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Basiscijfers

2.765
Deelnemers

3.208 ton
Ingezameld gewicht

25.166
Inzamelpunten

%

23.968
Ophalingen

61,6%
Inzamelpercentage

90%
Inzamelefficiëntie

2

02
Edito
In 2018 zamelde Bebat, samen met alle Belgen, 3.208 ton gebruikte

De marketingactiviteiten van Bebat werken: slechts 1% van de Belgen weet niet

batterijen in - dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2017. Ons

waar ze gebruikte batterijen kunnen inleveren. 95% van de Belgen kent het

inzamelpercentage

in

inzamelsysteem van Bebat. Om juiste en relevante informatie over batterijen te

ruimschoots de inzameldoelstelling

kunnen verstrekken aan specifieke doelgroepen en om onze online aanwezigheid

2017. Hiermee

zit

rond

overtreffen

we

de

61,6%,

tegenover

60,6%

van 45% in Vlaanderen en 50% in Wallonië en Brussel.
Eind 2017 werd het aangifteplatform voor de deelnemers ‘MyBatbase’ in een nieuw
jasje gestoken en sindsdien kan er volledig online aangesloten worden. Een transitie

te versterken, werd er begin 2018 een veel gelezen blog gelanceerd. Elke week
verscheen er een nieuw artikel op de blog en die werden duidelijk gesmaakt.
We konden op 1 jaar tijd op zo’n 38.000 lezers rekenen.

die ook in 2018 haar vruchten heeft afgeworpen. In 2018 steeg het aantal deelnemers

In 2019 richten we onze blik op het wegwerken van obstakels binnen de bestaande

naar 2.765. Maar liefst met 549 nieuwe leden waarvan 96 buitenlandse webshops.

activiteiten zodat werken met Bebat nog makkelijker wordt. Zo lanceren we Bebat

Een resultaat om fier op te zijn.

Collect, een mobiele app waarmee inzamelpunten in enkele seconden een ophaling

De stijging van het inzamelpercentage is ondermeer te danken aan het dichte

kunnen aanvragen.

inzamelnetwerk van Bebat met 1 inzamelpunt per 500 inwoners. Onze field

Het belang van e-mobility neemt ook verder toe en er werd ook nieuwe software

promotoren hebben in 2018 heel wat nieuwe inzamelpunten aangebracht om

ontwikkeld, Reneos, die moet zorgen voor een efficiënte ophaling van EV-batterijen

ook batterijen van nieuwe toestellen, zoals van elektrische fietsen, drones en

in heel Europa samen met onze buitenlandse collega’s. We lanceren een nieuwe

elektronische sigaretten te kunnen inzamelen. De enquêtes die polsen naar de

marketingstrategie met een nieuwe tv-spot en nemen zo afscheid van de vlindertjes

tevredenheid van onze inzamelpunten haalden dit jaar opnieuw een gemiddelde

en we verwelkomen ‘een klein gebaar’.

score van 90%.

2018 was een goed jaar voor Bebat. Voor 2019 hebben we ook weer heel wat ideeën

2018 stond ook in het teken van e-mobility. In maart nam Bebat deel aan Autotechnica.

en projecten. Wij zorgen ervoor dat in 2019 uw klein gebaar een groot verschil

De perfecte gelegenheid voor Bebat om haar kennis te delen. Op de Bebat stand

maakt. U doet toch ook mee?

kon je live de ontmanteling van een EV (Electric Vehicle) batterij meemaken. Bebat
biedt een menu met diensten aan op maat van àlle EV-klanten (auto’s, vrachtwagens,
bussen, boten, fietsen, steps en andere aanbieders van (micro)mobiliteit).

Peter Coonen				

Yves Van Doren

Gedelegeerd Bestuurder			

Voorzitter Raad van Bestuur
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03
Missie
Bij Bebat werken we aan een beter milieu
door steeds meer gebruikte batterijen in te
zamelen en ze steeds beter te recycleren.

Wij maken inzamelen en recycleren zo
gemakkelijk en efficiënt mogelijk.

