




In 2017 zamelden  we 3.067 ton batterijen in. Het was 

zeer onwaarschijnlijk dat de inzameling in 2017 op-

nieuw het niveau van 2016 zou kunnen evenaren. Wan-

neer we de ingezamelde hoeveelheid van 2017 

vergelijken met 2015 noteren we een stijging van 309 

ton of 11%. Ten opzichte van 2016 daalde de 

inzameling met -12%. Deze daling is in hoofdzaak te 

wijten aan het buitengewone inzamelresultaat van de 

succesvolle K3-inzamelactie in Vlaamse scholen in 2016.  

In 2017 werd de notie ‘Ik speel het eerlijk en veilig’ op 

succesvolle wijze geïntroduceerd in de 

scholen. Verschillende acties die 

zich in het verleden vooral toespit-

sten op de kwantiteit van het inzame-

len werden nu verrijkt met een focus 

op de kwaliteit en veiligheid van de 

inzameling met bijvoorbeeld een 

vlog van K3 die oproepen om veilig

en eerlijk in te zamelen, een poster die aangeeft welke 

batterijen op school thuishoren, afplaktape voor 

knoopcel-len, een eigen batterijen-encyclopedie 

‘Batteripedia’,… De nieuwe aanpak werd zeer warm 

onthaald in de scholen en door de ouders. In 2018 rollen 

we dit concept verder uit naar onze andere 

inzamelkanalen. 

Het online aangifteplatform, myBatbase, werd na vele jaren 

dienst vervangen door een state-of-the-art CRM-systeem 

dat gebruiksvriendelijker is en de declaraties gemakke-

lijker maakt. Aansluiten bij Bebat kan nu trouwens volledig 

online en dat was meteen zichtbaar in de meer dan tachtig 

nieuwe deelnemers die we er op een paar maanden tijd bij 

kregen. Volgend op het nieuwe aangifteplatform zijn be-

gin 2018 de milieubijdragen verlaagd en gedifferentieerd 

volgens het type batterij, de chemische inhoud en het ge-

wicht. Onlogisch is dat niet. Bepaalde soorten batterijen 

zijn immers duurder om in te zamelen en te verwerken, en 

stellen ook meer veiligheidsrisico’s. 

Verder zagen we een forse aangroei van het 

aantal deelnemers. We zijn nu met meer dan 

2.200. De nieuwe deelnemers zijn vooral ac-

tief in e-mobility en online verkoop.  

Hybride, plug-in en elektrische wagens (EV) 

worden steeds populairder. De auto-industrie verwacht dat in 

2020 maar liefst 10% van alle nieuwe wagens (gedeeltelijk) 

elektrisch zal rijden. De markt van EV-batterijen groeit 

bijgevolg razendsnel en de vraag naar second-life toe-

passingen en recyclage-oplossingen wordt dus groter.  
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EV-batterijen hebben voor ons geen geheimen meer want 

de laatste 5 jaar hebben wij ons ook gespecialiseerd in de 

EV-markt. Met reeds meer dan 10.000 EV-batterijen opge-

haald en gerecycleerd kennen we de specifieke noden van 

de producenten van auto’s, bussen, trucks en moto’s. Geen 

enkele situatie is identiek, daarom tekent Bebat voor elke 

producent of invoerder een oplossing op maat uit (compli-

ance, logistiek, full service). 

Opnieuw heel wat uitdagingen en opportuniteiten. Bebat 

is er helemaal klaar voor! 

WE ZIJN 
MET MEER 
DAN 2.200 

DEELNEMERS

Peter Coonen
Gedelegeerd Bestuurder

Yves Van Doren
Voorzitter Raad van Bestuur





























lnzamelpercentage 

60,60o/o 
INZAMELPERCENTAGE 2017 BELGIE 

60,6 °A> is het inzamelpercentage dat Bebat behaalde 

in 2017 volgens de wettelijke berekeningsmethode in 

Belgie. Het is echter zeker niet zo dat de overblijvende 

39,4°/4 van de batterijen in het milieu terechtkomen. 

De wettelijke berekeningsmethode houdt onvoldoende 

rekening met de lange levenscyclus van batterijen, die 

gemiddeld 6 jaar bedraagt. Met 60,6% behaalt Bebat 

ruimschoots de wettelijke doelstelling voor Belgie en doet 

hiermee beter dan de Europese doelstelling die voor 2017 

werd vastgelegd op 45%. Belgie is duidelijk koploper in 

Europa en de rest van de wereld. 

89,8% 
PERCENTAGE INZAMELEFFICIENTIE 

0mdat de wettelijke berekeningsmethode geen real

istisch beeld geeft van de werkelijke inzamelefficien

tie, laat Bebat regelmatig onderzoek uitvoeren naar 

de aanwezigheid van batterijen in huishoudafval. 

Meerdere studies tonen aan dat er per 100 kg huisvuil 

slechts 1 batterij wordt teruggevonden. Dit betekent dat 

Bebat 89,8°/o inzamelt van alle batterijen die beschikbaar 

zijn voor inzameling. 
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9.000.000 
AANTAL CONSUMENTENBEWEGINGEN 

Toestellen worden steeds kleiner, daardoor worden 

batterijen steeds Lichter en neemt het gemiddelde 

gewicht van de batterijen die Bebat inzamelt 

voortdurend af. 

Om evenveel gewicht in te zamelen moeten consumenten 

meer batterijen inleveren en dus vaker een inzamelpunt 

bezoeken. In 2017 genereren we meer dan 9.000.000 

consumentenbewegingen. 











Metalen herwinnen 
WELKE METALEN KUNNEN WE POTENTIEEL TERUGWINNEN? 

Andere 

Oxyde 

Plastiek 

Pb 

8% 

1°/4 

7% 

6% 

  Mn  22% 

Ni   2% 

( 
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Diverse metalen (Sn, S, Al, Cu, Li, Hg, Co) 

Water 

Elektrolyt 

Koolstof 

Cd 

12% Zi

21% Fe






















