Jaarverslag 2021
Stichting Stibat Services

Voorwoord
In het jaar 2021 speelde de coronapandemie, net als in

lithiumbatterijen toch aan te leveren en recyclen.

2020, een grote rol in de activiteiten van Stichting

Veiligheid is en blijft een belangrijke pijler. In 2021

Stibat Services. Mijn complimenten aan het hele team,

ontwikkelde onze Belgische zusterorganisatie Bebat

dat zich ondanks deze omstandigheden maximaal

stalen, brandveiligere inzamelvaten. Deze vaten

inzette.

hebben onder meer een speciaal deksel dat vuur in
de ton houdt, mocht de inhoud vlam vatten. We

Tijdens lockdowns waren niet-essentiële winkels

volgen de ontwikkelingen ervan op de voet.

gesloten, waardoor veel van onze inleverpunten
(tijdelijk) onbereikbaar waren. Desondanks is er in

Op het gebied van marketing en communicatie

2021 in Nederland 4,8 miljoen kilo aan afgedankte

hebben we onze inspanningen vergroot. We rolden

batterijen en fietsaccu’s ingezameld. Dat is ongeveer

een nieuwe communicatiestrategie voor draagbare

2,5% minder dan in 2020. Er zijn verschillende ver

batterijen uit, waarbij het concept “In elke lege

klaringen voor deze daling, die we in dit jaarverslag

batterij zit nog een plus. Inleveren dus!” centraal

toelichten.

staat. Dit pluspuntenconcept is middels een publiekscampagne onder de aandacht gebracht bij

Net als voorgaande jaren groeide de batterijenmarkt.

ruim 6,9 miljoen consumenten, via diverse radiozen-

In Nederland nam de Put on Market (op de markt

ders. Daarnaast gaven we voorlichting op scholen

gebrachte batterijen) qua gewicht met 9% toe. Voor

en hebben we ruim 18,5 duizend Batterij Bewaar-

fietsaccu’s nam de PoM met 17% toe. In absolute

boxen verspreid onder Nederlandse consumenten.

aantallen zijn er minder batterijen verkocht, maar de

Het aantal batterijen in het huishoudelijk restafval

stijging is te verklaren door de toename van apparaten

daalde in 2021 (dit wordt elk jaar onderzocht door

met ingebouwde (lithium)batterijen en het feit dat het

middel van een representatieve steekproef).

gemiddelde gewicht van een batterij is gestegen.
Wij bedanken al onze samenwerkende organisaties
Een belangrijke uitdaging in 2021 was de opslag en

die, ondanks het coronajaar waarin zaken anders

recycling van lithiumbatterijen. In Europa is de capa-

liepen dan normaal, zich opnieuw voor ons hebben

citeit voor recycling van lithiumbatterijen laag. Boven-

ingezet om zoveel mogelijk afgedankte batterijen en

dien waren er calamiteiten bij meerdere recyclers,

accu’s in te zamelen.

waardoor ze niets konden innemen en verwerken.
Uiteindelijk hebben we met tijdelijke extra opslag

Arie de Jong

capaciteit ruimte gekregen om onze ingezamelde

Directeur Stichting Stibat Services

Over Stichting Stibat Services
Als een batterij of accu op de Nederlandse markt gebracht wordt, hebben de
producenten en importeurs ervan de wettelijke plicht om ‘hun’ batterijen en accu’s
weer in te nemen en te recyclen.
Om aan die verplichting te voldoen,

zodat zij samen zo veel mogelijk afge-

Meten is weten

werken producenten van draagbare en

dankte batterijen en accu’s inleveren.

Bij Stibat Services gelo-

industriële batterijen al sinds 1995

Doordat wij op verantwoorde wijze zorg

ven we in ‘meten is

samen in Stichting Batterijen. Produ-

dragen voor de inzameling, sortering en

weten’, in circulariteit en in

centen van fietsaccu’s volgden dit

recycling, voldoen deelnemers van

innovatie. Vanuit deze uit-

voorbeeld in 2015 en bundelden hun

Stichting Batterijen en Stichting EPAC op

gangspunten ontwikkelden we de

krachten in Stichting EPAC. Stichting

een milieuvriendelijke manier aan de

Ecotest. Deze test brengt in kaart hoe

Stibat Services voert voor beide stich-

Europese wet- en regelgeving.

milieuvriendelijk en efficiënt de verschil-

EPAC uitvoert, namelijk:

lende processen verlopen. Zo zijn onze

• de draagbare batterijen en fietsaccu’s die

tingen de wettelijke taken uit als het
gaat om de producenten

Circulaire economie

vrachtwagenchauffeurs ADR-gecertifi-

verantwoordelijkheid.

Stibat Services biedt diensten en oplos-

ceerd voor veilig vervoer van gevaarlijke

singen die bijdragen aan de circulaire

stoffen en zijn onze vrachtauto’s volgens

Efficiënt en veilig

economie van batterijen en accu’s. We

de geldende wetgeving ingericht.

Het inzamelnetwerk van Stibat Servi-

voorkomen dat schadelijke stoffen in de

ces bestaat uit ruim 26 duizend

bodem, het water en de lucht terecht

Daarnaast is Stibat Services ISO

inleverpunten. Wij halen de ingelever-

komen. In plaats daarvan worden de

9001:2015-gecertificeerd en doen we

de batterijen en accu’s op een efficiën-

materialen hergebruikt bij het vervaardi-

aan grondige verslaglegging. Organisa-

te en veilige manier op en brengen ze

gen van bijvoorbeeld pannen, dakgoten

ties die advies nodig hebben of op zoek

naar het sorteercentrum. We geven

en fietsen. Zo dragen we bovendien ons

zijn naar een betrouwbare partner voor

Ook verzorgen we namens producenten

voorlichting aan eindgebruikers (be-

steentje bij aan het voorkomen van

batterijeninzameling en ‑recycling,

en importeurs de verplichte registratie

drijven, instellingen en consumenten)

grondstofschaarste.

kunnen bij ons terecht.

en rapportage aan de overheid. Daarin

op de markt worden gebracht inzamelen;
• zorgen voor een landelijk dekkend
inzamelnetwerk;
• batterijen en accu’s recyclen met
de schoonste en best beschikbare
verwerkingstechnieken;
• eindgebruikers voorlichten over het belang
van gescheiden batterijeninzameling.

vermelden we het gewicht van de

“Stichting Stibat Services draagt haar steentje bij aan het
voorkomen van grondstofschaarste”

Vier wettelijke taken

batterijen en accu’s die zij jaarlijks op

In dit jaarverslag staan de resultaten van

de Nederlandse markt brengen en het

de vier wettelijke taken die Stibat Servi-

gewicht van de batterijen en accu’s

ces voor Stichting Batterijen en Stichting

dat is ingezameld.

Op de markt gebrachte
batterijen (PoM)
In 2021 nam het totale gewicht van op de markt gebrachte batterijen
en accu’s toe ten opzichte van 2020. De op de markt gebrachte
batterijen en fietsaccu’s samen noemen we de ‘Put On Market’,
afgekort PoM. Het verkoopgewicht van draagbare batterijen steeg met
9%, van 10,89 miljoen kilo naar 11,87 miljoen kilo. Het gewicht van de
op de markt gebrachte fietsaccu’s steeg van 1,63 miljoen kilo naar 1,90
miljoen kilo, een toename van bijna 17%. Het totale verkoopgewicht
van batterijen en fietsaccu’s samen steeg van 12,52 miljoen kilo naar
13,77 miljoen kilo, een toename van 10%.
Er zijn meerdere verklaringen voor deze

Het gewicht van de PoM van deze speci-

flinke stijging:

fieke groep – ingebouwde lithium op-

• Apparaten die voorheen een stekker had-

laadbare batterijen – steeg met 59% ten

den, krijgen steeds vaker een accu. Denk
bijvoorbeeld aan draadloze stofzuigers.
• Ingebouwde accu’s in apparaten moeten

opzichte van 2020.
•E
 lektrische fietsen blijven ontzettend
populair. De elektrische fiets was in 2021

steeds langer meegaan. Er worden batterijen voor het eerst goed voor meer dan de
met meer vermogen ingebouwd, bijna altijd helft van de totale fietsverkoop in Nedervan de chemiesoort ‘lithium oplaadbaar’.

