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Toetredingsovereenkomst BEBAT 

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 

1. De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht FONDS OPHALING BATTERIJEN, afgekort 

“BEBAT”, met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Walstraat 5, met ondernemingsnummer 

0456.561.776, voor de doeleinden van onderhavige overeenkomst hierna vertegenwoordigd door de 

heer Peter Coonen, in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, naar behoren daartoe 

gemachtigd.  

 hierna "BEBAT" genoemd. 

EN: 

2. De rechtspersoon/natuurlijke persoon1, _________________________________________________ 

[rechtsvorm/identiteit/naam] ; vennootschap naar __________________ recht [enkel voor 

vennootschappen], met maatschappelijke zetel/adres te 

____________________________________________________________________________ [adres],  

met ondernemingsnummer _______________________ [nummer], voor de doeleinden van deze 

overeenkomst vertegenwoordigd door Dhr./Mevr. ______________________________________ 

[identiteit wettelijk vertegenwoordiger], in zijn/haar hoedanigheid van 

____________________________ [hoedanigheid], die verklaart naar behoren te zijn gemachtigd deze 

overeenkomst af te sluiten. 

 hierna de "Deelnemer" genoemd. 

 

IS OVEREENGEKOMEN DAT: 

Door de afsluiting van onderhavige Toetredingsovereenkomst, verklaart de Deelnemer kennis genomen te 

hebben van alle hierin opgenomen bepalingen en van het Reglement bij de Toetredingsovereenkomst 

BEBAT (hierna “Reglement” genoemd, Bijlage 1), en zonder enig voorbehoud tot het BEBAT-systeem toe te 

treden onder de in de Toetredingsovereenkomst en het Reglement bepaalde voorwaarden.  

 

 

                                                           

1 De toepasselijke gegevens worden door de Deelnemer aan BEBAT meegedeeld op de door BEBAT bepaalde wijze en 

worden vermeld in de door BEBAT aan de Deelnemer gezonden bevestiging houdende afsluiting van de 

Toetredingsovereenkomst. 
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Artikel 1 – Kader en situering 

In de drie Belgische Gewesten geldt een wettelijke aanvaardingsplicht voor Afgedankte batterijen (eventueel als 

onderdeel van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid), waaraan voldaan kan worden door middel van 

een Milieubeleidsovereenkomst en door toetreding tot een collectief systeem. 

Als beheersorganisme heeft BEBAT een collectief systeem opgezet dat de Deelnemer toelaat te voldoen aan deze 

aanvaardingsplicht en aan de financiering ervan. Door de afsluiting van onderhavige Toetredingsovereenkomst 

treedt de Deelnemer, voor de door hem op de Belgische markt gebrachte Batterijen,  toe tot het BEBAT-systeem 

voor het beheer van Afgedankte batterijen. 

BEBAT zamelt Afgedankte batterijen in via een uitgebreid netwerk van inzamelpunten, verspreid over het hele 

Belgische grondgebied, en staat in voor de ophaling ervan. Vervolgens zorgt BEBAT ervoor dat deze Afgedankte 

batterijen optimaal worden gesorteerd, zodat zij maximaal kunnen worden gerecycleerd en verwerkt. BEBAT kan 

hieromtrent overeenkomsten met derden afsluiten. Naast deze operationele taken, vervult BEBAT nog diverse 

andere taken als beheersorganisme, zo onder meer de rapporterings- en informatieverplichtingen t.o.v. de 

overheden, evenals taken m.b.t. preventie, sensibilisering, beheerstaken, financieel beheer, enz.  

Deze Toetredingsovereenkomst houdt rekening met de afschaffing van de milieutaks op batterijen. Indien de 

Deelnemer voorafgaand de afsluiting van deze overeenkomst al een toetredingsovereenkomst had afgesloten 

met BEBAT, verliest deze laatste van rechtswege haar rechtskracht als gevolg van de afsluiting van onderhavige 

Toetredingsovereenkomst. 

Deze Toetredingsovereenkomst wordt door BEBAT afgesloten in haar hoedanigheid van beheerorganisme voor 

de uitvoering van de aanvaardingsplicht betreffende Afgedankte batterijen. Onderhavige tekst is dus een type-

contract waaraan geen individuele wijzigingen worden aangebracht.  

 

Artikel 2 – Definities – Voorwerp – Toetredingsovereenkomst en Reglement  

De definities zijn opgenomen in artikel 1 van het Reglement. 

Deze Toetredingsovereenkomst bevat in bijlage het Reglement, dat integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst. 

Beide documenten dienen steeds samen te worden gelezen en vormen één geheel. Afsluiting van de 

Toetredingsovereenkomst impliceert ook de aanvaarding van het Reglement.  

De Deelnemer verbindt zich tot het betalen van de Financieringsbijdragen ten einde BEBAT in staat te stellen haar 

opdracht uit te voeren. 

Het Reglement bepaalt nader de voorwaarden waaronder de Deelnemer toetreedt en de rechten en 

verplichtingen van de Deelnemer en BEBAT.  

De Deelnemer verbindt er zich toe om voor al zijn Batterijen toe te treden tot het BEBAT-systeem en 

derhalve alle door hem op de markt gebrachte Batterijen in zijn aangiftes op te nemen. Dit geldt dus niet 

voor Batterijen die hij heeft aangekocht in België met Milieubijdrage of Administratieve bijdrage.  
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Artikel 3 – Toepassingsgebied 

De overeenkomst is van toepassing op alle Batterijen die door de Deelnemer op het Belgisch grondgebied op de 

markt gebracht werden en waarop krachtens een in België geldende wetgeving een aanvaardingsplicht van 

toepassing is. Zij is zowel van toepassing op losse Batterijen als op Batterijen die worden meegeleverd met een 

ander product of zich in een product bevinden (bvb. in/met apparaten of voertuigen). 

Bij wijze van uitzondering en enkel onder de in artikel 10 van het Reglement bepaalde voorwaarden, kan een 

Toetredingsovereenkomst betrekking hebben op Batterijen die door een derde partij op de markt zijn gebracht. 

 

Artikel 4 – Wijze van afsluiting : elektronisch 

Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten op elektronische wijze. De Deelnemer ondertekent de 

overeenkomst door registratie op http://www.bebat.be/ en aanvaardt op die wijze de daar beschikbare versie 

van de Toetredingsovereenkomst en van het Reglement. Na deze registratie ontvangt de Deelnemer eerst per 

elektronische post een bevestiging van de registratie. Hierna ontvangt hij een brief van BEBAT houdende afsluiting 

van deze Toetredingsovereenkomst, evenals de factuur betreffende de Deelnemingsbijdrage. De 

Toetredingsovereenkomst is slechts afgesloten en komt slechts tot stand krachtens deze uitdrukkelijke bevestiging 

door BEBAT per brief. Partijen erkennen dat deze registratie en aanvaarding gelden als ondertekening van de 

overeenkomst en dat aldus is voldaan aan de voorwaarden van de elektronische handtekening. 

De door de Deelnemer afgesloten overeenkomst is beschikbaar voor raadpleging op de Website van BEBAT 

(https://batbase.bebat.be/) via het tabblad “Help/Deelnemersinfo”,  de brief van BEBAT houdende 

afsluiting van deze overeenkomst op voor de hem voorbehouden privatieve account op de voormelde 

Website.   

