde inspanningen hangt een prijskaartje. De tarieven
voor de deelnemers van Stichting Batterijen wijzigen
op 1 januari 2022 om de stijgende kosten te dekken.
“Met het beleid dat we nu inzetten, streeft Stichting
Batterijen ernaar de doelstellingen voor 2025 te gaan
realiseren. Zo kunnen we de lijn die in 1995 is ingezet
duurzaam doortrekken naar de toekomst.”
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KOERS ZETTEN NAAR 2025

Al meer dan 25 jaar zet Stichting Batterijen zich in
voor de veilige en efficiënte inzameling, sortering
en recycling van afgedankte draagbare batterijen en
accu’s. Waardevolle grondstoffen keren zo terug in
nieuwe producten. De huidige inzameldoelstellingen worden elk jaar behaald, maar met de voorgestelde Batterijenverordening zal de druk de komende jaren flink toenemen.

ROL STICHTING BATTERIJEN

Het is voor producenten en importeurs best ingewikkeld om als individueel bedrijf aan de wettelijke
eisen te voldoen. We geven daarom collectief invulling aan de producentenverantwoordelijkheid.
Stichting Batterijen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende wettelijke taken:
1. Het realiseren van het wettelijke vastgestelde
inzamelpercentage.
2. Het verzorgen van een landelijk dekkend
netwerk van inleverpunten.
3. Het realiseren van de wettelijke vastgestelde
recyclingefficiency.
4. Consumenten informeren over het belang van
gescheiden inzameling.

In dit kader leggen we producenten en importeurs
uit wat hun verplichtingen precies inhouden en
aan welke wetten en eisen zij moeten voldoen.
Ook onderhouden we landelijk een netwerk van
ruim 25.000 inleverpunten. Daar plaatsen we het
geschikte inzamelmeubel, halen de inhoud op en
zorgen voor de sortering en recycling van de afgedankte batterijen en accu’s. Het digitale systeem
MyBatbase is beschikbaar voor de wettelijk verplichte registratie van de volumes batterijen en accu’s die producenten en importeurs jaarlijks op de
Nederlandse markt brengen.

PLAN VAN AANPAK

Stichting Batterijen is een organisatie zonder winst
oogmerk. Met een hogere inzameldoelstelling en
een groeiend volume draagbare batterijen en accu’s
stijgen de kosten voor de inzameling, sortering,
recycling en de communicatie met eindgebruikers
meer dan evenredig. Het plan voor de periode 2022
– 2025 is hierop afgestemd. Met een evenwichtig,
doelgericht programma bereiden we ons adequaat
voor op de voorgestelde Batterijenverordening. De
stijgende kosten leiden tot tariefswijzigingen per
1 januari 2022. Deze wijzigingen raken alle deelnemers van Stichting Batterijen.
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Het plan van aanpak voor de komende
jaren ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