land (51,8 procent). De afzet van

e-bikes daalde (met name vanwege
aanhoudende leveringsproblemen) echter
wel ten opzichte van 2020 met 12,5
procent naar 478 duizend stuks. Ondanks
de daling resulteerde de verkoop van
e-bikes en vervangingsaccu’s voor een
PoM van bijna 643 duizend fietsaccu’s.
Samengevat is de toename van de PoM
van draagbare batterijen en accu’s in 2021
te verklaren door de stijging van het gemiddelde gewicht van batterijen en de

mers aangesloten bij Stichting Batterijen
(1.168 in 2020) en 118 deelnemers bij
Stichting EPAC (93 in 2020).
Om de inzameling en recycling te financieren, betalen producenten en importeurs
een beheerbijdrage per batterij die zij op
de markt brengen. Wegens een stijging van
kosten voor inzamelen en recyclen, is de

“In 2021 nam het
totale gewicht van op de
markt gebrachte
batterijen en accu’s toe
ten opzichte van 2020”

Verificatiebezoeken van
de accountant
Elk jaar bezoeken accountants van
EY steekproefsgewijs deelnemers van
Stichting Batterijen en Stichting EPAC.
Met deze verificatiebezoeken realiseren
we een zorgvuldige rapportage van de
PoM aan het ministerie en een eerlijke

beheerbijdrage die producenten aan

bijdrage van alle deelnemers aan de

Stichting Batterijen betalen, op 1 januari

kosten van het inzamelsysteem van Stibat

2021 met vijf procent verhoogd.

Services. In 2021 heeft EY 65 verificatie-

populariteit van apparaten waar batterijen
in verwerkt zijn. Niet door het aantal op de

Ontwikkeling PoM draagbare batterijen en fietsaccu’s over de afgelopen 5 jaren

Peildatum: 1 mei 2022

markt gebrachte batterijen, dat nam zelfs

11,87

licht af met -1,8%.
10,89

Over producenten en
de beheerbijdrage

9,58
8,78

8,76

Producenten en importeurs brengen
batterijen en accu’s op de Nederlandse
markt. Conform de regelgeving (Besluit
Beheer batterijen 2008 en de Regeling
Beheer batterijen 2008) hebben zij de
plicht om deze batterijen en accu’s ook

1.900

weer in te zamelen en recyclen zodra ze

1.627

worden afgedankt.

1.247

1.015

741

Dit proces neemt Stibat Services producenten uit handen zodra zij zich aansluiten

2017

2018

2019

2020

2021

bij het collectief van Stichting Batterijen en/
of Stichting EPAC. Het aantal deelnemers
groeide: in 2021 waren er 1.346 deelne-

Draagbare batterijen gewicht in miljoen

Fietsaccu’s gewicht in duizend

verbeteringen, de gebruiksvriendelijkheid van het portaal en onze dienst
verlening. De respons was 83% (in 2020
was dit 72%).
Het gemiddelde cijfer voor onze dienstverlening was een 8,2 en het gemiddelde
cijfer voor de gebruiksvriendelijkheid
van MyBatbase was een 7,9. Deelnemers
prezen in 2021 vooral de gebruiksvriendelijkheid en de duidelijke informatie op
het portaal. Lees hier meer over de
enquête.

Aanvraag AVV Stichting EPAC
Stichting EPAC verzorgt voor deelnemers de inzameling en verwerking van
fietsaccu’s. In 2021 heeft Stichting EPAC
een aanvraag gedaan bij de overheid
bezoeken gedaan. Vrijwel alle deelnemers lage PoM kunnen een vereenvoudigde
hadden hun opgave goed op orde.

opgave doen.

“Het gemiddelde
cijfer voor onze
dienstverlening was
een 8,2”

om aan hun systeem een AVV (algemeen verbindendverklaring) toe te
kennen. Dit betekent dat elk bedrijf dat
fietsaccu’s op de Nederlandse markt

Klanttevredenheid producenten

Deelnemers doen hun opgave via ons

Deelnemers doen bij ons een opgave van

myBatbase-portaal. Net als voorgaande

de batterijen die zij op de Nederlandse

jaren peilden wij in 2021 via een enquête

markt hebben gebracht, in aantallen

de mening van de deelnemers over het

draagbare en industriële batterijen, ge-

portaal. We vroegen o.a. naar de tijd die

toekomstige kosten voor inzameling en

specificeerd naar chemisch systeem en

deelnemers besteedden aan de opgave,

verwerking te financieren. In 2022 is de

gewicht. Deelnemers met een relatief

eventuele knelpunten, suggesties voor

AVV toegekend aan Stichting EPAC.

brengt, verplicht is om via Stichting
EPAC te voldoen aan de producentenverantwoordelijkheid en een beheer
bijdrage per accu moet betalen om

DE POM REKENMETHODIEK

“De huidige PoM
rekenmethodiek houdt geen
rekening met de toegenomen
levensduur van
batterijen”

Stibat Services moet elk jaar een bepaald percentage
van het gewicht van de PoM inzamelen, berekend over
het gemiddelde van het lopende jaar en twee afgelopen jaren. Harm Noorman, Manager Producenten
Services, legt uit waarom dit systeem achterhaald is.
“De huidige PoM rekenmethodiek houdt geen rekening
met de toegenomen levensduur van batterijen en de
jaarlijkse stijging van het aantal verkochte batterijen. In
heel veel apparaten zijn batterijen en accu’s ingebouwd
die veel langer meegaan dan 3 jaar, maar die tellen wel
mee in de berekening van het inzamelpercentage. Ook
export van batterijen, bijvoorbeeld in gerepareerde
laptops en telefoons, wordt niet gecorrigeerd in de
PoM. Daardoor wordt een gedeelte van de Nederlandse
PoM uiteindelijk in andere landen ingezameld en
gerecycled.”
Daarnaast worden apparaten met ingebouwde accu’s
vaak pas jaren na afdanking ingeleverd. “Stichting
OPEN zamelt deze apparaten in, of mensen leveren ze
in bij de milieustraat. Maar ook die apparaten blijven
veel langer weg dan drie jaar. Denk bijvoorbeeld aan
een oude telefoon, laptop of tablet die heel lang in
een lade blijft liggen (want ‘je weet het nooit’). Of een
elektrische fiets die niet meer aan je wensen voldoet
qua vermogen en actieradius, maar die je toch maar in
de schuur laat staan.”
Deze factoren spelen allemaal mee, waardoor het
steeds lastiger wordt om het ten doel gestelde inzamelpercentage te halen. “Dit blijkt uit de dalende cijfers in
bijna alle Europese landen. Momenteel wordt er op
Europees niveau gewerkt aan de batterijenverordening:
nieuwe regelgeving, die rekening houdt met ontwikkelingen in de markt. Wij zijn heel benieuwd wat dit gaat
veranderen aan de PoM rekenmethode.”

Harm Noorman
Manager Producenten Services

Highlights Stichting Batterijen
Stichting Batterijen biedt een collectieve oplossing voor producenten en importeurs van
draagbare en industriële batterijen. Stibat Services zorgt namens Stichting Batterijen voor
de uitvoering van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid: de inzameling en
recycling van draagbare batterijen en accu’s.

Op de markt gebrachte batterijen

Per 31 december 2021 waren 1.346 producenten en importeurs van batterijen en accu’s bij Stichting
Batterijen aangesloten.

In 2021 zijn er

In 2020 waren er

Stibat-inleverpunten
voor draagbare batterijen
en accu’s

inleverpunten

26.790

In 2019 waren
het er

25.183

23.907

In 2021
hebben we

Inzamelnetwerk
Stibat Services heeft in elke
gemeente minimaal één
inleverpunt per 2.000
inwoners. Een fijnmazig
netwerk met veilige,
duurzame en herkenbare
inzamelmiddelen.