Wij stimuleren duurzaam gebruik, inzameling en
recyclage door breed en duidelijk te communiceren.
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Organisatie
Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door
de producenten van batterijen en zorgt er dus voor dat bedrijven kunnen
voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht.
Bebat geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop voor
de inzameling van batterijen. In onze meer dan 25.000 inzamelpunten kunnen
gebruikte batterijen gratis en gemakkelijk worden gedeponeerd. Bebat organiseert
de ophaling, sortering en recyclage ervan.
De bestuursorganen van Bebat worden gevormd door vertegenwoordigers van
volgende bedrijven, organisaties en overheden:
Leden

→→
→→
→→
→→
→→

Commissie Automotive
Duracell
Memorex
Panasonic
Varta

Waarnemers

→→
→→
→→
→→
→→
→→

DSD (Département du Sol et des Déchets)
Leefmilieu Brussel
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
COMEOS
FEE
TRAXIO
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Deelnemers
Wat doet Bebat voor aangesloten bedrijven?

1

2

3

4

Rapporteren

Inzamelnetwerk

Sensibiliseren

Inzameldoelstellingen

Het registreren en rapporteren van het

Het organiseren en onderhouden van

Consumenten sensibiliseren en

De wettelijke inzameldoelstellingen

aantal op de markt gebrachte batterijen.

een landelijk dekkend netwerk.

preventieve acties ondernemen.

behalen.
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7

%

Gewicht rapporteren

Correct recycleren

Recyclagerendementen

Het ingezamelde gewicht rapporteren.

De ingezamelde batterijen

De wettelijke recyclagerendementen

correct recycleren.

behalen en hierover rapporteren.
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Deelnemers

Aantal deelnemers dat losse batterijen op de markt
brengt

2.765
1.962 2.216
2.765
2018

2.765

Totaal aantal deelnemers

2016

2017

253

2018

2016

317
2018
2017

585

2018

Aantal deelnemers met een vereenvoudigde aangifte

Aantal deelnemers dat enkel batterijen in een toestel
op de markt brengt.

988

1.012

2016

2.765
1.235
1.772
2018
2017

2018

2016

Aantal deelnemers met een niet-vereenvoudigde
aangifte

974
2016

981
2018
2017

993
2018

1.189
1.248
2018
2017

2018

Aantal deelnemers dat zowel batterijen los als in een
toestel op de markt brengt
+

697
2016

710
2018
2017

932
2018
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Audits
Bebat helpt aangesloten bedrijven om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. We maken dit zo makkelijk mogelijk en zijn transparant in
onze communicatie.
De audits zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat alle aangesloten bedrijven op
een eerlijke manier bijdragen aan het Bebat systeem. Elk aangesloten bedrijf wordt
minstens om de 3 jaar gecontroleerd.

Volledige audits						196
Vereenvoudigde audits					615

TOTAAL							811
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Op de markt gebrachte batterijen
Herlaadbaar versus niet-herlaadbaar
Gewicht (in ton)

Aantal (in stuks)

56.952
52.299

3.299

3.115

223.243.758

53.653

49.184

2017

Herlaadbaar

2018

Niet-herlaadbaar

232.870.974

196.260.717

205.936.411

26.983.041

26.934.563
2017

2018

9

10

07
Op de markt gebrachte batterijen
Draagbaar - Industrieel - Automotive
Gewicht (in ton)

Aantal (in stuks)

56.952
52.299

223.243.758

232.870.974
1.715.788
1.799.189

1.667.597
31.030

1.516.454

29.874

229.355.997

220.059.707
21.002

17.639

4.920

4.786
2017

Draagbaar

2018

Industrieel

Automotive

2017

2018
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Op de markt gebrachte batterijen
Ingebouwd versus vervangmarkt
Gewicht (in ton)

Aantal (in stuks)

21.762
Ingebouwd (38%)

78.569.128
Ingebouwd (34%)

35.189
Vervangmarkt (62%)

56.952

232.870.974

Totaal 2018 in ton

Totaal 2018 in stuks

154.301.846
Vervangmarkt (66%)
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Op de markt gebrachte batterijen
Conclusie
In 2018 is het gewicht van de op de markt gebrachte primaire batterijen