INZAMELING, SORTERING EN
RECYCLING

CAMPAGNES,
NAAMSBEKENDHEID EN
EDUCATIE

Als we in Nederland meer afgedankte draagbare
batterijen en accu’s willen inzamelen, dan zullen
we de eindgebruiker moeten stimuleren zijn gedrag
Het inzamelnetwerk voor afgedankte draagbare te veranderen. Daar ligt de sleutel om de hoeveelbatterijen en accu’s moet fijnmazig, veilig en effi- heid batterijen in het huisrestafval terug te dringen.
ciënt zijn. Daarnaast moeten consumenten de inle- Stichting Batterijen heeft voor dit doel een nieuw
verpunten gemakkelijk kunnen vinden. Ze moeten communicatieconcept laten ontwikkelen. Aan de
weten dat je ze kwijt kunt waar je ze koopt. Ook in basis staat het bekende batterijsymbool: de plusde winkels en op andere locaties moet het inzamel- pool. De toon is enthousiasmerend, de boodschap
meubel daarom goed zichtbaar zijn.
positief, het beeld herkenbaar. In het
voorjaar van 2021 is de eerste motiIn 2020 namen de inzamelkosten met STIJGENDE KOSTEN verende publiekscampagne onder het
circa zeven procent toe ten opzichte van EN NIEUW
motto In elke lege batterij zit nog een
het jaar ervoor. De recyclekosten stegen COMMUNICATIE
plus. Inleveren dus! gevoerd.
in diezelfde periode met ongeveer veer- CONCEPT.
tien procent. Marktontwikkelingen wijzen
Mensen blijken het ‘best logisch’ te
uit dat deze kostenniveaus de komende
vinden om hun afgedankte batterijjaren significant zullen doorstijgen. Daar komt bij en gescheiden in te leveren. Toch doen ze dit nog
dat we de stagnatie in de afvoer en verwerking van lang niet altijd even goed. Daarom gaan we met
lithium-ion batterijen moeten opheffen. Met het communicatie beter inlevergedrag ondersteunen.
oog op de efficiency zullen we onderzoeken of we We bouwen de communicatie gelaagd op en sluiten
naast het huidige systeem ook andere inzamelme- zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld van de
thoden kunnen inzetten; uiteraard op voorwaarde consument. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar
dat de veiligheid gewaarborgd blijft.
consumenten die hun afgedankte batterijen minder goed inleveren.
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AFGEDANKTE
BATTERIJEN
VEILIG EN
VERANT
WOORD
INLEVEREN.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 wijst uit dat de
PUBLIC AFFAIRS
communicatie over (het belang van) de inzameling
én de merkbekendheid belangrijke drivers voor de Stichting Batterijen streeft naar draagvlak in de nainzamelprestatie zijn. Dit rapport meldt dat zo’n tionale en Europese politiek. Dat begint bij de kern43 procent van de Nederlanders het merk Stibat taken die uit de producentenverantwoordelijkheid
kent en dat een inzamelresultaat van 48 procent in voortvloeien. We bieden de deelnemers advies en
2019 is behaald. Bij onze zuiderburen is maar liefst praktische ondersteuning bij het realiseren van de
90 procent bekend met het merk Bebat
inzameldoelstellingen en onderhouden
en is in 2019 een inzamelresultaat van
een landelijk dekkend inzamelnetwerk.
59,3 procent van POM behaald. We zien WE VOLDOEN
Voor de recycling van draagbare battehierin voldoende aanleiding voor een AAN ONZE
rijen en accu’s kiezen we de schoonste
doelgerichte en consistente positione- COMPLIANCE
en beste verwerkingstechnieken die bering als merk. Op deze manier zullen we TAKEN.
schikbaar zijn. Ook de voorlichting aan
de zichtbaarheid en naamsbekendheid
eindgebruikers over het belang van de
vergroten. We investeren niet alleen
gescheiden batterijeninzameling, behoort
in reclame en publiciteit, maar ook in strategische tot onze kerntaken. Daarnaast kan elke producent en
allianties met stakeholders en de opbouw van een importeur via MyBatbase individueel de verplichte
kring van ambassadeurs en influencers die zich aan periodieke opgave doen van de voor het eerst beons doel willen verbinden.
roepsmatig op de Nederlandse markt gebrachte batterijen.
Stichting Batterijen richt haar pijlen ook op de
jeugd. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘jong Stichting Batterijen onderhoudt zowel met de
geleerd is oud gedaan’. Je kunt niet vroeg genoeg woordvoerders in de Tweede Kamer als met het
beginnen met het aanleren van het gewenste inle- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat intenvergedrag. Daarom gaan we het scholen- en educa- sief contact. Ook demissionair staatssecretaris Van
tieprogramma intensiveren met als doel dat in 2025 Veldhoven heeft duidelijk laten weten daar groot
alle basisscholen het thema veilig en verantwoord belang aan te hechten. Zij noemt goede samenwergebruik van batterijen en accu’s behandelen. In king tussen overheid, batterijensector en kennisineen aantrekkelijk lesprogramma zullen kinderen stellingen noodzakelijk om internationaal een goede
spelenderwijs leren hoe je afgedankte batterijen concurrentiepositie op te bouwen en strategisch te
gescheiden inlevert.
kunnen sturen in Europese trajecten en financie-

ringsmogelijkheden; zie ook de Kamerbrief over de
voortgang van de strategische aanpak batterijen van
17 december 2020.
Voor onze internationale belangenbehartiging werken we samen met Eucobat en hebben we geregeld
overleg met de woordvoerders in het Europees Parlement en met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

DE VOORZIENING
Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen zal ook de voorziening navenant aan de
vanuit het voorstel Batterijverordening verwachte
inzameldoelstelling voor 2025 gaan stijgen. Hierdoor heeft Stichting Batterijen elk jaar een in rechten afdwingbare of feitelijke verplichting, waarbij
Stichting Batterijen een reservering dient te hebben
die de te verwachten kosten hiervoor dekt.
De voorziening beheerkosten heeft betrekking op
de kosten voor inzameling, sortering, opslag, transport en verwerking van de op balansdatum in omloop zijnde draagbare batterijen en accu’s.
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TARIEFSWIJZIGINGEN
De noodzaak om meer draagbare batterijen en accu’s in te zamelen leidt niet alleen tot hogere kosten
van inzameling, sortering en recycling, maar ook tot
hogere investeringen in de marketingcommunicatie
en het relatienetwerk. Stichting Batterijen werkt
met een jaarlijks sluitende begroting en zal de tarieven wijzigen om de oplopende kosten te dekken.
De tariefswijzigingen gaan op 1 januari 2022 in. De
beheerbijdrage stijgt gemiddeld met veertig procent, waarbij het percentage voor lithium-ion batterijen hoger zal liggen en dat voor alkaline batterijen
wat lager. De deelnemers bepalen zelf of en hoe zij
de beheerbijdrage doorbelasten aan hun afnemers.

De tegemoetkoming in de administratieve lasten
zal vanaf 1 januari 2022 vervallen. Producenten en
importeurs hebben immers niet meer zoveel werk
aan de verplichte periodieke opgave van de beroepsmatig voor het eerst op de Nederlandse markt
gebrachte batterijen. Het aantal periodieke opgaves
is beperkt en dankzij MyBatbase is de opgave geautomatiseerd en vereenvoudigd. Bij Stichting Stibat
Services staat bovendien het team van Producenten Services klaar om deelnemers van Stichting
Batterijen bij hun opgave te ondersteunen.
De deelnemers krijgen bij de bekendmaking van
deze publicatie ook de nieuwe tarievenlijst voor
2022 toegestuurd.
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COLOFON
Deze publicatie is een uitgave van Stichting Batterijen.
Voor vragen over de toelichting op het plan
van aanpak voor de jaren 2022 – 2025 kunt
u contact met ons opnemen via e-mail:
eric.ruyters@stichtingbatterijen.nl