4,55
miljoen kilo
Inzamelresultaat

batterijen
ingezameld

11,87
miljoen kilo

10,89
miljoen kilo

8,76
miljoen kilo

in 2021

in 2020

in 2019

Ecotest

43,
9
miljoen kilo
uitstoot aan giftige
stoffen voorkomen

3,2
miljoen kilo
CO2-uitstoot
vermeden

Gerealiseerd
inzamelpercentage:

43,3%

Highlights Stichting Batterijen
Voorlichting en campagnes in 2021

18,5
duizend

5,7
miljoen

Batterij
Bewaarboxen
verspreid

consumenten
bereikt via
online banners

Ruim

27
honderd
Batterij
Bewaarboxen
Zakelijk
verspreid

Social media

6,
9
miljoen
consumenten
bereikt via
de radio

Het gerealiseerde recyclingpercentage van draagbare
batterijen

81%

nikkelcadmium

streven:
minstens
75%

3,8
miljoen

Publiekscampagne

Recyclingresultaat

streven:
minstens
65%

deelnemende
basisscholen

ingezamelde
batterijen

Ruim

lood

45
honderd

Ruim

71
duizend kilo

Batterij Bewaarboxen

91%

Educatieprogramma
basisscholen

84%
overig

5,1
miljoen
consumenten
bereikt via
Out Of Home

bereikte
consumenten

Loyaliteitsprogramma

‘Lege batterijen?
Lever ze in en geef ze
een nieuw begin!’
Consumenten
leverden

streven:
minstens
50%

403
duizend kilo
aan batterijen in
(per 10 stuks verpakt
in een zakje)

48.042
fans
(op 31 december 2021)

Inzamelnetwerk
Winkels of bedrijven die draagbare batterijen of (apparaten met
ingebouwde) accu’s verkopen, zijn wettelijk verplicht ze ook weer in te
nemen. Stibat Services onderhoudt hiervoor een fijnmazig
inzamelnetwerk van ruim 26 duizend inleverpunten in Nederland.

Inleverpunten en
inzamelmiddelen

Stichting OPEN

• Er was een stijging in het aantal inlever-

inzameling van lampen en elektrische

punten voor draagbare batterijen, van

apparaten, waar heel vaak batterijen in

25.183 in 2020 naar 26.790 in 2021.

verwerkt zitten. Daarom werkt Stibat

• In 2021 hadden 1.698 fietsdealers en

Stichting OPEN concentreert zich op de

Services al jaren succesvol met Stichting

fietsenmakers een inzamelmiddel voor

OPEN samen. Eindgebruikers kunnen

afgedankte fietsaccu’s. In 2020 waren

batterijen, lampen en (kleine) elektrische

dit er 1.671.

apparaten inleveren bij een herkenbare

inzamelmiddel vergroot de zichtbaarheid

Covid-19 en het
inzamelnetwerk

van de inleverpunten. In 2021 hebben

Als gevolg van Covid-19 en de lockdown

we de samenwerking geïntensiveerd. Er

in eerste helft van 2021 is de bijdrage van

gaan spotters langs de winkels, om te

de retailketens beperkt geweest. Alleen

onderzoeken waar de zuil geoptimali-

supermarkten en drogisterijen waren in

seerd kan worden. Dit pakken we samen

die periode open. Andere winkels waren

met Stichting OPEN op.

pas in de loop van het jaar weer open.

zuil op de winkelvloer. Dit speciale

“In 2021 waren er
26.790 inleverpunten
voor draagbare
batterijen en accu’s”

Ondanks het feit dat er via de supermarkten
tijdens de lockdown meer batterijen werden
ingezameld dan normaal (goed voor 79%
van het totaal van de door retail ingezamelde batterijen), bleef de totale bijdrage in
deze periode toch achter. De bijdrage van
bouwmarkten en verkooppunten voor
huishoudelijke apparatuur werd gemist.
In 2021 hebben we nieuwe inleverpunten
(in winkels, bij bedrijven én op scholen)
verwelkomd en zijn de huidige inleverpunten goed geïnstrueerd. Stibat Services
onderhoudt het contact met hoofdkantoren en hardlopende winkels en denken
mee over hun wensen en behoeften.

Veiligheid en PGS-37
Ook in 2021 stond veiligheid weer hoog
op onze agenda, met preventie als belangrijkste focus. Het ‘eigen’ inzamelkanaal is hierbij de primaire verantwoordelijkheid, waar we structureel aan werken.
We hebben te maken met veiligheidsregels voor opslag en transport van draagbare batterijen en fietsaccu’s. Wij letten
erop dat onze ketenpartners dezelfde
maatstaven hanteren als wij.

Transport
Zoals ieder jaar houden wij ons aan de
ADR-regelgeving: het pan-Europese verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Om dat

te garanderen, laten wij audits uitvoeren op
onze voertuigen. Ook in 2021 was alles in orde.
Er zijn geen incidenten of ongevallen gemeld.
Verder is het belangrijk dat verpakkingen van
gevaarlijke goederen aan de eisen voldoen.
Onze huidige verpakkingen voldoen aan de
regelgeving, maar het kan altijd veiliger. Door
de Belgische zusterorganisatie Bebat is een
nieuw veiligere stalen vat met speciaal deksel
ontwikkeld, afgestemd op de laatste eisen op
het gebied van veiligheid (ADR), die we vanaf
2022 in gebruik gaan nemen.

Opslag
In 2021 is de opslagrichtlijn voor lithiumbatterijen (de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
- PGS-37) verder doorontwikkeld. Er ligt een
concept en de verwachting is dat deze nieuwe regels ingaan in 2023. De PGS-37 bepaalt
aan welke regels alle partijen straks moeten
voldoen om lithiumbatterijen op te slaan.
Hoewel er allerlei oorzaken zijn van afvalbranden, vinden er ook elk jaar incidenten plaats
die te linken zijn aan (de opslag van) lithiumbatterijen, vandaar dat er veel aandacht voor is.
Er is een werkgroep die nadenkt over de
regelgeving. Ook in 2021 hielden wij continu
een vinger aan de pols bij de ontwikkeling
van deze belangrijke richtlijn, om ervoor te
zorgen dat de veiligheid in ons inzamelnetwerk voorop staat, maar het inlevergemak
voor eindgebruikers behouden blijft.

“Veiligheid in ons
inzamelnetwerk
staat altijd voorop”

DUURZAAM INZAMELEN
Ook in 2021 heeft Stibat Services gekeken naar hoe onze
inzameling beter, effectiever en duurzamer kan. Pieter
Bremmer, Fieldmanager Logistiek en Veiligheid, vertelt
welke stappen we hebben gezet. “Onze transporteurs (die
de batterijen ophalen en naar een recyclebedrijf brengen)
rijden in een bepaald gebied. In dichtbevolkte gebieden zijn
we in 2018 begonnen met regionale inzameling met een
elektrisch voertuig, dat kleiner is dan een reguliere vrachtwagen. Daardoor kan het makkelijker overal komen en
meer stops maken bij inleverpunten in één rit, waardoor de
transportbewegingen naar beneden gaan en de kostenefficiëntie verbetert. Een gedeelte van de fijnmazige inzameling wordt in opdracht van Stibat Services uitgevoerd door
Spaarnelanden. In 2021 zamelden zij met de elektrische
voertuigen 207 ton batterijen in, 11% van de totale fijnmazige inzameling. Omdat Spaarnelanden al haar elektriciteit
heeft vergroend, was er bijna geen CO₂-uitstoot: er werd
21 ton CO₂ bespaard ten opzichte van dieselvoertuigen.”
Daarnaast heeft Stibat Services in 2021 in sommige regio’s
een snellere ophaalservice gerealiseerd. “Normaal gesproken komen we uiterlijk binnen tien dagen na een telefoontje
de batterijen ophalen, in de regio Amsterdam/Haarlem
hebben we dit teruggebracht tot vier dagen. Overal bij de
fijnmazige inzameling hebben we onze flexibiliteit vergroot.
Als het druk is, kunnen we makkelijk meer voertuigen inzetten. Als het rustig is, schalen we af. Voorheen hadden we
één flow, nu anticiperen we op de vraag.”
“Verder blijven we ons voorbereiden op de ontwikkeling dat
er in de toekomst binnen bepaalde zones waarschijnlijk
alleen elektrische voertuigen mogen rijden. De implementatie van Zero-emissie Stadslogistiek in 2025 speelt hierin een
belangrijke rol. We hebben verschillende regio’s in het vizier
die gebaat zijn bij een gebiedsgerichte aanpak, waaronder
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.”

Pieter Bremmer
Fieldmanager Logistiek en Veiligheid

“In 2021 hebben we
met onze elektrische
voertuigen 207 ton
batterijen
ingezameld”

Highlights Stichting EPAC

Op de markt gebrachte fietsaccu’s

Stichting EPAC biedt een collectieve oplossing voor producenten en importeurs
van elektrische fietsen als het gaat om het inzamelen en recyclen van fietsaccu’s.
Stibat Services zorgt namens Stichting EPAC voor de uitvoering van de wettelijke
producentenverantwoordelijkheid.
Per 31 december 2021 waren 118 producenten en importeurs van elektrische fietsen bij
Stichting EPAC aangesloten.

Inzamelnetwerk
Stibat Services zorgt voor een zo goed mogelijke
verspreiding van de herkenbare inzamelmiddelen en
garandeert dat de inzameling veilig en duurzaam
gebeurt. Zo kunnen fietsendealers en fietsenmakers
met gemak en vertrouwen de fietsaccu’s inzamelen.

1,
9
0
miljoen kilo

1,63
miljoen kilo

1,25
miljoen kilo

in 2021

in 2020

in 2019

Ecotest

4,1
miljoen kilo
uitstoot aan giftige
stoffen voorkomen

Inzamelresultaat
fietsaccu’s

Inmiddels staat bij

1.698
fietsdealers en
fietsenmakers

een inzamelmiddel voor
gebruikte fietsaccu’s.

250

duizend kilo
in 2021

236

duizend kilo
in 2020

602
duizend kilo
CO2-uitstoot
vermeden

Highlights Stichting EPAC

Social Media

Communicatie

Via Facebook en Instagram communiceerden we over het
belang van verantwoord omgaan met fietsaccu’s en het
belang van het inleveren ervan als je ze niet meer gebruikt.

417
duizend

Communicatie is voor de producenten geen wettelijke
verplichting. Toch vindt Stichting EPAC het belangrijk
om eindgebruikers te stimuleren om fietsaccu’s
gescheiden in te leveren. In 2021 zetten we daartoe de
volgende middelen in:

bereikte
consumenten

48.042
fans
(op 31 december
2021)

Recyclingresultaat
Websites
Publicaties
Diverse advertorials en
advertenties in vakblad GRAM.
Met als doel om gemeenten
en milieustraten de juiste
instrumenten mee te geven
hoe zij consumenten zo goed
mogelijk kunnen informeren
over het veilig en verantwoord
omgaan met fietsaccu’s om
ervoor te zorgen dat de
fietsaccu’s op een juiste
manier worden ingeleverd.

stibat.nl
(voor klanten en
deelnemers van het
collectief)

127

79%

legebatterijen.nl
(voor consumenten
en basisscholen)

Ruim
duizend keer is de informatie op de consumentenwebsite over het belang van het gescheiden inleveren van
afgedankte fietsaccu’s bekeken door consumenten.

nikkelcadmium

streven:
minstens
75%

61%

overig

streven:
minstens
50%

Inzamelresultaat
In 2021, het tweede ‘coronajaar’, werd er in
Nederland 4,55 miljoen kilo draagbare batterijen ingezameld. Dat is een afname van 3%
ten opzichte van 2020. De inzameling van
fietsaccu’s steeg daarentegen met ruim 6%.
Bij elkaar opgeteld is er in 2021 4,8 miljoen
kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld,
ongeveer 2,5% minder dan in 2020 (toen was
het 4,9 miljoen kilo).
Lockdowns hadden effect op de inzameling van batterijen. Veel winkels waren gesloten, wat betekent dat
consumenten deze inleverpunten niet konden bereiken.
In supermarkten zijn meer batterijen ingeleverd, maar
het surplus was lager dan het gewicht dat in andere
winkels niet is opgehaald vanwege sluiting. Ook zien we
dat batterijen langer in omloop blijven omdat de kwaliteit steeds beter wordt (lithium) en fietsaccu’s vaak
refurbished en hergebruikt worden.

batterijen, vaak een jarenlange levensduur.
Dat betekent dat de ingezamelde batterijen en accu’s van vandaag uit een tijd
komen waarin er minder batterijen op de
markt kwamen. Daarnaast verdwijnen er
batterijen en accu’s uit de keten door
export van onder andere gerepareerde
apparaten. Kortom: niet alle batterijen en
accu’s zijn al daadwerkelijk beschikbaar
voor inzameling, wat de berekening
smethode achterhaald maakt.

Ontwikkelingen en aantallen
• Doordat veel winkels gesloten waren
door lockdowns, werd met de fijnmazige
inzameling 26 duizend kilo minder
draagbare batterijen opgehaald in ver
gelijking met 2020.
• De bulkinzameling (inzameling in grote
hoeveelheden bij bedrijven waar veel
batterijen en accu’s worden afgedankt) is
vrijwel gelijk gebleven aan die van 2020.

Berekeningsmethode
Batterijen en accu’s gaan steeds langer
mee door de toename van het gebruik van

“In 2021 werd er in
Nederland 4,8 miljoen kilo
aan batterijen en fietsaccu’s
ingezameld”

• De inzameling door derden die hun
is op het aantal batterijen en fietsaccu’s dat

inzameling bij Stibat Services rapporteer-

beschikbaar is voor inzameling.

den, is afgenomen met 135 duizend kilo.
We hebben op deze stroom batterijen

Ter toelichting: het inzamelpercentage van

onvoldoende zicht omdat dit langs Stibat

dit jaar (43,3 procent) betekent niet dat het

Services heen gaat. Er zijn ook veel

resterende percentage batterijen in het

organisaties die draagbare batterijen of

milieu is beland. Ze kunnen nog in de

fietsaccu’s inzamelen en dit niet melden

rekening mee. Daarom streven we bij de

schappen liggen van de winkelier of thuis

aan Stibat Services of de overheid.

herziening van de Europese regelgeving

(in gebruik) bij de consument. Ook heb-

naar een inzameldoelstelling die gebaseerd

ben batterijen en accu’s, zeker lithium

lithium. Daarnaast worden er steeds meer
(apparaten met ingebouwde) batterijen
verkocht. De huidige wettelijke berekeningsmethode houdt daar onvoldoende

• Ondanks de stijging van het gewicht van
de op de markt gebrachte batterijen,

bevinden zich in de Nederlandse huishoudens minder draagbare batterijen en
accu’s. Een huishouden had in 2021 in
totaal gemiddeld 107 batterijen in bezit.
Dit zijn er 11 minder dan in 2018.
• Het aantal batterijen in het huishoudelijk
restafval daalde in 2021 (dit wordt elk
jaar onderzocht door middel van een
representatieve steekproef).

Uitgelicht: fietsaccu’s
In 2021 werd 250 duizend kilo fietsaccu’s
ingezameld - 14 duizend kilo meer dan in
2020. Ondanks de stijging in gewicht,
daalde het inzamelpercentage van 17,4% in
2020 naar 15,6% in 2021, vanwege de veel
hogere gemiddelde PoM (berekend over
het lopende jaar en twee afgelopen jaren).
Verder heeft de daling te maken met het
feit dat fietsaccu’s langer wegblijven dan
verwacht. Daarnaast is er grote schaarste
aan grondstoffen voor nieuwe fietsaccu’s,
dus er zijn meerdere commerciële partijen
die hier een markt in zien en afgedankte

en Stichting EPAC minder gewicht

fietsaccu’s zelf inzamelen en recyclen. Ze

fietsaccu’s over om in te zamelen, wat

halen ze uit elkaar en gebruiken de chips,

ook meespeelt in de daling.

behuizing en casings voor nieuwe accu’s.

“Er is grote schaarste
aan grondstoffen voor
nieuwe fietsaccu’s”

en oren in de markt. Zij zien wat er
gebeurt bij een inleverpunt en wat
eventuele knelpunten zijn. Om te
zorgen dat Stibat Services de

bished en hergebruikt worden (mits dit

Samenwerking transporteurs
fijnmazige inzameling

verantwoord gebeurt). Maar omdat deze

Onze transporteurs (die de batterijen

chauffeurs over wat zij zien gebeuren

markt groeit, blijft er voor Stibat Services

ophalen en vervoeren), zijn onze ogen

in de praktijk.

Uiteraard is het goed dat de accu’s refur-

dienstverlening blijft verbeteren,
hebben wij nauw contact met de

“De levensduur van
Lithiumbatterijen
kan oplopen tot wel
vijftien jaar”

DE GEVOLGEN VAN LITHIUM VOOR
HET INZAMELRESULTAAT
De populariteit van lithium brengt
voor Stibat Services grote uitdagingen met zich mee. Fred Knulst,
Business Controller, legt uit hoe dat
zit. “Steeds meer apparaten hebben
een (ingebouwde) lithiumbatterij
en het gebruik van bijvoorbeeld
telefoons, laptops en elektrische
fietsen neemt al jaren fors toe.
Lithiumbatterijen gaan lang mee:
de levensduur kan oplopen tot wel
vijftien jaar. En zelfs als ze dan afgedankt zijn, bewaren mensen dergelijke apparaten vaak nog jaren in
een lade. Denk aan die oude laptop, die ongetwijfeld ook ergens in
jouw huis ligt te verstoffen, omdat
je ‘m misschien ooit nog nodig
hebt. Onze schatting is dat er in
Nederland miljoenen kilo’s aan
afgedankte lithiumbatterijen bij
mensen thuis ligt.”
Op dit moment berekent Stibat
Services het inzamelpercentage
conform de Europese regelgeving
met een terugkeerperiode van drie
jaar. “Dit is een berekening uit de tijd
dat lithium nog geen groot aandeel
had in de wereld van batterijen. Maar
het is natuurlijk niet vreemd dat
Stibat Services een batterij van een
boormachine niet binnen drie jaar
weer kan inzamelen en recyclen.
We rekenen voor een batterij in een
boormachine met dezelfde terugkeerperiode als voor de alkaline

batterijen in je afstandsbediening.
Dat is niet realistisch. Wij hopen
en verwachten dat de Europese
Unie deze berekening flink gaat
aanpassen in de nieuwe batterijenverordening.”
Voor Stibat Services zijn er drie actiepunten rondom lithiumbatterijen.
“Ten eerste gaan wij eindgebruikers
nog beter informeren over het
inleveren en recyclen van apparaten
met lithiumbatterijen. Mensen weten
er te weinig over - aan ons de taak
om daar verandering in te brengen.
Daarnaast recyclen veel commerciële bedrijven nu zelf lithiumbatterijen,
omdat ze grondstoffen zoals kobalt
kunnen hergebruiken. Zo zijn er
bedrijven die een inruilactie hebben:
je krijgt korting op je nieuwe product
als je je oude laptop of telefoon
inlevert. De batterijen die dergelijke
partijen op deze manier zelf recyclen, zouden dit ook moeten opgeven in ons systeem. Daar gaan we
actief achteraan de komende jaren.
Tot slot gaan we nog beter in kaart
brengen hoeveel batterijen er in
Nederland op de markt komen en
daarna geëxporteerd worden. Ook
die batterijen tellen mee in de PoM,
maar kan Stibat Services niet
inzamelen.”

Fred Knulst
Business Controller

Bestuur aan het woord
Stibat Services kijkt terug op een bewogen jaar. Het bestuur
van Stibat Services – bestaande uit voorzitter Dick Zwaveling,
penningmeester Rob Lelieveld en secretaris Iris Kieft – blikt
terug op 2021.

maar uiteraard hebben we de gevolgen

Maar, de aanhouder wint: dankzij de

van de pandemie gemerkt. Winkels

niet aflatende inspanningen en de vast-

waren tijdens lockdowns gesloten, wat

beradenheid van het team hebben we

leidde tot minder inleverpunten. Daar-

het kunnen organiseren.”

naast was de PoM hoog, omdat consu-

In vogelvlucht

menten meer elektronica kochten. Ook

Rob vult aan dat corona naast de

“Het is merkwaardig om terug te denken

het opslaan van ingezamelde batterijen

gevolgen op de activiteiten van Stibat

aan 2021 als ‘coronajaar’, omdat de

bleek een uitdaging. Beschikbare

Services ook invloed had op de organi-

wereld in korte tijd weer ‘normaal’ is

capaciteit bij recyclers was beperkt en

satie zelf. “We konden elkaar met name

geworden,” trapt Dick af. “Stibat Services

exporteren verliep moeizaam vanwege

in het eerste kwartaal nog steeds enkel

heeft zich goed door 2021 geslagen,

langdurige vergunningstrajecten.

online treffen. Dat maakt het altijd

“Er is bergen werk verzet
om ons voor te bereiden
op de uitdagingen die
eraan komen”

van fietsaccu’s. Deze aanvraag is
inmiddels (in 2022) gehonoreerd door
de overheid. In afwachting van de
batterijenverordening voelde 2021
soms als stilte voor de storm, maar er
is bergen werk verzet om ons voor
te bereiden op de uitdagingen die
eraan komen.”

Nieuwe Europese weten regelgeving
Want dat de batterijenverordening
lastiger. Stibat Services heeft zich goed

(wet- en regelgeving over het inzamelen

gered, en dat is niet vanzelfsprekend.

en recyclen van batterijen, die geldt

Het vergt een hoop energie om de

voor de hele Europese Unie) er gaat

betrokkenheid en motivatie op hetzelf-

komen, is zeker. “De vraag is alleen

de niveau te houden als iedereen van-

wanneer,” licht Iris toe. “Er is nog veel

uit huis werkt. Daarom hierbij een groot onzekerheid over. Eind 2020 is het
compliment aan de hele organisatie:

voorstel gepubliceerd, maar sindsdien

iedereen zette ook in 2021 de schou-

hangt het traject in de lucht. Wat duide-

ders eronder.”

lijk is, is dat het inzamelpercentage
omhoog gaat. Als we kijken naar de

Stilte voor de storm

huidige rekenmethode, is dat een gigan-

Iris vertelt dat er in 2021 een hoop werk

tische uitdaging. We weten dat er een

is verzet achter de schermen. “Sowieso

storm op komst is, maar we kunnen

is het myBatbase-portaal wederom

onze strategie nog niet bepalen. We

een integratie met Stichting OPEN.

hoe de integratie vorm kan krijgen. Voor

verbeterd en is de feedback erop van

staan een beetje ‘in de wacht’.”

Samen zouden we dan zorg dragen

de consument gaat het weinig verschil

voor de inzameling van ‘losse’ batterijen

maken, maar voor ons zou het een

deelnemers veelal lovend. Daarnaast is
er hard gewerkt aan een aanvraag voor

In het verschiet

én apparaten met ingebouwde batterij-

ingrijpende verandering zijn. Dit staat

het algemeen verbindend verklaren

Het bestuur kijkt met grote nieuws

en. Het inzamelpercentage stijgt dan,

voor ons als bestuur daarom bovenaan

(AVV) van het systeem van Stichting

gierigheid naar de toekomst, vertelt

dus een samenwerking ligt voor de

de lijst met onderwerpen waar we ons

EPAC, voor het inzamelen en recyclen

Dick. “Stibat Services onderzoekt

hand. In 2022 gaan we onderzoeken

mee bezig houden.”

Herkomst ingezamelde batterijen en fietsaccu’s
Inzamelresultaat

Inzamelresultaat

per inzamelkanaal

per inzamelkanaal

(peildatum is 15 juni 2022)

(peildatum is 15 juni 2022)

draagbare batterijen

fietsaccu’s

42%

Retail

2%

1%

36%

Overige
inzamelaars

Afvalinzamelaars

Scholen

19%

Fietsenwinkels

16%

Bedrijven

1%

Overige
inzamelaars

39%

Afvalinzamelaars

44%

Bedrijven

Recyclingresultaat
Onder de wettelijke producentenverantwoordelijkheid, waar wij als
Stibat Services invulling aan geven, valt ook de recycling van verschillende
soorten draagbare batterijen en fietsaccu’s.
De recycle-efficiency is in 2021

percentages. De cijfers zijn de afgelopen

ruimschoots behaald. De behaalde

jaren nagenoeg stabiel.

percentages worden berekend door de
outputfractie (hoeveelheid grondstoffen

Sorteren

na recycling in kilo’s) te delen door de

Het doel van Stibat Services is om zoveel

inputfractie (hoeveelheid batterijen en

mogelijk grondstoffen terug te winnen

accu’s die wordt gerecycled in kilo’s) en

uit de ingezamelde batterijen en (fiets)

het resultaat uit te drukken in

accu’s. De eerste belangrijke stap na

“De recycle-efficiency is in 2021
ruimschoots behaald”
inzameling vindt plaats in sorteercentra.

Recycling en recyclingcapaciteit

Medewerkers verwijderen alles wat niet in

De gesorteerde batterijen en (fiets)accu’s

het sorteerproces thuishoort. Denk aan

worden afgevoerd naar verschillende

verpakkingen, afval, elektronica en lam-

gecertificeerde recyclers in Europa. Zij

pen. Met de hand en met een schudzeef

herwinnen via een mechanisch, che-

worden de batterijen en accu’s op grootte

misch of thermisch proces de waarde-

gesorteerd en gegroepeerd in verschillen-

volle metalen zoals ijzer, zink, nikkel,

de typen en chemische samenstellingen.

koper en mangaan en kleine hoeveelheden lithium en kobalt. Diverse stoffen uit

In 2021 hebben we samengewerkt met

de batterij die niet specifiek worden

twee sorteercentra – Van Peperzeel in

teruggewonnen, komen terecht in slak-

Lelystad en Sortbat in Tienen in België

ken: een soort gesteente dat ontstaat

– omwille van duurzaamheid en logistie-

tijdens het thermisch proces. Ook deze

ke efficiëntie (minder transportkilome-

slakken worden hergebruikt, bijvoorbeeld

ters, minder uitstoot). Mede dankzij deze

in de wegenbouw.

samenwerkingen werd de druk op de

Recyclingresultaat draagbare batterijen 

beperkte opslagmogelijkheden en

Recycling van batterijen is belangrijk om

recyclingsverwerking verlicht.

de vraag naar metalen voor de productie

Peildatum: 2 juni 2022

Recyclingresultaat fietsaccu’s Peildatum: 2 juni 2022

lood

nikkel-cadmium

overig

nikkel-cadmium

overig

91%

81%

84%

79%

61%

streven: minstens 65%

streven: minstens75%

streven: minstens 50%

streven: minstens 75%

streven: minstens 50%

van nieuwe batterijen en accu’s te ver-

Om deze lithiumbatterijen en (fiets)accu’s te

minderen. De komende jaren ligt een

kunnen recyclen, is er een opschaling van de

eerste en logische start bij fietsaccu’s.

recyclingcapaciteit nodig. Op dit moment is

Met de honderdduizenden e-bikes die nu

die te beperkt om de verwachte vraag hier-

elk jaar nieuw worden gekocht, komen er

naar op te vangen. Over een jaar of tien komt

jaarlijks miljoenen kilo’s aan lithium op-

er in Nederland naar verwachting een groot

laadbare batterijen bij. Over vijf jaar gaat

aantal afgedankte batterijen uit elektrische

dit leiden tot een stabiele stroom batterij-

auto’s vrij. Ook daarvoor moet de recycling-

en en accu’s die klaar zijn voor recycling.

capaciteit tegen die tijd flink omhoog.

“Met de inzameling van
draagbare batterijen
hebben we 3,2 miljoen
kilo aan CO2-uitstoot
vermeden”

Kwalitatieve recyclingpartners
Stibat Services controleert dat we altijd
de nieuwste en efficiëntste recycletechnologieën hanteren (die geen
buitensporige kosten veroorzaken) met
als doel zoveel mogelijk metalen te
recyclen, met de grootste winst voor
het milieu. Stibat Services werkt alleen
met recyclers die een geldige vergunning hebben en aan de strengste normen voldoen. Elk jaar rapporteert Stibat
Services in detail of de voorgeschreven
recycling-efficiency behaald is en of de
juiste processen gevolgd zijn via de
Ecotest.

Ecotest
Stibat ontwikkelde de Ecotest om een
gedetailleerd beeld te krijgen van de
prestaties in de totale recyclingketen op
het gebied van recycling-efficiency en
milieuprestaties. Uit deze test blijkt dat
we in Nederland met de inzameling van
draagbare batterijen en accu’s in 2021
3,2 miljoen kilo aan CO2-uitstoot hebben vermeden en de uitstoot van 43,9
miljoen kilo aan giftige stoffen hebben
kunnen voorkomen. Met de inzameling
van fietsaccu’s hebben we 602 duizend
kilo aan CO2-uitstoot vermeden en de
uitstoot van 4,1 miljoen kilo aan giftige
stoffen kunnen voorkomen.

“Het streven wordt
om in 2026
90% van de batterij te
kunnen recyclen”

DE VERWERKING VAN
LITHIUMBATTERIJEN
De snelgroeiende markt van lithiumbatterijen zorgt voor
uitdagingen bij de verwerking ervan. Joas van Lent,
Manager Logistiek en Recycling, legt uit wat er speelt.
“De huidige Europese recyclingcapaciteit volstaat niet
meer. De opslag van lithium ligt onder een vergrootglas.
In verband met veiligheid - er worden regelmatig
incidenten, zoals branden, gelinkt aan lithium - mogen
we maar een beperkte hoeveelheid opslaan.”
Dit bleek ook een grote uitdaging in 2021. “We moesten
zelfs een korte periode stoppen met de inzameling,
omdat de sorteercentra vol waren. Ook is de regel
geving voor het exporteren van lithium aangescherpt,
waardoor uitwijken naar andere landen geen optie was.
Voor Stibat Services is het de komende jaren dus
belangrijk om zowel bestaande banden met recyclers
te verdiepen als Brussel te informeren over de grote
behoefte aan meer opslag- en verwerkingscapaciteit
voor lithium.”
Daarnaast scherpt de Europese Unie de wetgeving voor
het recyclen van batterijen aan, vertelt Joas. “Zo wordt
het recyclingpercentage van schaarse grondstoffen als
nikkel, lood, lithium, koper en kobalt verhoogd. Het
streven wordt om in 2026 90% van de batterij te kunnen
recyclen. Tevens wordt het in de toekomst verboden om
batterijen vast te lijmen aan elektronica. Dat maakt het
makkelijker om de batterij te vervangen en zo kunnen er
meer grondstoffen uit afgedankte batterijen gerecycled
worden. Veel recyclers onderzoeken nu, zeker met het
oog op de nieuwe wetgeving, hoe zij het recycleproces
van lithium kunnen optimaliseren. Een combinatie van
mechanische en hydrometallurgische verwerking lijkt
richting de toekomst het meest veelbelovend.”

Joas van Lent
Manager Logistiek en Recycling

Het recycleproces

3

Op naar het sorteercentrum
De opgehaalde batterijen en accu’s
worden naar het sorteercentrum
gebracht. In 2021 werden er

4,55

miljoen kilo
draagbare batterijen
ingezameld

1

Batterijen en
accu’s in gebruik
Alle huishoudens in
Nederland samen
bezitten

856

2

250

duizend kilo
fietsaccu’s
ingezameld

Land vol inleverpunten

26

Er zijn ruim
duizend inleverpunten
in Nederland waar consumenten hun afgedankte
batterijen en accu’s kunnen leveren, zoals bij
supermarkten, bouwmarkten, diverse scholen en
milieustraten.

4

miljoen
batterijen en accu’s,
dat is in elk huis
gemiddeld 107.

De batterijen en
accu’s gaan naar
verschillende
gecertificeerde
recyclebedrijven in
o.a. België, Frankrijk
en Duitsland.

Met de inzameling
van fietsaccu’s
vermeden we

602

duizend kilo
aan CO2-uitstoot

6

Nieuwe producten

De teruggewonnen metalen gaan
naar de metaalindustrie. Deze
gebruikt ze als grondstof voor het
maken van nieuwe producten
zoals een kaasschaaf, pan of fiets.

Met de inzameling
van draagbare
batterijen hebben
we in 2021

3,2

miljoen kilo
aan CO2-uitstoot
vermeden

De grens over
voor verwerking

5

Het recyclen kan
beginnen

In de recyclebedrijven worden de
waardevolle metalen uit de
batterijen en accu’s
teruggewonnen. Zoals ijzer, lood,
zink en mangaan.

Metaalbehoud

Wat wordt er gemaakt van
de teruggewonnen metalen uit
batterijen en accu’s?

Draagbare batterijen
(peildatum 2 juni 2022)

31%
IJzer

36%
Slakken

19%
Zink

3%
Nikkel

2%
Mangaan

Fietsaccu’s

(peildatum 2 juni 2022)

30%
IJzer

16%
Carbon

13%
Aluminium

11%
Nikkel

9%
Mangaan

10%
Koper

11%
Overige

8%
Overige

1%
Lood

14
afgedankte

8
afgedankte

batterijen

batterijen

leveren genoeg
nikkel voor het
maken van een
brilmontuur

leveren genoeg
nikkel voor het
maken van een
kaasschaaf

142.058
afgedankte

27
afgedankte

batterijen

batterijen

leveren genoeg staal
voor het maken van
een auto
(Volkswagen UP)

leveren genoeg
koper voor één
50 eurocent
munt

750
afgedankte

272
afgedankte

batterijen

batterijen

leveren genoeg
ijzer voor het
maken van een
stoofpan

leveren genoeg
zink voor het
maken van een
gieter

Communicatie
Een belangrijk onderdeel voor het succes van de inzameling
van batterijen en accu’s is (marketing)communicatie. Middels
communicatie informeert Stibat Services eindgebruikers over
het belang van het inzamelen. Daarvoor heeft onze opdrachtgever Stichting Batterijen een vernieuwde communicatiestrategie opgesteld die wij in 2021 hebben uitgerold met het
kernconcept “In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren
dus!”. Dit concept vormde de basis voor alle communicatieuitingen en campagnes aangaande draagbare batterijen.

