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Bijlage (n)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (hierna de
Staatssecretaris) 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, eerste lid, van het Besluit verplicht om
binnen dertien weken nadat de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 (St
crt. 2008, 181, hierna: de Regeling) op hen van toepassing is geworden aan
de Staatssecretaris 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
Staatssecretaris.

2. Op 9 mei 2014 is door Amazing Wheels B.V., Salland 5-7, 1948 RE te
Beverwijk. (hierna: AW) een mededeling conform artikel 2 van het Besluit
ingediend.

Op 4juni 2014 is onder verwijzing naar het gestelde in artikel 4:5 van de Awb
een verzoek om aanvullende informatie aan AW verzonden.
De mededeling is op 12 juni 2014 aangevuld. Aangezien de verstrekte
gegevens nog niet voldoende waren, is op 18 juni 2014 nadere informatie
gevraagd. Op 24 juni 2014 is de mededeling nogmaals aangevuld.

Het betreft hier een individuele mededeling.

3. De mededeling heeft betrekking op Lithium-lon-Mangaan accu’s, en geldt voor
alle accu’s die door de importeur als eerste in Nederland op de markt zijn
gebracht. De accu’s worden toegepast in elektrische fietsen. AW is een
importeur van elektrische fietsen en verkoopt deze via een netwerk van
aangesloten dealers.
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4. In de mededeling komen de in de bijlage behorende bij artikel 1 van de Rege- Inspectie Leefomgeving en

ling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008 genoemde onderwerpen Transport

achtereenvolgens aan de orde:
ILT/Risicovolle Stoffen en

a. Op grond van artikel 5, vijfde lid, van de Regeling is de producent verplicht om Producten/EVOA en Besluiten

afgedankte industriële batterijen en accu’s van de eindgebruikers terug te
nemen. Datum

16 juli 2014

De accu’s worden door de AW dealers kosteloos ingenomen. De accu’s worden Ons kenmerk
vervolgens verzameld op een AW opslaglocatie te Beverwijk. AW heeft een ILT-PBA_2014_063
overeenkomst gesloten met de firma Van Peperzeel BV. in Lelystad (hierna
Peperzeel). Peperzeel draagt zorg voor de verdere inzameling op haar locatie Zaaknummer

en het transport naar de eindverwerker. Voor het transport maakt Peperzeel PBABA14004

gebruik van een tweetal transporteurs; H.T.H. