
Stibat neemt fietsdealers
werk uit handen 

Verkoopt u 
elektrische fietsen?

Dan bent u verplicht oude fietsaccu’s 

in te nemen én af te voeren.

Wij bieden u een kant-en-klare 

inzameloplossing. Helemaal gratis!



Doet u ook mee?

Meer dan 1.600 fietsenwinkels 

maken al gebruik van het 

inzamelnetwerk van Stibat.

Innameplicht voor fietsdealers 

 

Elektrische fietsen zijn ongekend populair, daar weet u als fiets-

dealer alles van. Maar hoe meer e-bikes u verkoopt, hoe meer 

afgedankte fietsaccu’s er zijn. Wat doet u met de oude accu’s?  

Als iemand een oud exemplaar komt langsbrengen, neemt u die 

dan in? Heel goed. Dat is niet alleen een milieuvriendelijke en 

klantgerichte service, het is ook uw wettelijke plicht. Vanuit  

het Besluit beheer batterijen en accu’s moeten fietsdealers oude  

fietsaccu’s innemen én verantwoord afvoeren volgens alle  

nationale en Europese regels. U dus ook. 

 
Kant-en-klare inzameloplossing 

Rond de innameplicht van fietsaccu’s gelden veel regels. Zo zijn er regels 

voor verpakking, vervoer en recycling, maar bijvoorbeeld ook voor de  

certificering van de chauffeurs die de accu’s vervoeren. Het is bijna  

onmogelijk om als individuele fietsdealer aan al die regels te voldoen.  

Gelukkig hoeft dat ook niet. Stibat ontzorgt fietsdealers met een kant-en-klare 

inzameloplossing. Van inzameling tot recycling heeft u uw innameplicht  

daarmee netjes afgehandeld. Een pre voor uw klanten en voor u een groene 

en geheel gratis oplossing.

Waarom een innameplicht 

Een fietsaccu is zeer krachtig klein chemisch afval. Er zitten ontvlambare metalen 

in die bij verkeerd gebruik schadelijk zijn voor mensen, dieren en het milieu. 

Denk aan koper, ijzer, aluminium, kobalt en nikkel. Die metalen zijn echter 

ook waardevol: ze kunnen gerecycled worden in nieuwe producten. Daarom 

is het belangrijk dat fietsaccu’s veilig en duurzaam worden verwerkt. En dat 

begint bij de innameplicht van uw fietsenwinkel. 

Het hoe en waarom van 
de wettelijke regels



Welke fietsaccu’s innemen 

De innameplicht houdt in dat u zich actief laat zien als inleverpunt van fietsaccu’s. 

Mensen weten dat ze hun oude accu bij u kunnen inleveren en u accepteert alle 

fietsaccu’s. Dus ook de accu’s die u niet zelf heeft verkocht. Na het inleveren mag 

u mensen wel stimuleren, maar niet verplichten om een nieuwe fietsaccu bij u te 

kopen. 

Hoe verantwoord afvoeren 

Als innameplichtige moet u de afgedankte fietsaccu’s ook verantwoord afvoeren, dus 

volgens de geldende nationale en Europese regels. Doet u dat niet, dan overtreedt u 

de wet en riskeert u een boete. Er zijn veel inzamelbedrijven die oude fietsaccu’s bij 

u willen ophalen, soms tegen betaling. Wees u ervan bewust dat lang niet elk bedrijf 

het wettelijke pad volgt. Dat kan uw fietsenwinkel flinke reputatieschade berokkenen. 

Zorg dus dat u uw zaken goed voor elkaar heeft − voor uzelf, uw klanten en de 

gehele tweewielerbranche. 

Gratis inzameloplossing voor fietsaccu’s 

Fietsaccu’s inzamelen en afvoeren is belangrijk werk, maar ook lastig en tijdrovend. 

Stibat neemt u deze klus kosteloos uit handen met een kant-en-klare inzamel-

service. U ontvangt een goedgekeurd inzamelmiddel, verpakkingsmaterialen en 

veiligheidsinstructies. Is het inzamelmiddel vol, dan halen wij die bij u op en krijgt 

u een nieuwe. Ook zorgen we dat de oude fietsaccu’s op de goede plek terecht-

komen: in gecertificeerde recyclefabrieken. Zo heeft u nergens omkijken naar en 

voldoet u aan alle wettelijke regels rondom uw innameplicht. Veilig, verantwoord 

én gratis.