Publiekscampagne
Het nieuwe pluspuntenconcept is

(pluspunten) bevatten die waardevol

middels een publiekscampagne

zijn, en waar nieuwe producten van

voor het eerst onder de aandacht

gemaakt kunnen worden na recy-

gebracht. De boodschap is dat

cling, zoals fietsen, brilmonturen,

afgedankte batterijen veel metalen

pannen en leidingen.

“6,9 miljoen consumenten zijn bereikt
via diverse radiozenders”
Met grootse inzet op media is in vier

ze een nieuw begin!’. Bij inlevering van

aaneengesloten weken het Nederlandse

minimaal tien lege batterijen in een zakje

publiek bereikt. Hiervoor hebben we

met daarin een briefje met contactgege-

onder andere ingezet op radio, Out Of

vens, maakten consumenten maandelijks

Home, online advertenties met video’s

kans op een beloning. In 2021 is er naar

(Youtube, Instagram Facebook, Google

aanleiding van deze campagne 403 dui-

Display), een advertorial in het Algemeen

zend kilo batterijen in zakjes ingeleverd.

Dagblad, een publicatie in Kampioen
(ledenblad van de ANWB). Ook hebben

De beloningen voor het inleveren zijn in

we een persbericht verspreid, wat veel

2021 aangepast naar duurzamere prijzen.

gratis publiciteit opleverde.

Elke maand verlootten we drie weekendjes
weg bij Center Parcs, twintig dinerbonnen

Loyaliteitsprogramma

van ‘support your locals’ en tachtig Natio-

In 2021 is de campagne ‘Lege batterijen?

nale Tuinbonnen. De trekking werd ver-

Lever ze in en WIN’ omgezet naar een

zorgd door Jongejan Wisseborn Gerechts-

loyaliteitsprogramma met een nieuwe

deurwaarders. We verstuurden iedere

naam: ‘Lege batterijen? Lever ze in en geef

maand een persbericht naar de lokale

De belangrijkste
resultaten:

6,
9
miljoen
consumenten
bereikt via
radio

5,1
miljoen
consumenten
bereikt via
Out Of Home

5,7
miljoen

4,8
miljoen

consumenten
bereikt via online
banners

lezers van artikel
“Lege batterij wordt
sieraad” in
Kampioen

4,3
miljoen
consumenten
bereikt via
Facebookadvertenties

780
kinderen
namen deel aan het
maken van een
inzamelbakje voor
batterijen

15
kranten

24
online media

en
pakten het persbericht
op in hun berichtgeving

In 2021 hebben we een campagne gericht op het MKB-segment, met het doel
om de Batterij Bewaarbox Zakelijk onder
de aandacht te brengen en uit te zetten bij
de doelgroep, onder andere via direct
mailing, een artikel in het Financieele
Dagblad en online banners. Er zijn naar
aanleiding van de campagne 27 honderd
zakelijke bewaarboxen verspreid.

Websites
Stibat.nl richt zich op deelnemers van
Stichting Batterijen en Stichting EPAC
en biedt informatie over regelgeving,
de werkwijze van Stibat Services, het
laatste nieuws en instructies over hoe
winkeliers en bedrijven veilig kunnen
omgaan met afgedankte en/of ingeleverde batterijen en accu’s.
Op Legebatterijen.nl vinden consumenten
informatie over het nut en de noodzaak
pers van de 103 prijswinnaars – dat levert

2021 zijn er ruim 18,5 duizend bewaar-

altijd veel gratis publiciteit op.

boxen voor consumenten verspreid.

“In 2021 zijn er ruim
18,5 duizend bewaarboxen
voor consumenten
verspreid”

van het gescheiden inleveren van afgedankte batterijen. Zij kunnen op de website het dichtstbijzijnde inleverpunt vinden.

Batterij Bewaarboxen

De Batterij Bewaarbox Zakelijk is er voor

Consumenten kunnen hun afgedankte

bedrijven en instellingen die geen wette-

batterijen makkelijk op één plek

lijke inzamelplicht hebben en niet in

bewaren in de Batterij Bewaarbox.

aanmerking komen voor de ophaalser-

De bewaarboxen bevatten een informa-

vice van Stibat Services. Veel bedrijven

Social media

tieve flyer, waarmee de boodschap

zien echter wel het belang van geschei-

Onze kanalen op sociale media speelden

actief uitgedragen en inlevergedrag bij

den inzamelen van afgedankte batterijen

ook in 2021 een belangrijke ondersteu-

consumenten gestimuleerd wordt. In

en accu’s.

nende rol bij alle activiteiten en campag-

Scholen kunnen er terecht voor informatie over het scholenprogramma en er kan
lesmateriaal gedownload worden.

nes. Het biedt uitstekende mogelijkheden

Behaalde
resultaten 2021:

om in contact te komen met specifieke
doelgroepen. We plaatsen regelmatig
berichten, prijsvragen en interessante feitjes
en reageren vlot en en adequaat op vragen
van consumenten.
Ook communiceren we over het belang
van verantwoord omgaan met

17,7
miljoen
impressies van
berichten

fiets-accu’s en het belang van het inleveren ervan. Deze berichten leveren altijd
veel interactie op.

Communicatiemateriaal:
gemeenten en milieustraten
Steeds vaker belanden fietsaccu’s in
het huisvuil. Uit onwetendheid gooien

3,8
miljoen
bereikte
consumenten

mensen afgedankte of kapotte fietsaccu’s
weg in de vuilnisbak. Daarmee neemt het
risico op incidenten toe. Daarom ontwikkelde Stibat Services in 2021 kant-enklare communicatiematerialen voor
gemeenten en milieustraten. Hierdoor
hebben gemeenten en milieustraten nu
de juiste instrumenten om consumenten

48.042

aantal fans op
31/12/2021

te informeren over waar zij fietsaccu’s
verantwoord kunnen inleveren.
Om het communicatiemateriaal onder de
aandacht te brengen, plaatsten we enkele
advertenties in vakblad GRAM (Gemeentereiniging en Afvalmanagement).

4,7

gemiddelde
contactfrequentie

“In 2021 namen 45 honderd
basisscholen deel aan het
inzamelproject”

HET EDUCATIEPROGRAMMA
OP BASISSCHOLEN
Kinderen zijn de toekomst. Jong geleerd is oud
gedaan. Jeanine van Dijk, Manager Marketing en
Communicatie, legt uit hoe Stibat Services basisscholen betrekt bij het inzamelen van batterijen. “Met ons
educatieprogramma laten we kinderen op een actieve, creatieve en uitdagende manier nadenken over
batterijen. Het lesprogramma is gratis en bestaat uit
online zoekplaten, een quiz, pdf-werkbladen en een
handleiding voor de leerkracht. Daarnaast is er een
educatieve theatershow, waarin we leerlingen meenemen in de wereld van afgedankte batterijen en het
belang om ze in te zamelen en te recyclen. De reacties op de show zijn lovend. Zo zei een leerkracht na
afloop: ‘De theatershow viel erg in de smaak. Het was
voor alle leeftijden interessant en zelfs de medewerkers hadden lol om de grappen. Het was boeiend van
het begin tot het eind.’”
Middels het inzamelproject sparen scholen voor
een mooi geldbedrag. “Deelnemende basisscholen
ontvangen een inzamelmeubel met instructies
waar alle leerlingen, ouders en verzorgers en leerkrachten hun afgedankte batterijen kunnen inleveren. Zo dragen basisscholen ook hun steentje bij
aan een beter milieu, en ze ontvangen voor elke
kilo ingezamelde batterijen € 0,25. Aan het einde
van het kalenderjaar wordt het totaal gespaarde
bedrag aan de school uitbetaald. In 2021 namen 45
honderd basisscholen deel aan het inzamelproject.
Gezamenlijk hebben zij 71 duizend kilogram batterijen ingezameld.”

Jeanine van Dijk
Manager Marketing en Communicatie

Kampioen
Het artikel “Lege batterij
wordt sieraad” in Kampioen
(ledenblad van ANWB) is
door

Vrachtwagens
De boodschap was
zichtbaar op alle
vrachtwagens die
afgedankte batterijen
en accu’s ophalen bij onze
inleverpunten en brengen naar het
sorteercentrum.

Consumentenwebsite
De landingspagina op
legebatterijen.nl is door

7,3
duizend

consumenten
bezocht.

UITGELICHT:

4,8
miljoen

Radio

Klik om te
beluisteren
Facebook
Ruim

4,3
miljoen

consumenten
gelezen.