 

Artikel 5 – Mandaat aan BEBAT 

Door toetreding tot het BEBAT-systeem mandateert de Deelnemer BEBAT om alle handelingen te stellen die nuttig 

en nodig zijn voor het vervullen van haar opdracht, met inbegrip van de verwezenlijking van het BEBAT-systeem 

voor beheer van Afgedankte batterijen, alsmede de afsluiting van overeenkomsten met derden in dit verband en 

alle taken van BEBAT als beheersorganisme. Dit mandaat omvat tevens het mandaat van de Deelnemer aan BEBAT 

om alle nuttige en nodige contacten te hebben met de bevoegde overheden en om Milieubeleidsovereenkomsten 

te bespreken en bindend af te sluiten namens de Deelnemer.  

De Deelnemer is tevens verbonden door de op het ogenblik van zijn toetreding door BEBAT afgesloten 

Milieubeleidsovereenkomsten. 

De Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke/reglementaire verplichtingen, 

Milieubeleidsovereenkomsten inbegrepen, waarvan de uitvoering niet uitdrukkelijk aan BEBAT is opgedragen. 
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Artikel 6 – Duur - Inwerkingtreding 

De Overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde duur. Zij is afgesloten en treedt in werking op de door 

BEBAT schriftelijk bevestigde datum (zie artikel 4). 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Deelnemer 

De verplichtingen van de Deelnemer zijn nader bepaald in het Reglement in bijlage. 

De Deelnemer is er onder meer toe gehouden de in het Reglement bepaalde Aangiftes te verrichten en de 

Financieringsbijdragen te betalen. 

Voorafgaand aan de afsluiting van onderhavige Toetredingsovereenkomst deelt de Deelnemer op de door BEBAT 

bepaalde wijze de gevraagde gegevens mee aan BEBAT. 

 

Artikel 8 – Verplichtingen van BEBAT 

BEBAT verbindt er zich toe alle handelingen te stellen om de aanvaardingsplicht van de Deelnemer i.v.m. 

Afgedankte batterijen en haar opdracht als gemandateerd beheersorganisme uit te voeren. Dit omvat o.a. de 

verwezenlijking van het in artikel 1 vermelde BEBAT-systeem, en dit in overeenstemming met de wettelijke 

voorwaarden en de in Milieubeleidsovereenkomsten met de drie Gewesten gemaakte afspraken. 

BEBAT verbindt er zich toe de Aangiftes die worden verricht in overeenstemming met het Reglement te 

behandelen en de Financieringsbijdragen te innen. 

Op haar Website houdt BEBAT voor de Deelnemer een eigen account ter beschikking, waartoe de Deelnemer 

exclusief toegang heeft. 

BEBAT houdt een lijst bij van de Deelnemers en stelt deze lijst ter beschikking van de Deelnemer. Elke Deelnemer 

kan zich te allen tijde informeren over het feit of een derde al dan niet tevens deelneemt aan het BEBAT-systeem. 

BEBAT is gemachtigd om deze lijst geheel of gedeeltelijk te gebruiken in haar eigen publicaties en/of mededelingen 

of in het kader van campagnes van sensibilisering en informatie. 

BEBAT verbindt zich ertoe om alle financiële of commerciële informatie die haar wordt toevertrouwd door de 

Deelnemer of waarvan BEBAT op de hoogte is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, strikt 

vertrouwelijk te behandelen (zie ook de nadere bepalingen i.v.m. vertrouwelijkheid in het Reglement). 
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Artikel 9 – Wijzigingen en/of toevoegingen 

Gelet op de opdracht van BEBAT i.v.m. de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor Afgedankte batterijen en met 

oog op een adequaat beheer van het BEBAT-systeem, heeft BEBAT het recht éénzijdig de voorwaarden en 

karakteristieken van het BEBAT-systeem aan te passen, ongeacht of de aanpassing betrekking heeft op enig recht 

of enige verplichting uit hoofde van de Toetredingsovereenkomst met de Deelnemer of het Reglement. 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aanpassingen die louter betrekking hebben op 

uitvoeringsmodaliteiten, of op louter procedurele aspecten (bvb. de procedure van de Aangiftes) of geen invloed 

hebben op de rechten of plichten van de Deelnemer, niet worden beschouwd als wijzigingen van de 

Toetredingsovereenkomst of van het Reglement. Dergelijke aanpassingen kunnen dus steeds worden 

aangebracht door BEBAT zonder de hierna vermelde procedure toe te passen.  

Wijzigingen of toevoegingen aan onderhavige Toetredingsovereenkomst of aan het Reglement kunnen éénzijdig 

worden aangebracht door BEBAT op voorwaarde dat er kennis van gegeven is aan de Deelnemer per elektronische 

bericht gezonden aan het door de Deelnemer aan BEBAT opgegeven e-mail adres. De Deelnemer beschikt over 

een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving door BEBAT om een dergelijke wijziging of 

toevoeging te betwisten per aangetekende brief met vermelding van het motief hiervoor. Bij gebrek aan 

betwisting binnen de voormelde termijn maken de wijzigingen/toevoegingen deel uit van de 

Toetredingsovereenkomst. In het geval van betwisting behoudt BEBAT zich het recht voor om de 

Toetredingsovereenkomst op te zeggen. 

 

Opgesteld te Tienen, op de door BEBAT schriftelijk bevestigde datum, 

 

Voor de Deelnemer2   Voor BEBAT3 

 

 

BIJLAGE 

1. Reglement bij de Toetredingsovereenkomst tot BEBAT (versie 2015.01) 

                                                           

2 De identiteit en hoedanigheid van de namens de Deelnemer ondertekende persoon (handtekeningsbevoegde) zijn 

vooraf door de Deelnemer aan BEBAT meegedeeld. Door de aanduiding van een handtekeningsbevoegde persoon 

bevestigt de Deelnemer dat deze persoon de overeenkomst rechtsgeldig afsluit en hiervoor de nodige bevoegdheid 

heeft. 

3 Wat betreft BEBAT wordt de Toetredingsovereenkomst ondertekend door de gedelegeerde bestuurder. 
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Bijlage 1: Reglement 

bij de Toetredingsovereenkomst tot BEBAT 

Versie 2015.01 

15/01/2015 

Onderhavig “Reglement bij de Toetredingsovereenkomst tot BEBAT” (hier verder “Reglement” genoemd) is 

als bijlage opgenomen bij de “Toetredingsovereenkomst tot BEBAT” (hier verder 

“Toetredingsovereenkomst” genoemd) en maakt er integraal deel van uit. 

De Toetredingsovereenkomst en het Reglement, samen met de andere documenten of informatie waar 

naar verwezen wordt, bevatten de voorwaarden waaronder de Deelnemer toetreedt tot het BEBAT-

systeem, en de rechten en plichten van de Deelnemer en BEBAT in dit verband.  

Onderhavig Reglement heeft een versienummer en een datum. Indien BEBAT een latere versie van het 

Reglement uitbrengt, vervangt deze latere versie onderhavig Reglement.  