Regels rond uw innameplicht 

• Afgedankte fietsaccu’s van eindgebruikers accepteren en innemen 

• Defecte en beschadigde accu’s apart verpakken in speciale zakken 

• Accu’s klaarmaken voor transport volgens de verpakkingsinstructies voor het ADR  

• Ter transport aanbieden van accu’s in een UN-gekeurd inzamelmiddel 

• Fietsaccu’s transporteren volgens de ADR-regelgeving 

• Chauffeurs in het bezit van vergunningen, certificaten en notificaties 

• Met de fietsaccu-afvoer voldoen aan de eisen van recycling efficiency

Zo werkt de kant-en-klare 
inzameloplossing



Uw fietsenwinkel in ons inzamelnetwerk 

Meldt u zich aan voor de inzameloplossing van Stibat? Dan nemen wij uw fietsen-

winkel op in ons landelijk dekkend inzamelnetwerk. In Nederland hebben wij ruim 

25.000 inleverpunten voor batterijen, waarvan 1.600 voor fietsaccu’s. Als inleverpunt 

laat u zien dat uw winkel de zaken op orde heeft en bijdraagt aan een beter milieu. 

Precies wat uw klanten wensen. 

Kant-en-klaar: dit ontvangt u van ons 

• Een UN-gekeurd inzamelmiddel dat voldoet aan strenge eisen 

 voor veilig transport

• Brandvertragende en antistatische zakken voor het verpakken 

 van (beschadigde) accu’s 

• Veiligheidsinstructies voor opslag, verpakking en transport

• Ophaalservice: wij halen de fietsaccu’s gratis bij u op conform 

 de wettelijke regels

• Certificaat waarmee u aantoont dat u voldoet aan de wet- 

 en regelgeving

Strenge eisen aan recycling 

In Europa gelden strenge milieu- en efficiencyeisen voor de verwerking van 

fietsaccu’s. Logisch, want de waardevolle metalen die erin zitten zijn voor 

een groot deel recyclebaar. Het recyclen van metalen bespaart veel energie, 

vooral in het proces van delving en raffinage. Metalen als aluminium, koper 

en lithium komen immers uit de natuur: uit de zee of uit de grond. Als we die 

dus zo veel mogelijk hergebruiken, sparen we samen de aarde. 

Van fietsaccu tot brilmontuur 

Wat gebeurt er met de fietsaccu’s nadat Stibat die bij u heeft opgehaald?  

We brengen ze eerst naar ons sorteercentrum, waar professionals de  

batterijen en accu’s sorteren op chemische samenstelling. Dus lithium-ion bij 

lithium-ion en nikkel bij nikkel. De gesorteerde accu’s gaan naar verschillende 

recyclefabrieken in Europa. In een efficiënt proces van verhitting worden de 

metalen teruggewonnen. En daarna worden er nieuwe producten van  

gemaakt. Een kraan, trap of brilmontuur: mede mogelijk door de oude  

fietsaccu’s die ú inzamelt. 

Recyclen conform regelgeving 

Meldt u zich aan voor de inzameloplossing van Stibat, dan bent u ervan 

verzekerd dat ook het recyclen gebeurt volgens alle geldende eisen. De 

recyclers met wie wij samenwerken zijn gecertificeerd en werken conform 

Nederlandse en Europese regelgeving. 

Aanmelden? 
Dat is zo geregeld



Aanmelden bij Stibat 

 

Wilt u als fietsdealer gratis gebruikmaken van onze kant-en-klare inzameloplossing? 

Vul dan het registratieformulier in op www.stibat.nl/fietsdealer.  

Of neem contact op via 079 - 363 20 90 of inzamelmiddelen@stibat.nl. 

Wij helpen u graag om aan alle regels te voldoen.

Deze brochure is gedrukt op 250G Bio top, geproduceerd van afvalhout en is chloorvrij gebleekt.

Over Stibat 

 

Als non-profitorganisatie houdt Stibat zich bezig met het inzamelen, sorteren 

en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Al meer dan 25 jaar ontzorgen 

we bedrijven en instellingen door uitvoering te geven aan hun wettelijke  

verplichting. En door het bieden van verantwoorde diensten en oplossingen 

die bijdragen aan een beter milieu. 

Stichting EPAC draagt zorg voor de volledige financiering van het fietsaccu 

inzamelsysteemvan Stibat. In deze stichting zijn producenten en importeurs 

van elektrische fietsen verenigd. De Raad van Advies, bestaande uit RAI 

Vereniging en BOVAG, begeleiden Stichting EPAC. Sinds 2015 geeft de 

stichting aan Stibat de opdracht om fietsaccu’s verantwoord in te zamelen.

Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl  

Stibat

Röntgenlaan 7

Tel: 079 - 363 20 90

www.stibat.nl

2719 DX Zoetermeer

E-mail: deelnemerszaken@stibat.nl

www.legebatterijen.nl


