AANVAARDINGSPLICHT

BATTERIJEN
Valt uw onderneming onder deze wetgeving?

BENT U PRODUCENT OF
INVOERDER VAN BATTERIJEN
EN/OF VAN PRODUCTEN MET
BATTERIJEN EN BRENGT U DEZE
OP DE BELGISCHE MARKT?
DAN HEEFT U OOK EEN
VERANTWOORDELIJKHEID
WANNEER DE BATTERIJ
WORDT AFGEDANKT.

Meer en meer producten bevatten één of meerdere
batterijen. Denk aan wenskaarten met muziek, kleding,
e-sigaretten, (sport)horloges, gadgets en andere elektrische
apparaten voor huishoudelijk en professioneel gebruik.
Daarnaast denken we ook aan elektrisch aangedreven
vervoermiddelen zoals elektrische fietsen/scooters/steps/
hooverboards… en hybride en elektrische voertuigen
evenals aan stationaire batterijen voor energieopslag
(powerbanks, UPS, zonnepanelen…). Batterijen zijn echt
overal aanwezig.
De kans is groot dat uw onderneming batterijen importeert
(of produceert) en deze op de Belgische markt brengt.
In dat geval is de wettelijke aanvaardingsplicht van
toepassing. Deze vloeit voort uit de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC die werd omgezet in de federale en
de 3 regionale wetgevingen in België.

Iedereen die batterijen (los of ingebouwd) importeert (of produceert) en in België
verkoopt/verhuurt/ter beschikking stelt, wordt beschouwd als “producent” in het kader
van deze wetgeving en is verplicht:
• zich te registeren
• aangifte te doen van de verkochte batterijen
• te sensibiliseren en de nodige preventiemaatregelen te nemen
• een dekkend inzamelsysteem op te zetten voor de afgedankte batterijen en dit niet
alleen voor de batterijen die hij zelf op de markt brengt maar ook om de afgedankte
batterijen van andere fabrikanten/invoerders die bij hem worden ingeleverd, op te
vangen. Ook wie geen klant is bij de handelaar mag afgedankte batterijen inleveren
• de ingezamelde batterijen te laten verwerken bij een recycler die voldoet aan de
3 gewestelijke wetgevingen
• te bewijzen dat de recycler de Europees (en gewestelijk) opgelegde minimale
recyclingefficiëntie behaalt
• rapporteren aan de 3 overheden over bovenstaande verplichtingen

BENT U NIET ZEKER DAT U ONDER DEZE WETGEVING VALT?
Bebat ontwikkelde een handige tool om dit na te gaan. U kan deze eenvoudige en
snelle test raadplegen via : https://info.bebat.be/nl/check-aanvaardingsplicht

HOE KAN IK AAN DEZE WETGEVING VOLDOEN?
U kan op 2 manieren voldoen aan deze wetgeving. Een eerste mogelijkheid is dat u
een individueel afvalpreventie- en beheersplan ter goedkeuring indient bij de regionale
overheden. Een andere mogelijkheid is dat uw bedrijf aansluit bij Bebat vzw.
Bebat neemt dan de verplichtingen van u over en ontzorgt uw bedrijf (groot of klein) volledig.

WAT DOET BEBAT VOOR U?
Bebat zorgt voor:
• de gewestelijke registratieplicht
• uitgebreide sensibiliseringscampagnes en de nodige preventiemaatregelen
• de inzameling*: Bebat heeft meer dan 24.000 inzamelpunten
• advies over de omgang met batterijen bij inzamelpunten
• gratis inzamelmiddelen*
• de recyclage met bewijs van de recyclage-efficiëntie*
• de gewestelijke rapporteringen aan de overheden
• v
 eilig transport, veilige opslag en verwerking*
Voor batterijen > 20 kg (voor loodbatterijen > 3 kg) waarvoor een
administratieve bijdrage geldt, zorgt Bebat voor een oplossing op maat.

WAT MOET U WEL NOG VOOR ONS DOEN?
U dient enkel aangifte te doen van de batterijen die u op de Belgische markt brengt via
ons online platform myBatbase. Dit gebeurt jaarlijks (> 10.000 batterijen) of maandelijks
(≤ 10.000 batterijen).

* voor batterijen met een milieubijdrage. Dit is het geval voor alle batterijen ≤ 20 kg (voor loodbatterijen ≤ 3 kg).

HOE AANSLUITEN BIJ BEBAT?
Dit kan zeer eenvoudig. Surf naar
https://mybatbase.bebat.be/register-company
U kan er online uw onderneming registeren en online
de Toetredingsovereenkomst met Bebat tekenen.

WAT ZIJN DE TARIEVEN?
U betaalt een jaarlijkse fee van 60€ (excl.btw). Daarnaast betaalt u een allesomvattende
milieubijdrage voor batterijen ≤ 20 kg (voor loodbatterijen ≤ 3 kg) en een administratieve
bijdrage voor batterijen > 20 kg (loodbatterijen > 3 kg). In dat laatste geval zal Bebat
samen met u bekijken welke dienstverlening u wenst voor de inzameling en recyclage van
deze afgedankte batterijen.
U vindt de tarieven terug op www.bebat.be/nl/bijdragen

WAT ALS IK MIJ NIET IN ORDE STEL?
U stelt zich best onmiddellijk in orde zodra u batterijen (los of ingebouwd) produceert of
importeert en ze op de Belgische markt brengt. Doet u dit later zal u verplicht zijn retroactieve
bijdragen te betalen. De regionale overheden doen ook controles op zogenaamde free-riders.
Voor al uw vragen in verband met de aansluiting bij Bebat kan u terecht bij
participants@bebat.be of 016/76.88.91

MOET IK ALS EINDVERKOPER BEBAT
INZAMELPUNT WORDEN?
Indien u batterijen verkoopt aan eindgebruikers (consumenten of bedrijven) bent u verplicht
afgedankte batterijen terug te nemen. Dit kan makkelijk door gratis inzamelpunt te worden
bij Bebat.
Hiervoor dient u zich te registreren op https://mybebat.bebat.be/login#register
Tevens voorzien wij u kosteloos van de nodige veilige inzamelmiddelen.
Voor al uw vragen over de inzameling kan u terecht bij collection@bebat.be
of 0800/97.521

(Verkoops-)bedrijven die naast een Belgische oplossing ook een
Europese oplossing zoeken voor hun wettelijk georganiseerd
inzamelnetwerk van afgedankte batterijen of mogelijks voor
hergebruik bestemde batterijen kunnen ook terecht bij Bebat,
dankzij haar platform RENEOS. (www.reneos.eu)
Bebat vzw is als beheersorganisme ook lid van EUCOBAT
aisbl (www.eucobat.eu), en onderhoudt goede contacten
met haar zusterorganisaties in de andere EU-landen. We
werken met erkende verwerkers en recyclagebedrijven en
garanderen steeds de beste technologische oplossing voor
de recyclage van elk type batterij.

SPEEL OP ZEKER EN LAAT ONS
U VOLLEDIG ONTZORGEN VAN
UW WETTELIJKE VERPLICHTING!
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