*** 

 

Artikel 1 – Definities 

 

Aangetekende brief : Aangetekende brief per post tegen ontvangstbewijs; 

Aangiftes :  De maandelijkse aangiftes en de definitieve (regulariserende) aangiftes zoals in dit Reglement bepaald, 

of indien van toepassing, de jaarlijkse vereenvoudigde aangiftes (zie artikel 3 Reglement);  

Administratieve bijdrage: Bijdrage verschuldigd door de Deelnemer als vergoeding van kosten verbonden aan 

diverse opdrachten van BEBAT in het kader van de aanvaardingsplicht voor Afgedankte batterijen (met name 

rapportering en informatieverstrekking aan de overheden, preventie, sensibilisering, beheerstaken, financieel 

beheer enz.), en dit betreffende de door BEBAT bepaalde Batterijen (bekendgemaakt op www.bebat.be) (zie 

artikel 2.3 Reglement); 

Afgedankte batterij: Iedere batterij of accu waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of 

zich moet ontdoen; 

Autobatterij : Batterij of accu gebruikt voor het starten, voor de verlichting of het ontstekingsvermogen van een 

voertuig; 

 

Batterij: Elke in de Wetgeving bedoelde batterij of accu, met name een bron van door rechtstreekse omzetting 

van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit één of meer primaire (niet-oplaadbare/niet-

herlaadbare) batterijcellen of uit één of meer secundaire (oplaadbare/herlaadbare) batterijcellen, met 
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uitzondering van batterijen en accu’s in apparatuur die bestemd is om de ruimte ingestuurd te worden en van 

batterijen en accu’s in apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van wezenlijke 

belangen i.v.m. de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal (met uitzondering van producten 

die niet voor specifieke militaire doeleinden zijn bestemd); 

 

Batterijpack of “Pack” : Set batterijen of accu’s die onderling verbonden en/of voorzien zijn van een 

buitenverpakking, die één complete eenheid vormt en niet is bedoeld om door de eindgebruiker te worden 

opgedeeld of geopend; 

 

BEBAT-systeem: Het systeem dat opgezet is door BEBAT met het oog op de organisatie van de diensten van 

inzameling, ophaling, sortering, vervoer, verwerking en recyclage van Afgedankte batterijen (m.i.v. de afsluiting 

van overeenkomsten met derden in dit verband) evenals diverse taken als beheersorganisme zoals o.a. de 

rapportering en informatieverstrekking aan de overheden, preventie, sensibilisering, beheerstaken, financieel 

beheer enz.; 

Beslissingsdiagram : Beslissingsdiagram dat op de Website beschikbaar is voor raadpleging en dat toelaat om te 

bepalen of een Batterij al dan niet een Draagbare, een Industriële of een Autobatterij is;  

Deelnemer : Partij die de Toetredingsovereenkomst BEBAT heeft afgesloten; 

Deelnemingsbijdrage: Jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd door de Deelnemer onafhankelijk van het aantal 

op de markt gebrachte Batterijen (zie artikel 2.2 Reglement); 

Draagbare batterij : Iedere Batterij, Knoopcel, Batterijpack of accu die/dat : 

a. afgedicht is; en 

b. met de hand kan worden gedragen; en 

geen Industriële batterij of accu, noch een Autobatterij of -accu is; 

Financieringsbijdragen : De Deelnemingsbijdrage, de Milieubijdrage en de Administratieve bijdrage; 

Industriële batterij : Batterij of accu die uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden is 

ontworpen of in elk type elektrisch voertuig wordt gebruikt. Het betreft onder meer batterijen voor 

noodstroomvoorzieningen (bvb. UPS) evenals tractiebatterijen of accu’s van hybride, hybride plug-in en 

elektrische voertuigen (auto, vrachtwagen, bus, autocar en land- en tuinbouwvoertuigen), alsook  tractiebatterijen 

van  rolstoelen, boten, fietsen, bromfietsen, motorfietsen, werfvoertuigen, vorkheftrucks, hijskranen, golfwagens; 

 

Knoopcel : Kleine ronde Draagbare batterij of accu met een diameter die groter is dan de hoogte en die wordt 

gebruikt voor speciale doeleinden, zoals hoorapparaten, horloges, kleine draagbare apparatuur of als back-up 

stroomvoorziening; 

Milieubeleidsovereenkomsten: De milieubeleidsovereenkomsten of milieuovereenkomsten die door of namens 

BEBAT afgesloten zijn met het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk gewest met 

betrekking tot de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte Draagbare en Industriële batterijen; 

Milieubijdrage: Bijdrage verschuldigd door de Deelnemer voor elke op de markt gebrachte Batterij of Batterijpack 

(Pack) betreffende de door BEBAT bepaalde Batterijen (bekendgemaakt op www.bebat.be). De diensten van 

inzameling, ophaling, sortering, verwerking en recyclage zijn hierin inbegrepen (zie artikel 2.3 Reglement); 
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Nomenclatuur : Lijst van de op de markt gebrachte Batterijen die onder het BEBAT-systeem vallen, zoals 

vastgesteld en desgevallend aangevuld/gewijzigd door BEBAT; 

 

Op de markt brengen: De handeling waarbij al dan niet tegen betaling, de in België ingevoerde of geproduceerde 

Batterij voor de eerste maal in België: 

(i) aan een derde partij/consument te koop aangeboden, verkocht, verhuurd, in leasing gegeven of ter 

beschikking gesteld wordt, of  

(ii) bestemd wordt voor eigen gebruik; 

Overeenkomst of Toetredingsovereenkomst: De “Toetredingsovereenkomst BEBAT”, met inbegrip van 

onderhavig Reglement en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, alsook alle latere wijzigingen en 

toevoegingen hiervan; 

Producent van Batterijen: Persoon die, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van de techniek 

voor communicatie op afstand (bvb. verkoop op afstand, onder meer via internet), Batterijen met inbegrip van die 

welke in apparaten of voertuigen zijn ingebouwd, beroepsmatig voor het eerst in België op de markt brengt, al 

dan niet voor eigen gebruik; 

Verwijlinteresten: De interesten berekend op basis van de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee (2) %, 

met een minimum van 6%. Deze interesten zijn zonder ingebrekestelling of andere formaliteit van rechtswege 

verschuldigd vanaf/in de in het Reglement bepaalde datum/periode; 

Website: Het declaratieplatform van BEBAT, “myBatbase” genoemd https://batbase.bebat.be/, met een 

rechtstreekse en beveiligde verbinding met de BEBAT server, waarop de Deelnemer beschikt over een privatief 

toegankelijke account; indien onder “website” een andere website moet worden begrepen dan  myBatbase, 

wordt deze website uitdrukkelijk vermeld;  

Wetgeving: de Europese Richtlijn 2006/66 van 6 september 2006 inzake (afgedankte) batterijen en accu’s en de 

Gewestelijke decreten/ordonnanties tot invoering van een aanvaardingsplicht betreffende Afgedankte batterijen, 

met inbegrip van hun uitvoeringsbesluiten en –maatregelen, en met inbegrip van de 

Milieubeleidsovereenkomsten. Op de website www.bebat.be vindt de Deelnemer nadere informatie i.v.m. deze 

wetgeving. 

 

Artikel 2 – Financieringsbijdragen 

2.1 Algemeen 

De Deelnemer betaalt vanaf de inwerkingtreding van de Toetredingsovereenkomst en gedurende de 

volledige duur ervan aan BEBAT Financieringsbijdragen in overeenstemming met de in onderhavig 

Reglement bepaalde modaliteiten. Er zijn door de Deelnemer twee types van Financieringsbijdragen 

verschuldigd : de Deelnemingsbijdrage enerzijds (zie 2.2) en de Milieu- en Administratieve bijdragen (zie 

2.3) anderzijds. 
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Bovendien geldt de toetreding van de Deelnemer retroactief ook voor een periode van drie jaar. Deze 

periode neemt een aanvang op 1 januari van het derde jaar dat het jaar van toetreding voorafgaat. 

Voor wat betreft deze retroactieve periode (i)  is de Deelnemer Milieubijdragen en/of Administratieve 

bijdragen verschuldigd, tenzij hij aantoont dat hij in deze periode zelf heeft voldaan aan de 

aanvaardingsplicht voor Afgedankte batterijen of de milieutaks heeft betaald, en  (ii) heeft de Deelnemer 

geen recht op terugbetaling. 

Het bedrag, de berekeningswijze en de datum van inwerkingtreding van de Financieringsbijdragen 

worden door BEBAT bepaald in overeenstemming met de bepalingen van de 

Milieubeleidsovereenkomsten.  

Het bedrag van de geldende Financieringsbijdragen wordt door BEBAT vermeld op de website 

www.bebat.be.  

2.2 De Deelnemingsbijdrage4 

De Deelnemingsbijdrage is een jaarlijkse forfaitaire bijdrage die elke Deelnemer dient te betalen als 

vergoeding van algemene kosten en om gebruik te maken van het BEBAT-systeem. Zij is ondeelbaar 

verschuldigd per begonnen kalenderjaar en dus onafhankelijk van de datum van toetreding.  

De Deelnemingsbijdrage moet worden betaald onmiddellijk na de afsluiting van de 

Toetredingsovereenkomst, en verder jaarlijks in het begin van het jaar. De Deelnemer ontvangt 

betreffende de Deelnemingsbijdrage een afzonderlijke factuur van BEBAT. 

2.3  De Milieubijdrage en de Administratieve bijdrage5  

 De Deelnemer betaalt per Batterij of Batterijpack die hij in België op de markt brengt een Milieubijdrage 

of een Administratieve bijdrage. De bijdragen zijn verschuldigd per kalenderjaar (dit desgevallend na 

aftrek van de terugname van de in België de markt gebrachte Batterijen die het voorwerp zijn geweest 

van een creditnota). 

 De Milieu- en Administratieve bijdragen worden door BEBAT maandelijks gefactureerd op basis van de 

door de Deelnemer verrichte Aangiftes. 

Om te bepalen op welke datum Batterijen op de markt zijn gebracht, wordt rekening gehouden met:  

(i) de datum van facturatie van de Batterijen, of  

                                                           

4 Ter informatie en zonder verbintenis voor de toekomst, de bijdrage van toepassing in het kalenderjaar 2015 (excl. 

btw) beloopt : Deelnemingsbijdrage: 60,00 EUR per Deelnemer. 
5 Ter informatie en zonder verbintenis voor de toekomst, de bijdragen van toepassing in het kalenderjaar 2015 (excl. 

btw) belopen :  Milieubijdrage: 0,075 EUR per Batterij of per Batterijpack, 12 EUR per Batterij of Batterijpack li-ion 

voor elektrische fiets vanaf 1/7/2015; Administratieve bijdrage: 0,075 EUR per Batterij of Batterijpack, enkel voor 

loodbatterijen >3kg en Batterijen voor hybride en elektrische voertuigen (EFV). 
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(ii) bij gebreke hiervan, de datum van levering aan een derde. Voor zover de Deelnemer, hetzij als 

detailhandelaar hetzij als eindverkoper optreedt zonder dat hiervoor een factuur vereist is, wordt 

onder datum van het op de markt brengen verstaan het ogenblik waarop de Deelnemer deze 

Batterijen aankoopt of, bij gebreke hiervan, wanneer zij hem geleverd worden (bvb. : gratis 

batterijen, monsters, enz.). 

 

Artikel 3 - Aangiftes 

3.1 De maandelijkse Aangiftes6 

 De Deelnemer verricht maandelijks een Aangifte met betrekking tot alle tijdens de afgelopen 

aangifteperiode (een maand) op de markt gebrachte Batterijen, per hoeveelheden en gewichten en per 

type Batterij, met inbegrip van de Batterijen die hij gratis heeft geleverd of ter beschikking gesteld (zoals 

bvb. gratis monsters). 

 De Batterijen waarvan is aangetoond dat zij werden uitgevoerd naar het buitenland (buiten België), 

dienen niet te worden opgenomen in de Aangifte. Indien m.b.t. uitgevoerde Batterijen toch al een 

bijdrage is betaald, dient deze negatief te worden aangegeven in de Aangifte. 

 De Aangifte dient te worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de 

aangifteperiode waarop zij betrekking heeft. In geval van laattijdige Aangifte zijn Verwijlintresten 

verschuldigd op het aangiftebedrag te rekenen vanaf de voormelde uiterlijke datum tot de datum waarop 

de Aangifte ingediend wordt. 

 De Deelnemer is ertoe gehouden deze aangifteverplichting op een geautomatiseerde manier na te komen 

via de Website. Bij het verrichten van de Aangifte leeft de Deelnemer alle instructies van BEBAT na.  

 De Aangifte gebeurt volgens de nummers van de BEBAT Nomenclatuur. De identificatie van de Batterijen 

gebeurt minimaal op basis van de volgende criteria: chemisch systeem (zink-koolstof, alkaline, enz.), type 

van batterij (identificatie I.E.C., J.I.S., USA, enz.), het gewicht per batterij (in gram), formaat (lengte x 

breedte x hoogte in mm). Indien de Deelnemer een nieuw type batterij op de markt brengt, dient hiervoor 

een nieuwe beschrijving te worden verricht door de Deelnemer op de door BEBAT bepaalde wijze. Indien 

de Deelnemer een batterij op de markt brengt die nog niet is opgenomen in de Nomenclatuur, dient hij 

dit onmiddellijk aan BEBAT te melden. 

 De Deelnemer die aantoont in de onmogelijkheid te zijn de Aangiftes via de Website te verrichten, is aan 

BEBAT een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor het manueel verwerken van de Aangifte7. 

                                                           

6 Voor Deelnemers die jaarlijks een beperkt aantal Batterijen op de markt brengen, kan een jaarlijkse vereenvoudigde 

Aangifte toepasselijk zijn (zie artikel 3.3 hierna).  
7 Ter informatie en zonder verbintenis voor de toekomst : voor het jaar 2015 bedraagt deze vergoeding 12,50 EUR excl. 

btw. Dit geldt ook voor de in artikel 3.2 bepaalde jaarlijkse definitieve aangifte alsook voor de in artikel 3.3 bepaalde 

vereenvoudigde aangifte.   
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De wijze waarop de Aangifte moet gebeuren en de bij de Aangifte door de Deelnemer te verstrekken 

informatie i.v.m. de op markt gebrachte hoeveelheden kunnen steeds door BEBAT gewijzigd 

worden. Dit kan noodzakelijk zijn om de goede uitvoering van haar opdracht en haar verbintenissen 

in overeenstemming met de Toetredingsovereenkomst te verzekeren.  

 

 

3.2 De jaarlijkse definitieve Aangifte 

 De jaarlijkse definitieve Aangifte strekt ertoe de tussentijdse maandelijkse Aangiftes en de tussentijdse 

facturatie te regulariseren door een factuur of een creditnota. De definitieve Aangifte wordt door BEBAT 

opgesteld op basis van de door de Deelnemer verrichte maandelijkse Aangiftes. 

 Vanaf 1 januari van elk jaar en mits de Deelnemer alle maandelijkse Aangiftes heeft ingediend, kan hij zijn 

definitieve Aangifte verifiëren via de Website. De Deelnemer moet deze verificatie en eventuele correcties 

verrichten tegen uiterlijk 28 februari van het jaar volgend op het declaratiejaar, via een “13e maand” op 

de Website. Bij gebrek hieraan binnen de gestelde termijn, wordt de door BEBAT meegedeelde definitieve 

Aangifte geacht te zijn voor juist verklaard door de Deelnemer. 

 De Deelnemer ontvangt van BEBAT bij wijze van herinnering, vóór 5 februari, per elektronisch bericht aan 

het door hem opgegeven e-mailadres, een definitieve Aangifte met betrekking tot de door hem 

aangegeven op de markt gebrachte Batterijen, met inbegrip van monsters die door hem kosteloos ter 

beschikking werden gesteld. 

 Indien de Deelnemer na 28 februari een “13e maand” aangifte indient, is hij Verwijlintresten verschuldigd 

op het bedrag hiervan, van 1 maart tot op datum van de indiening van de Aangifte. Deze intresten zijn 

cumulatief met de in de laatste alinea van dit artikel bepaalde Verwijlintresten. 

 Indien het bedrag van de door de Deelnemer verschuldigde Milieu- en/of Administratieve bijdragen, 

berekend op basis van de werkelijk op de markt gebrachte Batterijen zoals blijkt uit de goedgekeurde 

definitieve Aangifte, lager ligt dan het totaal van de bijdragen dat reeds betaald werd voor deze zelfde 

periode, bevestigt BEBAT aan de Deelnemer het saldo in zijn voordeel en maakt hem de 

overeenstemmende creditnota over. De Deelnemer is gerechtigd dit saldo in mindering te brengen op de 

eerstvolgende factuur die hij ontvangt van BEBAT. Aldus zal het aldus vastgestelde tegoed overgedragen 

worden naar de creditzijde van de rekening van de Deelnemer. De Deelnemer kan er ook voor opteren 

aan BEBAT schriftelijk de terugbetaling van het saldo te vragen, met vermelding van het rekeningnummer 

waarop moet worden terugbetaald. 

 Indien het bedrag van de door de Deelnemer verschuldigde Milieu- en/of Administratieve bijdragen, 

berekend op basis van de werkelijk op de markt gebrachte Batterijen zoals blijkt uit de goedgekeurde 

definitieve Aangifte, hoger ligt dan het totaal van de bijdragen reeds betaald voor deze zelfde periode, 

dan maakt het aldus vastgestelde verschil het voorwerp uit van een bijkomende factuur opgesteld door 

BEBAT. 
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In het geval van een dergelijke afwijking in meer : indien betreffende een kalenderjaar het aantal op de 

markt gebrachte Batterijen zoals blijkt uit de definitieve goedgekeurde aangifte met meer dan 5% het 

totaal van de maandelijkse Aangiftes overschrijdt, zijn Verwijlinteresten verschuldigd. Deze zijn dan 

berekend ten belope van 6 maanden op het verschil tussen de in dat jaar werkelijk verschuldigde Milieu- 

en/of Administratieve bijdragen en de reeds betaalde Milieu- en/of Administratieve bijdragen. Deze 

interesten zullen in rekening gebracht worden op de bovenvermelde aanvullende factuur. 

 

3.3 De vereenvoudigde Aangifte  

 BEBAT kan vereenvoudigde aangiftemodaliteiten uitwerken voor de Deelnemers die jaarlijks slechts een 

beperkt aantal batterijen op de markt brengen. De modaliteiten en toepassingsvoorwaarden worden 

bekendgemaakt op www.bebat.be 8 In geval van overschrijding van de drempelhoeveelheid zijn 

Verwijlintresten verschuldigd berekend over een periode van 6 maanden op het bedrag van de Milieu- 

en/of Administratieve bijdragen betreffende het aantal Batterijen dat de drempelhoeveelheid 

overschrijdt. 

 De Deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk, indien hij aan de toepassingsvoorwaarden voldoet, de 

toepassing van de vereenvoudigde procedure aan te vragen. Toepassing van de vereenvoudigde Aangifte 

vindt steeds plaats onder alle voorbehoud en met name wat betreft de voldoening van de 

toepassingsvoorwaarden en controle door BEBAT. 

 Een vereenvoudigde Aangifte moet worden ingediend op uiterlijk 28 februari van het jaar volgend op de 

aangifteperiode. In geval van laattijdige indiening zijn Verwijlintresten verschuldigd, en worden deze 

berekend op het bedrag van de Aangifte, van 1 maart tot op datum van de indiening ervan. 

 Na indiening van de vereenvoudigde aangifte ontvangt de Deelnemer de factuur in overeenstemming 

met de aangegeven hoeveelheden.  

 In geval van onterechte toepassing van deze vereenvoudigde procedure is de in artikel 7.2 opgenomen 

sanctie van toepassing. Onverminderd deze sanctie dient de Deelnemer vanaf het volgende kalenderjaar 

maandelijkse  Aangiftes te verrichten.  

 Indien de Deelnemer voor de vereenvoudigde Aangifte heeft gekozen, maar hij in de loop van het jaar 

vaststelt dat de voormelde drempelhoeveelheid zal worden overschreden, dient hij BEBAT hiervan te 

informeren, zodat tijdig kan worden overgeschakeld naar een maandelijkse Aangifte en de toepasselijke 

sanctie kan worden vermeden. 

 

Artikel 4 – Facturatie- en betalingsvoorwaarden 

                                                           

8 Ter informatie en zonder verbintenis voor de toekomst : In 2015 is deze drempelhoeveelheid bepaald op 10.000 

stuks Batterijen. 
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4.1  De facturen van BEBAT aan de Deelnemer i.v.m. de maandelijkse Aangiftes zijn betaalbaar uiterlijk 

binnen de 60 dagen na het einde van de betrokken aangifteperiode, ongeacht de indieningsdatum 

van de Aangifte of het facturatietijdstip. 

 Andere facturen van BEBAT aan de Deelnemer zijn betaalbaar binnen de 60 dagen vanaf factuurdatum.  

 Alle betalingen aan BEBAT dienen uitsluitend te gebeuren door storting op rekening BE10 3300 5827 2604 

(BIC BBRUBEBB) of op een andere door BEBAT uitdrukkelijk goedgekeurde betalingswijze. Betaling per 

cheque of contant geld is uitgesloten en wordt niet aanvaard. De op de factuur vermelde gestructureerde 

mededeling dient steeds te worden vermeld bij de betaling.  

4.2 In geval van laattijdige betaling zijn Verwijlinteresten verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van 

de verschuldigde bedragen tot aan de volledige betaling ervan. 

Onverminderd de Verwijlinteresten is, bij gebrek aan betaling binnen de 10 kalenderdagen volgend op de 

laatste aanmaning tot betaling verstuurd per Aangetekende brief, een forfaitaire schadevergoeding van 

10% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 100,00 EUR en een maximum van 

2.500,00 EUR. Indien een gerechtelijke invorderingsprocedure noodzakelijk is, zijn daarenboven alle 

hieraan verbonden kosten ten laste van de Deelnemer. 

Onverminderd deze sancties voor laattijdige betaling, gelden ook de in artikel 12 bepaalde maatregelen 

wegens wanprestatie.  

 

Artikel 5 - Vertrouwelijkheid 

 BEBAT verbindt er zich toe om de financiële of commerciële informatie die haar wordt toevertrouwd door 

de Deelnemer of waarvan BEBAT op de hoogte is als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, 

vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken. Deze verbintenis geldt tevens voor de 

aangestelden van BEBAT en voor de derden waarop zij beroep doet om een in artikel 6 bepaalde controle 

uit te voeren.  

 De Deelnemer verbindt er zich toe de inhoud van de Toetredingsovereenkomst en alle informatie 

en documenten die krachtens de uitvoering ervan worden meegedeeld door Bebat vertrouwelijk te 

behandelen en niet aan derden mee te delen 

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid doet geen afbreuk aan een eventuele verplichting, krachtens een 

wet/reglement, een Milieubeleidsovereenkomst of een administratieve of rechterlijke beslissing, tot 

mededeling van informatie aan een administratieve overheid, een gerechtelijke instantie of een derde 

partij. 

 

Artikel 6 – Controle – Foutieve aangifte 
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6.1 Alle door de Deelnemer bij de Aangifte verstrekte gegevens worden verstrekt onder voorbehoud van 

latere controle door BEBAT. De Deelnemer dient een duidelijke boekhouding bij te houden betreffende 

de op de markt gebrachte Batterijen.  

BEBAT heeft het recht op ieder ogenblik tot controle over te gaan om zich te vergewissen van de juistheid 

van de Aangiftes en de aan BEBAT meegedeelde informatie. De Deelnemer verbindt er zich toe met het 

oog op controle een degelijk dossier bij te houden bestaande uit al de berekeningselementen en stukken 

nodig voor het opmaken van de Aangiftes.  

De controle heeft betrekking op het voorbije kalenderjaar. BEBAT heeft ook het recht controle uit te 

voeren m.b.t. de drie hieraan voorafgaande kalenderjaren. 

De Deelnemer verbindt er zich toe aan dergelijke controles volledige medewerking te verlenen, onder 

meer door toegang te bieden tot zijn lokalen en alle relevante, al dan niet elektronisch opgeslagen, 

documenten. Bij gebrek aan medewerking geldt de in artikel 7.4 bepaalde sanctie, onverminderd 

toepassing van de beëindiging van de overeenkomst krachtens artikel 12.5 en onverminderd de 

tenlastelegging van de kosten aan de Deelnemer (zie artikel 6.2 hierna). 

Indien de Deelnemer in de onmogelijkheid is om bepaalde documenten of informatie voor te leggen op 

het ogenblik van controle, dienen zij aan BEBAT worden meegedeeld binnen de door de uitvoerder van 

de controle gestelde termijn. Gebrek aan naleving hiervan geldt als gebrek aan medewerking aan of als 

verhinderen van de controle.  

De controles worden uitgevoerd door een aangestelde van BEBAT of door een daartoe door BEBAT 

aangeduide derde, die allen gebonden zijn door de in artikel 5 bepaalde vertrouwelijkheidsplicht. 

6.2 Controles kunnen zowel ter plaatse, in de lokalen van de Deelnemer, plaatsvinden als op afstand. In geval 

van controle op afstand dient de Deelnemer de door BEBAT opgevraagde documenten over te maken 

binnen de vooropgestelde termijn. BEBAT bepaalt vrij of een controle op afstand plaatsvindt dan wel ter 

plaatse. 

 De kosten van de controle zijn ten laste van BEBAT, tenzij er een aanpassing van de betaalde Milieu- en/of 

Administratieve bijdragen uit zou voortvloeien die minstens 1.000,00 EUR bedraagt of die minstens gelijk 

is aan 5% (vijf procent) van de voor de betrokken periode als verschuldigd vastgestelde Milieu- en 

Administratieve bijdragen. In dit laatste geval zijn de kosten ten laste van de Deelnemer, aan het door 

BEBAT vastgestelde tarief, met een maximum van 1.000,00 EUR. Indien de voormelde aanpassing minder 

dan 5% beloopt, is een vergoeding verschuldigd door de Deelnemer aan het door BEBAT vastgestelde 

tarief, met een maximum van 150,00 EUR. 

 De kosten zijn tevens ten laste van de Deelnemer indien hij ervoor verantwoordelijk is dat een controle 

niet kan worden afgesloten (bvb. wegens het gebrek aan mededeling van de nodige 

documenten/informatie). 

 Indien de controle buiten het Belgisch grondgebied wordt verricht, draagt de Deelnemer de kosten van 

de reis/verplaatsing en verblijf, aan de door BEBAT vastgestelde tarieven of aan de werkelijke kost. De 

controle zelf is ten laste van BEBAT, met de in de vorige alinea gestelde uitzondering 
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De Deelnemer heeft het recht te vragen dat de Aangifte wordt gecontroleerd door een erkend 

bedrijfsrevisor, aangeduid door BEBAT, in plaats van door een aangestelde van BEBAT of door een daartoe 

door BEBAT aangeduide derde (andere dan een erkend bedrijfsrevisor). De kosten verbonden aan deze 

controle zijn ten laste van de Deelnemer, aan het door BEBAT vastgestelde tarief. 

6.3 Indien bij een controle wordt vastgesteld dat de Deelnemer een foutieve Aangifte heeft ingediend (bvb. 

minder Batterijen heeft aangegeven dan hij in werkelijkheid op de markt heeft gebracht ; in zijn Aangifte 

Batterijen opneemt die werden uitgevoerd ; Batterijen die deel uitmaken van een Batterijpack 

verkeerdelijk als individuele Batterijen heeft aangegeven), deelt BEBAT de Deelnemer de rechtzetting 

hiervan mee, en dit voor het jaar waarop de controle/audit betrekking heeft, onverminderd het recht van 

BEBAT de drie voorafgaande kalenderjaren te controleren (zie artikel 6.1) en onverminderd de 

tenlastelegging van de kosten van controle (zie artikel 6.2). 

 Bij vaststelling van een fout of onregelmatigheid in de Aangifte geldt in hoofde van de Deelnemer een 

verplichting tot rechtzetting binnen de door BEBAT gestelde termijn. 

 De Deelnemer kan zijn fout in de Aangifte niet inroepen om aanspraak te maken op enige rechtzetting 

voor de periode voorafgaand aan het jaar van controle. In het geval van een frauduleuze Aangifte of een 

bewust verkeerde Aangifte, heeft BEBAT het recht op een rechtzetting en verrekening door te voeren 

voor de drie kalenderjaren voorafgaand aan het gecontroleerde jaar. 

 

Artikel 7 – Schadebedingen en bijzondere vergoedingen 

7.1 Indien de Deelnemer in gebreke blijft de maandelijkse Aangifte of de vereenvoudigde Aangifte in te 

dienen binnen de gestelde termijn, is de Deelnemer aan BEBAT een forfaitaire schadevergoeding 

verschuldigd van 2,48 EUR bij een tweede aanmaning en 12,50 EUR bij een derde aanmaning die per 

Aangetekende brief wordt verstuurd. 

7.2 Indien de Deelnemer manifest ten onrechte gebruik maakt van de vereenvoudigde Aangifte, is de 

Deelnemer aan BEBAT een forfaitaire schadevergoeding van 50,00 EUR verschuldigd. 

7.3 In geval van een foutieve Aangifte die blijkt uit een controle, is de Deelnemer Verwijlintresten verschuldigd 

op het niet aangegeven bedrag, van 1 juli van het jaar waarop de controle betrekking heeft tot de datum 

van controle.  

Indien de vastgestelde onjuistheden in de Aangifte geen wijzigingen met zich mee brengen wat betreft de 

verschuldigde of onbetaalde bedragen, maar wel van administratieve aard zijn (bvb. systematische 

aanwending van foutieve Nomenclatuur nummers), dan wordt de Deelnemer een forfaitaire 

schadevergoeding van 150,00 EUR per onjuistheid aangerekend, onverminderd toepassing van artikel 

12.5 in het geval van herhaling en onverminderd vergoeding van de door de BEBAT geleden schade. 
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7.4 In het geval van een gebrek aan medewerking aan een controle, waardoor deze controle niet of niet 

volledig kan worden uitgevoerd, of niet kan worden afgesloten, is de Deelnemer aan BEBAT een forfaitaire 

schadevergoeding van 1.000,00 EUR verschuldigd, onverminderd toepassing van de artikelen 12.5 en 6.2 

en onverminderd vergoeding van de door de BEBAT geleden schade. 