Herlaadbare batterijen worden pas na een lange periode (gemiddeld 5 tot 10 jaar,

met 5,9% gestegen ten opzichte van 2017 en dat van herlaadbare batterijen

met uitlopers tot zelfs 20 jaar) beschikbaar voor inzameling. Daarenboven hebben

met 9,1%.

de sterk stijgende op de markt gebrachte loodaccu’s een positieve economische

Binnen de niet herlaadbare batterijen, stijgen de zinkkool (11,3%), de alkaline (4,9%),
de zilveroxide (19,2%) en de zink-lucht batterijen (7,9%). Het op de markt gebrachte
gewicht van batterijen voor de aandrijving van EFV is gestegen met 46,7%, voor
elektrische fietsen met 26,1 % en de overige herlaadbare batterijen met 7,2%.

waarde. Bijgevolg komen ze slechts in zeer
geringe mate in het inzamelsysteem van Bebat
terecht. Veel batterijen met een positieve waarde
worden buiten het Bebat-systeem om naar het
buitenland geëxporteerd, al dan niet samen met

De declaraties van loodaccu’s staan in voor 83,8% van het totaal gedeclareerd

een toestel, of rechtstreeks naar de verwerker

gewicht. Het totaal tonnage op de markt gebrachte loodaccu’s bestaat voornamelijk

gebracht.

uit automotive batterijen (64,4%), voor 35,43% uit industriële batterijen en slechts

Een stijging
van 5,9%
ten opzichte
van 2017

voor 0,17% uit draagbare batterijen. Binnen de groep industriële batterijen
vertegenwoordigen de loodaccu’s 80,5% van het totale gewicht. Industriële
batterijen zijn dus voornamelijk loodbatterijen. Automotive batterijen bestaan bijna
uitsluitend uit loodbatterijen (99,8%).
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Inzamelresultaten
Totaal inzamelresultaat in gewicht
Gewicht (in ton)

Gewicht (in ton)

172

Brussel

3.067

3.208

963

Wallonië

3.208
Totaal België 2018
in ton

2017

2018

2.072
Vlaanderen
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Inzamelresultaten
Inzamelresultaat draagbare batterijen in gewicht
Gewicht (in ton)

Gewicht (in ton)

158

Brussel

2.813

2.935

884
Wallonië

2.935
Totaal België 2018
in ton

2017

2018

1.893
Vlaanderen
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Inzamelresultaten
Totaal inzamelresultaat per inzamelkanaal in % - België
Er werden meer dan 134.000.000 batterijen ingezameld in
2018. De ingezamelde hoeveelheid in België steeg in 2018
met 5% of 141 ton. Dit is in hoofdzaak te wijten aan:

→→
→→

Een stijging van het volume bij de ontmantelcentra (+44%)
Het continu motiveren van de burger om zijn batterijen binnen te
brengen. Dit wordt aangetoond met een stijging van 16% in de retail
en 8% in de containerparken

13,3%
Ontmantelcentra

18,5%
Retail

0,3%
Autoproducenten

10,8%
Het mindere succesvolle resultaat in de scholen wordt verklaard doordat we in 2018

Scholen

geen specifieke campagnes of acties hebben gevoerd in dit kanaal. Een groei van
5% per jaar voor alle gewesten samen en over de kanalen heen is een zeer goed

België

resultaat.

(in %)

Sinds 2014 is besloten om de batterijen voor EFV (batterijen voor hybride en
elektrische voertuigen) die door en voor autofabrikanten worden ingezameld,
apart te vermelden. In de vorige jaarverslagen werd dit cijfer opgenomen in het
inzamelingscijfer voor het kanaal “bedrijven”. In 2012 en eerder was de inzameling
van batterijen voor EFV beperkt en incidenteel en werd niet apart geregistreerd.

