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Mededeling Besluit beheer batterijen en accu’s 2008

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
neemt het volgende in overweging:

1.

Producenten of fabrikanten van batterijen en accu’s, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit beheer
batterijen en accu’s 2008 (Stb. 2008, 364, hierna: het Besluit) zijn op grond van artikel 2 van het
Besluit verplicht om binnen dertien weken nadat de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 (Stcrt.
2008, 181, hierna: de Regeling) op hen van toepassing is geworden aan de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) mede te delen op welke
wijze zij uitvoering gaan geven aan hun verplichtingen uit de Regeling. Hiertoe is in de bijlage bij
artikel 1 van de Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008 (Stcrt. 2008, 183) een
formulier opgenomen. De mededeling behoeft de instemming van de Minister.

2.

Op 15januari 2009 is door Johnson Controls Autobatterijen B.V., Bovendijk 137, 3045 PC te
Rotterdam (hierna: Johnson Controls) een mededeling conform artikel 2 van het Besluit ingediend.
Op 3 februari 2009 is er een verzoek om aanvullende informatie aan Johnson Controls verzonden. Op
24 febnia 2009 zijn aanvullende gegevens onwangen. Aangezien de verstrekte gegevens nog niet
voldoende waren, is op 12 maart 2009 en op 17 maart 2009 per e-mail nadere informatie gevraagd. Op
16 maart 2009 en 18 maart 2009 is de mededeling nogmaals aangevuld.

-

Het betreft hier een individuele mededeling.
3.

De mededeling heeft betrekking op autobattenjen of—accu’s, en geldt voor alle batterijen en accu’s die
door de producent als eerste in Nederland op de markt zijn gebracht.

4.

In Nederland hebben autobatterijen en —accu’s momenteel een positieve restwaarde. Mede daardoor
zijn er in Nederland goedlopende inzamelsystemen waarbij aangesloten kan worden.

5.

In de mededeling van Johnson Controls komen de in de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling
mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008 genoemde onderwerpen achtereenvolgens aan de
orde:

a.

Op grond van artikel 5, zesde en zevende lid, van de Regeling dient de producent zorg te dragen voor
een inzamelingssysteem waardoor ten minste de afgedanicte autobatterijen en -accu’s, die hij op de
markt heeft gebracht, bij de eindgebruikers in Nederland of op een toegankelijk inzamelpunt in hun
nabijheid, worden ingezameld.
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In de mededeling is aangegeven dat de eindgebruiker de accu bij het aankooppunt kan inleveren. Bij
deze inzamelpunten is een VARTA recycling kenmerk aangebracht. Het betreft in totaal 300
inzamelpunten. Bij de inzamelpunten wordt een accubox neergezet. Het inzamelpunt kan contact
opnemen via internet of per fax met CCR indien de accubox vol is. CCR regelt vervolgens het vervoer
met een erkend inzamelaar om de accubox op te halen. Momenteel betreft deze Van Peperzeel.
Aangezien de afgedankte autobatterijen en -accu’s door de producent worden ingezameld in de
nabijheid van de eindgebruikers, wordt ingestemd met dit onderdeel.
b.

Wat artikel 7 van de Regeling betreft, dient te worden aangegeven op welke wijze wordt gegarandeerd
dat de verwerking van de ingenomen afgedankte batterijen en accu’s geschiedt met gebruik van de best
beschikbare technieken.
In de mededeling is aangegeven dat de accu’s worden verwerkt bij Johnson Controls Recycling GmbH
in Duitsland en Campine Recycling N.V. in België. Johnson Controls heeft aangegeven dat de
verwerkers beschikken over de benodigde vergunningen.
Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat er voldoende garanties geboden zijn, zodat aan dit
onderdeel is voldaan.

c.

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling dient de producent de eindgebruikers van batterijen
en accu’s te informeren over de mogelijke effecten voor de gezondheid van de mens of voor het milieu
van de in de batterijen en accu’s gebruikte stoffen, de wenselijkheid dat batterijen en accu’s niet bij het
huishoudelijk afval worden gedaan, het belang van gescheiden inzameling van batterijen en accu’s en
de locatie van inzamel- en afgiftepunten.
In de mededeling is aangegeven dat de accu’s voorzien zijn van een recycling logo. Daarnaast is er
informatie opgenomen in de gebruiksaanwijzing en op de website. Op de website en via communicatie
in de Gouden Gids wordt aangegeven waar de eindgebruiker de afgedankte accu kan inleveren. Verder
zal elk inzamelpunt worden voorzien van een sticker op de ruit.
Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 10 van de Regeling.

d.

Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Regeling dient de producent zorg te dragen voor de
financiering van alle kosten die voortvloeien uit de inzameling, de verwerking, het hergebruik als
materiaal van alle afgedanicte batterijen en accu’s en de voorlichting.
Johnson Controls heeft aangegeven dat de kosten opgenomen zullen worden in de operationele kosten.
Aangezien de financiering van het afvalbeheer is geregeld, wordt ingestemd met dit onderdeel van de
mededeling.

e.

Op grond van artikel 13 en de bijlage behorende bij artikel 13 van de Regeling dient de producent aan
te geven op welke wijze hij de resultaten van de uitvoering van de artikelen 3, 6, 7, 10 en 11 alsmede
de hoeveelheid door hem op de markt gebrachte batterijen en accu’s gaat verkrijgen en registreren ten
behoeve van de jaarlijkse rapportage aan de Minister. Ook dient te worden aangegeven hoe hij deze
gegevens gaat controleren zodat ze een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven.
Johnson Controls heeft aangegeven dat in hun Informatie Systeem wordt bijgehouden hoeveel accu’s er
op de markt zijn gebracht. De gegevens met betrekking tot de inzameling worden maandelijks door de
inzamelaar aan Johnson Controls gerapporteerd. Bij de verwerker wordt de input en output gewogen.
De resultaten van de verwerking worden doorgegeven aan Johnson Controls. De processen worden
door certificerende instanties geaudit.
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Het meet- en monitoringsysteem is in de mededeling voldoende beschreven. Met dit onderdeel wordt
ingestemd.

Gelet op het voorgaande, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van het Besluit
beheer batterijen en accu’s 2008
BESLUIT
T.

In te stemmen met bovengenoemde mededeling. Deze instemming laat onverlet dat u te allen tijde aan
het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 dient te
voldoen.

II. Dit besluit twee weken na dagtekening te publiceren op de internetpagina
www. uitvoeringafvalbeheer. nI

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
-

mr. A.D.M. van Roemburg
Adviseur Uitvoering Afvalbeheer

Bezwaar
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending
van deze beschikking een bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan: SenterNovem
Uitvoering Afvalbeheer, t.a.v. Afdeling Juridische zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle onder
vermelding van “bezwaarschrift PBA” op de envelop en op het bezwaarschrift.