7.5 Indien BEBAT een boete, een heffing, een belasting of welkdanig bedrag verschuldigd is als gevolg van het 

niet naleven van de percentages of de normen die door de Wetgeving (of de vroegere 

milieutakswetgeving) zijn voorzien of als gevolg van een wettelijke/reglementaire overheidsmaatregel 

i.v.m. Afgedankte batterijen, betaalt BEBAT dergelijk bedrag in de mate dat de betaling ervan haar werking 

of het BEBAT-systeem niet in gevaar brengt. Indien een dergelijke betaling de financiële draagkracht van 

BEBAT of het BEBAT-systeem overschrijdt, is BEBAT gerechtigd het verschuldigde bedrag ten laste van de 

Deelnemer te leggen naar verhouding van de Batterijen die hij voor het betrokken jaar op de markt heeft 

gebracht. In geval van beëindiging van de Overeenkomst geldt dit ook voor de periode tot aan de 

beëindiging.  

7.6  In geval van bedrog in de Aangifte is de Deelnemer aan BEBAT, naast de ontlopen Milieu- en/of 

Administratieve bijdragen, een bijkomend bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat van de ontlopen 

bedragen, vermeerderd met Verwijlinteresten op de verschuldigde en niet-betaalde sommen vanaf 1 juli 

van het jaar waarop de controle betrekking heeft tot de datum van controle, en dit onverminderd 

toepassing van artikel 12.5. 

 

Artikel 8 – Registratie van gegevens - Informatie 

8.1 Voorafgaand aan de afsluiting van de Toetredingsovereenkomst deelt de Deelnemer aan BEBAT de door 

BEBAT gevraagde administratieve gegevens mee, op de door BEBAT bepaalde wijze. BEBAT kan steeds 

aanpassingen aanbrengen aan de lijst van de betreffende de Deelnemer te verschaffen of te registreren 

gegevens. Dit wordt aan de Deelnemer meegedeeld per elektronisch bericht, via de Website of bij het 

verrichten van de Aangifte, en betreft geen wijziging in de zin van artikel 9 van de 

Toetredingsovereenkomst. 

 Indien de door de Deelnemer geregistreerde gegevens wijzigen, dient de Deelnemer zelf BEBAT hiervan 

op de hoogte te stellen door via de Website de nodige wijzigingen aan te brengen, zodat de geregistreerde 

gegevens steeds volledig en juist zijn. Dit gebeurt desgevallend bij het verrichten van een nieuwe Aangifte: 

bij elke nieuwe Aangifte dienen de gegevens te worden bevestigd dan wel gewijzigd door de Deelnemer. 

BEBAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van het gebrek aan mededeling van 

gewijzigde gegevens door de Deelnemer. Gewijzigde gegevens zijn slechts tegenstelbaar aan BEBAT 

indien zij op voormelde wijze zijn aangebracht en BEBAT is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebrek 

aan naleving door de Deelnemer van voormelde informatieverplichting. Bij wijziging van het BTW-

nummer dient een nieuwe toetreding te gebeuren onder het nieuwe nummer. 

 De geregistreerde gegevens worden door BEBAT gebruikt voor de rapportering aan de bevoegde 

overheden. De Deelnemer stemt er mee in dat zij door BEBAT worden opgeslagen in een gegevensbank. 
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 Voorafgaand aan de eerste Aangifte en vervolgens bij elke Aangifte dient de Deelnemer te verklaren dat 

de aan BEBAT verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. 

8.2 De Deelnemer verstrekt te allen tijde alle door BEBAT opgevraagde informatie die redelijkerwijs verband 

heeft met de uitvoering van de Toetredingsovereenkomst. 

8.3 De Deelnemer die voor eigen rekening de inzameling en verwerking van Afgedankte batterijen 

organiseert, is verplicht de gegevens die conform de Milieubeleidsovereenkomsten gerapporteerd 

moeten worden, aan BEBAT mee te delen op de door BEBAT bepaalde manier.   

 

Artikel 9 – Buitenlandse leveranciers 

9.1 Wie Batterijen op de markt brengt, heeft de mogelijkheid om zijn aangifteverplichtingen (zie artikel 3) en 

de verplichting tot betaling van de Financieringsbijdragen (zie artikel 2) te laten overnemen door één of 

meerdere buitenlandse leverancier(s) van Batterijen of producten die Batterijen bevatten, mits deze 

laatste gevestigd is in een EER-land of in Zwitserland. De buitenlandse leverancier doet dit vrijwillig en is 

hier niet toe verplicht. 

 Hij moet daartoe aan de buitenlandse leverancier een uitdrukkelijk mandaat geven opdat deze met BEBAT 

een Toetredingsovereenkomst afsluit voor wat betreft de door hem op de markt gebrachte Batterijen of 

opdat de buitenlandse leverancier de eerder al afgesloten Toetredingsovereenkomst hiertoe uitbreidt.  

 Wie Batterijen op de markt brengt, ondertekent dan niet zelf de Toetredingsovereenkomst, maar 

aanvaardt onder meer wel, krachtens de ondertekening van een door BEBAT ter beschikking gesteld 

document: 

(a) dat hij ten opzichte van BEBAT mee aansprakelijk is voor de naleving van de er in bepaalde 

verplichtingen, met name indien de buitenlandse leverancier op dit vlak in gebreke blijft; 

(b) dat hij hoofdelijk gehouden is, samen met de buitenlandse leverancier, tot betaling van de 

verschuldigde Financieringsbijdragen; 

(c) dat hij alle medewerking verleent aan de goede uitvoering van de door de buitenlandse leverancier 

ondertekende Toetredingsovereenkomst, onder meer wat betreft de in artikel 6 bepaalde controle.  

9.2 De overdracht aan een buitenlandse leverancier komt slechts geldig tot stand indien : 

(a) Wie de Batterijen op de markt brengt een uitdrukkelijk mandaat heeft gegeven aan de buitenlandse 

leverancier en hij hiervan aan BEBAT kennis heeft gegeven door gebruik van het door BEBAT ter 

beschikking gestelde document ; en 

(b) de buitenlandse leverancier de Toetredingsovereenkomst heeft afgesloten met BEBAT en door 

gebruik van het door BEBAT ter beschikking gestelde document onder meer heeft bevestigd : 

(i) dat deze Overeenkomst geldt voor de door de voormelde mandaatgever op de markt 

gebrachte Batterijen, en  

(ii) dat hij jaarlijks aan BEBAT een lijst zal meedelen van de mandaatgevers waarvan hij de 

verplichtingen heeft overgenomen in overeenstemming met dit artikel; 
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(c) BEBAT heeft de overdracht uitdrukkelijk aanvaard. 

 

Artikel 10 – Aangifte door de Deelnemer van Batterijen die door derden op de markt zijn gebracht 

Mits voorafgaande objectieve motivering meegedeeld aan BEBAT, ten uitzonderlijke titel, en onder het 

voorbehoud van de uitdrukkelijke aanvaarding door BEBAT onder de haar gestelde voorwaarden, kan een 

door een Deelnemer afgesloten of een nieuw af te sluiten Toetredingsovereenkomst betrekking hebben 

op Batterijen die door een derde partij op de markt zijn gebracht. Dit wordt door BEBAT enkel aanvaard 

indien de Deelnemer en de derde partij een schriftelijk akkoord hieromtrent hebben ondertekend, en 

enkel in de volgende gevallen :  

(i) verbonden ondernemingen (moeder/dochteronderneming, franchisegever/nemer, holding of 

aankoopcentrale),  

(ii) productie van Batterijen, assemblage  van apparaten of voertuigen en Batterijpacks,  

(iii) private label,  

(iv) ondernemingen die meer dan 2 miljoen stuks per jaar aangeven bij BEBAT  

(v) ondernemingen die meer dan 50% van hun omzet in batterijen realiseren door uitvoer, en  

(vi) wie conform de regelgeving optreedt als gevolmachtigde van een verkoper op afstand.  