32,4%

Bovendien wordt in dit jaarverslag alleen rekening gehouden met EFV-batterijen van

24,6%

de Belgische markt. Onderstaande cijfers geven het gewicht weer dat overeenkomt

Recyclageparken

Bedrijven

met elk inzamelingskanaal, per regio en voor heel België.
De figuren hiernaast stellen het gewicht van elk inzamelkanaal voor, per regio en
voor heel België. In Vlaanderen blijven bedrijven het belangrijkste inzamelkanaal
(36%), gevolgd door recyclageparken (25%) en retail (18%). In Wallonië blijven
vooral recyclageparken (27%) en bedrijven (26%) belangrijke inzamelaars in 2018.
In Brussel zijn de voornaamste inzamelkanalen bedrijven (29%) en retail (31%).
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Inzamelresultaten
Totaal inzamelresultaat in 2018 per inzamelkanaal in % per gewest

26,4%

11,8%
Ontmantelcentra

0,4%

0,2%
Autoproducenten

9,1%
Scholen

Vlaanderen

totaal 2018 (in %)

Scholen

8,5%
Recyclageparken

Recyclageparken

Brussel

5%

totaal 2018 (in %)

24,7%

Retail

18,2%
Retail

Autoproducenten

30,8%

Ontmantelcentra

29%
Bedrijven

35,8%
Bedrijven

14,2%
Ontmantelcentra

17,2%
Retail

15,7%
Scholen

Wallonië
totaal 2018 (in %)

25,7%
Bedrijven

27,3%
Recyclageparken
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Inzamelpercentage

%

61,6%

90%

9.650.000

Inzamelpercentage 2018 België

Percentage inzamelefficiëntie

Aantal consumentenbewegingen

61,6 % is het inzamelpercentage dat Bebat behaalde

Omdat

geen

Toestellen worden steeds kleiner, daardoor worden

in 2018 volgens de wettelijke berekeningsmethode in

realistisch beeld geeft van de werkelijke inzamel-

batterijen steeds lichter en neemt het gemiddelde

België. Het is echter zeker niet zo dat de overblijvende

efficiëntie, laat Bebat regelmatig onderzoek uitvoeren

gewicht

38,4% van de batterijen in het milieu terechtkomen.

naar de aanwezigheid van batterijen in huishoudafval.

voortdurend af.

De wettelijke berekeningsmethode houdt onvoldoende

Meerdere studies tonen aan dat er per 100 kg huisvuil slechts

Om evenveel gewicht in te zamelen moeten consumenten

rekening met de lange levenscyclus van batterijen, die

1 batterij wordt teruggevonden. Dit betekent dat Bebat

meer batterijen inleveren en dus vaker een inzamelpunt

gemiddeld 6 jaar bedraagt. Met 61,6% behaalt Bebat

ongeveer 90% inzamelt van de batterijen die beschikbaar

bezoeken. In 2018 genereerden we meer dan 9.650.000

ruimschoots de wettelijke doelstelling voor België en doet

zijn voor inzameling, doordat ze door de consument worden

consumentenbewegingen.

hiermee beter dan de Europese doelstelling die voor 2018

afgedankt.

de

wettelijke

berekeningsmethode

van

de

batterijen

die

Bebat

inzamelt

werd vastgelegd op 45%. België is duidelijk koploper in
Europa en de rest van de wereld.
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Een nieuw leven voor gebruikte batterijen

Een nieuw leven voor batterijen:
auto onderdelen, telefoons,

Gebruikte batterijen

gieters, nieuwe batterijen, etc...

Recyclageproces
Inzamelen

Verzending voor
Ophalen

recyclage

Sorteren
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Wat sorteren we?
Uitgesorteerde stromen in %

1%
Knoopcellen

5,5%
Lithium-ion

0,7%
Lithium primair

4,3%
NiMh

8%
NiCd

8,8%
Lood

Productfamilie
(in %)

71,7%
Alkaline & zinkkoolstof
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Verwerkers
Sims
Sint-Niklaas

Umicore
Hoboken

Campine
Beerse

Accurec
Mulheim & Krefeld, Duitsland

Redux
Offenbach, Duitsland

Revatech
Luik
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Metalen herwinnen
Welke materialen kunnen we potentieel terugwinnen? (in %)

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

2%

Water
Oxyde

7%
1%

Plastiek

7%

Pb

6%

Mn

Ni

8%

Andere

5%

Elektrolyt

6%
1%

Koolstof
Cd

22%
2%

12%

Zi

21%

Fe
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Herwonnen metalen
Wat kunnen we potentieel doen met de herwonnen materialen?