6,
9
miljoen
consumenten hebben
de radiospot
gehoord.

Batterij
Bewaarbox
De speciale Limited
Edition Batterij
Bewaarbox stond
volledig in het teken
van het pluspuntenconcept.

consumenten zijn
bereikt via
Facebookadvertenties.
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Inleveren dus!
In 2021 lanceerde Stibat Services het nieuwe communicatieconcept
“In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus!”. De boodschap is
dat afgedankte batterijen waardevolle metalen bevatten, waar nieuwe
producten van gemaakt kunnen worden. We hebben diverse media
en middelen ingezet om Nederlandse consumenten te bereiken.

Online
Op verschillende
media online hebben

5,7
miljoen

Out Of Home
De reclameborden op
straat zijn door

5,1
miljoen

consumenten
gezien, op diverse
drukbezochte locaties
verspreid door heel
Nederland.

consumenten
de banners voorbij
zien komen.

Vooruitblik

2022
Op naar 2022. Ook dat belooft
een bewogen jaar te worden,
om meerdere redenen.

Stibat Services onderzoekt een integratie

In de tussentijd wachten we af wat de

met Stichting OPEN, die zich bezighoudt

batterijenverordening in gaat houden -

met het inzamelen van elektrische appa-

de verwachte nieuwe Europese regel

raten. Indien beide partijen hier positief

geving, die in alle landen opgevolgd moet

tegenover staan, is het onze ambitie de

worden. Momenteel worden er meerdere

integratie voor eind 2022 af te ronden.

dingen in overweging genomen:

De gezamenlijke boodschap aan eindgebruikers zou dan worden om afgedankte

• Ten eerste buigen ze zich over de

wordt de definitie van ‘draagbare batte-

‘draagbare batterijen’ zouden gaan

rijen’ wellicht uitgebreid naar 5 kilo. Op

vallen (mits deze voor gebruik door

dit moment hanteren we in de opga-

consumenten bedoeld zijn).

batterijen én elektrische apparaten in te

categorisering van batterijen en accu’s.

vesystematiek een bovengrens van 3 kg

leveren. Kortom: bij een integratie zou-

Er komt mogelijk een categorie bij,

voor draagbare batterijen (>3 kg is

schijnlijk verhoogd. Met de huidige

den we de krachten bundelen om in de

voor batterijen van elektrische fietsen,

industrieel). Een wettelijke grens van

definitie is een verhoging voor vrijwel

toekomst nog meer batterijen en accu’s

steps en scooters, de zogenaamde

5 kilo betekent onder andere dat veel

geen enkel Europees land haalbaar,

in te kunnen zamelen.

‘lichte’ transportvoertuigen. Daarnaast

industriële batterijen dan ook onder

zoals uitgelegd in dit jaarverslag: de

• De inzameldoelstelling wordt waar-

“We verwachten een
nieuwe Europese
regelgeving die in alle
landen opgevolgd moet
worden”

levensduur van batterijen is gestegen,

zoveel mogelijk afgedankte batterijen

batterijen worden zwaarder, steeds

en accu’s op verantwoorde wijze in te

meer apparaten krijgen een accu in

zamelen en recyclen. Hiervoor gaan we

plaats van een stekker en producten met

ons, in samenwerking met andere organi-

ingebouwde (lithium)batterijen zijn

saties, onder meer concentreren op elek-

enorm populair. Jaarlijks neemt het

trische apparaten met batterijen, zoals

gewicht verkochte batterijen flink toe.

elektrische tandenborstels en rookmelders.

Hierdoor is de PoM niet meer in verhou-

Bovendien spelen we met het idee om het

ding met de ‘available for collection’, de

aan de deur laten ophalen van batterijen

batterijen die daadwerkelijk afgedankt

en kleine apparaten met accu’s mogelijk te

doen om incidenten tijdens inzameling

worden in een periode van drie jaar.

maken. Vergelijkbaar met boodschappen-

(transport, opslag) en recycling te voorko-

services en maaltijdbezorging, maar dan

men en eindgebruikers voor te lichten

als ophaaldienst. Dit idee moet nog vorm

over hoe zij met apparaten met lithium-

• Daarnaast komt er waarschijnlijk een
doelstelling qua inzamelpercentage voor

krijgen, omdat we uiteraard rekening
moeten houden met strenge regels over
gevaarlijk afval.
Ook veiligheid blijft een belangrijk onderwerp op de agenda van Stibat Services. Er
zijn calamiteiten die veroorzaakt worden
door verkeerd behandelde lithiumbatterijen. Wij gaan er ook in 2022 alles aan

batterijen moeten omgaan.

autobatterijen en industriële batterijen en
komt er een recycling-rendementseis

Qua (marketing)communicatie gaan

voor de terugwinning van metalen als

we nóg meer inzetten op voorlichting

ijzer en koper. Dat betekent dat de
kwaliteit van recycling mogelijk
omhoog moet.

op de radio, bewaarboxen voor batterijen huis aan huis verspreiden en
ons concentreren op fysieke
aanwezigheid in regio’s waar

Op veel Europese niveaus wordt

batterijen slecht worden ingele-

nu gesproken over deze batterij-

verd. Bovendien gaan we met een

enverordening. Het inzamelper-

campagne de zakelijke markt

centage dat waarschijnlijk flink

aanspreken.

verhoogd wordt, zou een van de
grootste veranderingen zijn.

De vooruitzichten voor 2022
zien er goed uit. In de eerste

Het belangrijkste doel van

helft van 2022 hebben we

Stibat Services is en blijft dus

meer batterijen en accu’s

om - in opdracht van de

ingezameld dan in dezelf-

producenten en importeurs -

de periode in 2021.

Nederlandse consumenten en batterijen

69
batterijen

9
batterijen

zijn er in gebruik in
elektrische apparaten

18
batterijen

zijn leeg en liggen
los in huis

zijn nieuw

Waar worden
afgedankte batterijen
in huis bewaard?

83%

bewaart ze op een
vaste plaats in huis

zitten er in afgedankte
apparatuur

11
batterijen

Hoe belangrijk
vinden
consumenten het
om batterijen in te
leveren?

53%

van de Nederlandse
huishoudens maakt
gebruik van
oplaadbare batterijen

66%

heeft er een speciaal bakje,
zakje of potje voor

14%

Daarvan gebruikt
de Batterij Bewaarbox
van Stibat Services

8,7

Hoeveel batterijen
hebben Nederlandse
huishoudens in bezit?

36

Hoeveel
consumenten
gebruiken oplaadbare
batterijen?

geven consumenten
gemiddeld op een
schaal van 1 tot en met
10, waarbij 1 staat voor
‘niet belangrijk’ en 10
staat voor ‘heel
belangrijk’

107

batterijen

batterijen

denken consumenten in
huis te hebben

is het daadwerkelijke
aantal batterijen dat een
Nederlands huishouden
in bezit heeft

Bron: Rapport ’Batterijenonderzoek 2021- Het bezit van en de omgang met batterijen in huishoudens’ door Panteia in opdracht van Stibat Services.

Waar worden batterijen
het vaakst ingeleverd?
De supermarkt is het
inleverpunt waar consumenten
het vaakst hun batterijen
inleveren

Organisatie en colofon
Stibat Services heet voluit Stichting Stibat Services. De
uitvoeringsorganisatie, die op peildatum 31 december 2021
bestaat uit 12,2 fte’s, heeft een bestuur en staat onder leiding
van een algemeen directeur. Stibat Services hanteert een
kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2015. Voor
dit systeem zijn we gecertificeerd. Jaarlijks voert Lloyd’s
Register Quality de externe audit uit, die we ook in 2021 weer
succesvol hebben doorlopen.

Stibat Services verzorgt de inzameling,

heer en het gebruik van gevaarlijke

sortering en recycling van afgedankte

stoffen in batterijen en accu’s. De ma-

batterijen en accu’s voor deelnemende

nier waarop Stibat Services invulling

producenten en importeurs van Stich-

geeft aan de wettelijke verplichtingen

ting Batterijen en Stichting EPAC. Dit

van de deelnemers van onze opdracht-

voeren wij uit op basis van het Besluit en

gevers, staat beschreven in een

de Regeling beheer batterijen en accu’s

collectieve mededeling die in 2009 is

2008. In deze regeling zijn bepalingen

ingediend bij het Ministerie van Infra-

vastgelegd ten aanzien van het afvalbe-

structuur en Milieu.
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