BEBAT heeft steeds het recht een dergelijk verzoek te weigeren. 

 

Artikel 11 – Bevoegde rechtsmacht 

In het geval van een geschil betreffende de Toetredingsovereenkomst zijn de rechtsmachten van het 

arrondissement Brussel territoriaal bevoegd. 

 

Artikel 12 – Opschorting - Beëindiging 

12.1 De Toetredingsovereenkomst kan mits het naleven van een opzeggingstermijn van 4 maanden op 31 

december van elk jaar door elk van beide partijen worden opgezegd. De opzeg wordt aan de andere partij 

betekend per Aangetekende brief. Voorafgaand aan de opzeg dient de Deelnemer de Aangifte te doen 

van de op de markt gebrachte Batterijen t.e.m. de maand waarin de opzeg wordt gegeven (met inbegrip 

van deze maand). Alle openstaande facturen dienen betaald te zijn. Na de inwerkingtreding van de opzeg 

blijft de Deelnemer gehouden tot de verplichtingen i.v.m. de controles m.b.t. de Aangiftes die voor deze 

datum zijn verricht. 

12.2 De ontbinding van de Toetredingsovereenkomst kan door één van de partijen worden vastgesteld lastens 

de andere partij, indien deze laatste in gebreke blijft om een verbintenis onder de overeenkomst na te 

leven, ondanks een ingebrekestelling per Aangetekende brief en indien de in gebreke blijvende partij de 

wanprestatie niet heeft rechtgezet binnen de twee weken vanaf de datum van de ingebrekestelling of 

binnen elke andere in de ingebrekestelling vermelde termijn, welke laatste niet korter mag zijn dan twee 

weken. Onverminderd de controle van de rechtbanken hieromtrent, vindt de vaststelling van de 

ontbinding plaats zonder tussenkomst van de rechtbank.  
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12.3 De Toetredingsovereenkomst is van rechtswege, zonder gerechtelijke tussenkomst, ontbonden indien (a) 

BEBAT op definitieve wijze niet langer gemachtigd is om als beheersorganisme op te treden of haar 

opdracht uit te voeren, of indien BEBAT ontbonden is of haar activiteiten heeft stopgezet en (b) in het 

geval van faillissement, ontbinding of vereffening van de Deelnemer, of indien de Deelnemer een einde 

aan zijn activiteiten stelt of moet stellen. 

 In het geval bedoeld onder (a) in de vorige alinea, bepaalt BEBAT de bestemming van de door de 

Deelnemer aan BEBAT betaalde Financieringsbijdragen, in de mate dat deze bijdragen nog geen 

bestemming gekregen hebben alsook om eventueel een tussentijdse oplossing te vinden die geen afbreuk 

doet aan de respectieve belangen van de partijen en die de Deelnemer in staat stelt om zijn wettelijke 

verplichtingen na te komen. 

 12.4 BEBAT heeft het recht de uitvoering van de Toetredingsovereenkomst op te schorten indien een niet-

naleving van een contractuele verplichting in hoofde van de Deelnemer is vastgesteld, hetzij door/namens 

BEBAT, hetzij door een bevoegde overheid, evenals indien de Deelnemer een wettelijke/reglementaire 

verplichting i.v.m. de aanvaardingsplicht voor Afgedankte batterijen schendt. 

12.5 BEBAT heeft het recht de Toetredingsovereenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang in de 

volgende gevallen : 

 (i) Indien de Deelnemer een controle verhindert of belemmert, of in gebreke blijft om binnen de in een 

ingebrekestelling gestelde termijn welbepaalde documenten/informatie voor te leggen aan BEBAT of aan 

de derde die de controle uitvoert; 

 (ii) Indien de Deelnemer bedrog pleegt in de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van het 

bewust onjuist verrichten van een Aangifte; 

De toepassing van deze bepaling wordt aan de Deelnemer betekend per Aangetekende brief. De datum 

van de Aangetekende brief geldt als datum van beëindiging met onmiddellijke ingang, tenzij BEBAT in de 

betekening een andere datum vermeldt.  

12.6 In elk geval waarin de Toetredingsovereenkomst is beëindigd, is de Deelnemer vanaf de datum waarop 

de beëindiging van de overeenkomst effect heeft zelf verantwoordelijk voor de naleving van al zijn 

wettelijke/reglementaire verplichtingen i.v.m. de aanvaardingsplicht voor Afgedankte batterijen. 

 Elke opschorting of beëindiging van de overeenkomst vindt plaats onverminderd het recht van BEBAT op 

vergoeding van de geleden schade, en onverminderd de toepassing van de door onderhavig Reglement 

bepaalde sancties, schadebedingen of maatregelen. 

 BEBAT behoudt zich het recht voor de opschorting of beëindiging van de Toetredingsovereenkomst ter 

kennis te brengen van de bevoegde gewestelijke overheden. BEBAT behoudt zich ook het recht voor bij 

opschorting of beëindiging  van de overeenkomst (ook bij opzeg door de Deelnemer) de in artikel 6 

bepaalde controle te verrichten. 

 In geval van opschorting of beëindiging van de overeenkomst heeft de Deelnemer geen recht op 

terugbetaling van Financieringsbijdragen. 
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 In het geval van beëindiging van de Toetredingsovereenkomst wordt overgegaan tot een regularisatie van 

de tussen de partijen verschuldigde bedragen, waarbij compensatie plaats vindt tussen de wederzijds 

verschuldigde bedragen. 

 

Artikel 13 – Kennisgevingen 

Mededelingen of instructies vanwege BEBAT i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst of i.v.m. praktische 

modaliteiten worden geldig gedaan/gegeven via elektronische post, op het e-mailadres dat de Deelnemer 

bekend heeft gemaakt aan BEBAT. Instructies van BEBAT i.v.m. het verrichten van Aangiftes kunnen 

worden gegeven via de Website bij het verrichten van de Aangifte. 

Algemene mededelingen bedoeld voor alle Deelnemers of een ruime categorie ervan, kunnen geldig 

worden verricht door publicatie op de Website, al dan niet vergezeld van een elektronisch bericht dat 

hiernaar verwijst.  

Elke kennisgeving per brief (gewone of Aangetekende brief) aan een Deelnemer in het kader van de 

Toetredingsovereenkomst kan, behoudens uitdrukkelijke strijdige bepaling, geldig gebeuren aan de 

maatschappelijke zetel of het gekende adres van de Deelnemer. 

 

Artikel 14 - Taal van de Overeenkomst 

De Overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands of in het Frans. Een officieuze vertaling in het Engels 

is beschikbaar maar heeft geen bindende rechtskracht.  

 

Artikel 15 - Overdracht 

De Deelnemer kan in geen geval de Toetredingsovereenkomst en/of zijn rechten en plichten onder de 

overeenkomst overdragen aan een derde partij, of de uitvoering van zijn verplichtingen overdragen aan 

een derde, behoudens voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van BEBAT. 

BEBAT kan de Toetredingsovereenkomst en haar rechten en plichten onder de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk overdragen aan een andere entiteit, in het geval deze laatste de opdracht van BEBAT of een 

deel ervan overneemt. 

 

Artikel 16 – Wijzigingen en toevoegingen 

 BEBAT is gerechtigd onderhavig Reglement eenzijdig te wijzigen in overeenstemming met artikel 9 van de 

Toetredingsovereenkomst. 

 Op de Website kan de Deelnemer steeds kennis nemen van de voorwaarden die van toepassing zijn op 

zijn toetreding.   
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Artikel 17 - Toepasselijk recht 

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. 

 

* * * 

 

 