=

=

=

Tablet

2.765

256 lege batterijen
2018

Fiets

2.132

Bril

2.765

=

=

lege batterijen
2018

13 lege batterijen2018

2.765

=

Vliegtuig

2.765

Meer dan

lege batterijen

500.000
2018

Driewieler

2.765

Gieter

2.765

1.421 lege batterijen
2018

120 lege batterijen
2018
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De Belg en batterijen
2 à 3 keer
brengt een Belg gemiddeld zijn batterijen
binnen in een Bebat inzamelpunt

131 batterijen
Een gemiddeld gezin heeft 131 batterijen in huis waarvan 26
leeg

20 batterijen
koopt een Belg gemiddeld per jaar.
13 zijn daarvan los, 7 zitter er daarvan in een toestel

99%
van de Belgen weet dat ze batterijen niet
bij het huisvuil mogen gooien

95%
kent het systeem

90%
kent het merk Bebat, in 2010 was dit slechts 51%

bronnen:
Declaraties op de markt gebrachte batterijen Bebat 2018
Wettelijke bevolking Nis 01/01/2018
IVOX onderzoek 2018
Diverse huisvuilanalyses 2011-2014
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Media campagnes

Music for Life
1 december - 15 december

Mei maand van de lege batterij
1 mei tot 31 mei

TV wave

Radio wave

26 maart - 15 april

10 oktober - 27 oktober

Radio wave

RTL village

Absolutely free festival

14 februari - 03 mei

vanaf 4 mei

augustus

TV wave

Radio wave

22 januari - 11 februari

18 april - 5 mei

Nationale bedeling
april

12 november 2 december

Nationale bedeling
Eind oktober

TV wave

SoMe actie:
Batterizzle iz tha shizzle

TV wave

Radio wave

10 september - 30 september

12 november 2 december

Picknicktafel actie
1 juni - 30 juni

SoMe actie:
Batterijker dan je denkt
Maand november

Nostalgie magic tour
3 december - 8 december
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Mediacampagnes
Cijfers TV campagne

Cijfers Radio campagne

Bijna 8 op 10 respondenten herinneren zich spontaan dat ze de spot gezien

Bijna 7 op 10 respondenten herinneren zich spontaan dat ze de spot gehoord

hebben. Na het zien van deze spot, overweegt bijna 8/10 van de respondenten

hebben. 92% van de respondenten vindt de spot zeer duidelijk. 69% van de

om gebruikte batterijen binnen te brengen naar een Bebat inzamelpunt.

respondenten beoordeelt de spot als één van de beste spots die ze gehoord

Meer dan 7/10 van de respondenten is fan van het recycleren van gebruikte batterijen

hebben.

na het zien van deze spot. 82% van de respondenten voelt zich aangesproken door

83% van de respondenten voelt zich aangesproken door de spot. 86% van de

de spot. 86 % van de respondenten vindt deze overtuigend.

respondenten vindt deze overtuigend. Met deze resultaten was onze radio campagne
één van de best scorende campagnes in de non-profit sector.

bron: Insites 11/2018

bron: TNS Dimarso 02/2017
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Mediacampagnes
Acties in de kijker

Blog

Mei maand van de lege batterij

In 2018 heeft Bebat naast haar

Deze actie liep op Facebook van 1 mei

B2C marketing activiteiten meer

tot en met 31 mei. Het doel van deze

en meer ingezet op B2B marketing,

actie was om, aan de hand van ludieke

enerzijds

van

posts, de consument bewust te maken

deelnemers te stimuleren, maar

van het aantal batterijen die ze in huis

anderzijds ook om haar kennis

hebben en om hen aan te sporen deze

en expertise rond batterijen te

binnen te brengen.

om

de

werving

kunnen delen.

Daarnaast was er een win-actie waarbij de

Als eerste stap in deze strategie lanceerde Bebat met succes een eigen blog.

deelnemers moesten raden hoeveel batterijen er in de maand mei zouden worden

Deze blog richt zich in de eerste plaats naar verschillende B2B doelgroepen zoals

ingezameld. De deelnemers maakten kans op een e-bike, tote bag of een gsm

deelnemers en inzamelpunten, of gebruikers van specifieke batterijen zoals e-bikes,

oplader op zonne-energie.

drones etc., waarbij de focus voornamelijk ligt op expertise en preventie.

Resultaat
Resultaat

44 artikels
Meer dan 38.000 keer gelezen

4.432.556 mensen bereikt
747.084 video views
31.393 mensen klikten door naar de content (website)
In totaal nemen 13.813 mensen deel aan de actie
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Mediacampagnes
Acties in de kijker

Picknicktafel actie

Warmste Week

Voor deze campagne werden alle gemeenten
in de provincies Oost-Vlaanderen en Namen
aangeschreven d.m.v. een brochure en brief
waarbij gevraagd werd zich in te schrijven voor
deze wedstrijd. De gemeente die het meeste
kg batterijen per inwoner inzamelde tussen
01/06/2018 en 30/6/2018 wint een picknicktafels
voor de gemeente.

Music For Life, ook De Warmste Week genoemd,
is gestart als jaarlijkse actie van de Vlaamse
radiozender Studio Brussel. Sinds 2018 werd
het een overkoepelend project van VRT, waarbij
luisteraars en bedrijven fondsen kunnen werven
ten voordele van verschillende goede doelen.
Het evenement wordt de week voor kerstmis
georganiseerd op het Domein Puyenbroeck te
Wachtebeke.

Resultaat Oost-Vlaanderen

34 deelnemende gemeenten

Bebat selecteerde Bednet als goede doel en organiseerde de actie “Batterijen voor
Bednet”, waarbij we alle Vlamingen uitdaagden om tussen 1 en 15 december zoveel
mogelijk gebruikte batterijen binnen te brengen in het winkelpunt of recyclagepark.

14.884,19 kg batterijen ingezameld
Nazareth won met 54,29 gram per inwoner

Resultaat

13.820 kg

meer ingezameld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De campagne video werd meer dan een miljoen keer bekeken. De campagne bereikte

Resultaat Namen

meer dan 3,8

miljoen Vlamingen.

11 deelnemende gemeenten
2.472,03 kg batterijen ingezameld
Cerfontaine won met 65,51

gram per inwoner
30
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Mediacampagnes
Acties in de kijker

Nostalgie Magic Tour

Villa Pila

Bebat en Nostalgie roepen op om zoveel

Met “Villa Pila” creëerde Bebat een

mogelijk lege batterijen en gebruikt

gratis

speelgoed binnen te brengen tijdens

schoolkinderen van 8 tot 12 jaar.

de week van 3 december - 8 december,

educatief

programma

voor

Ons gebouw in Tienen voorziet een educatief

om zo minderbedeelde kinderen ook

bezoekerscentrum waar scholen door een

een leuk Sinterklaas cadeau te kunnen

gespecialiseerde animator een uitgebreide

geven.

voorlichting krijgen over energie en de levenscyclus van batterijen (werking,
inzameling, sortering, verwerking) in het bijzonder. In het kader van preventie,
wordt aan alle bezoekers informatie gegeven in verband met het juiste gebruik van

Resultaat
Er werd

16.420,90kg

batterijen.
lege batterijen ingezameld –

245 kg meer dan in

2017.

Resultaat
Villa Pila ontvangt 4 scholen per week (alle schooldagen behalve op woensdag) met
gemiddeld 40 leerlingen per bezoek. In schooljaar 2017-2018 kwamen meer dan

3500 leerlingen op bezoek.
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16
Mediacampagnes
Acties in de kijker

Preventie
Op de blog van Bebat werd duidelijk ingezet op preventie en het
correct gebruik van batterijen. Interessant om te weten is dat de
blog ‘SOS lekkende batterijen’ onze meest gelezen blog is. Daarnaast
werden er ook tips op de Facebookpagina van Bebat geplaatst. Elke
blogpost in het kader van veiligheid en preventie werd ook op de
Facebookpagina gepost.

Resultaat
De Facebookpagina van Bebat heeft een bereik van 1,6

miljoen

mensen. Bebat heeft iets meer dan 20.000 volgers op Facebook.
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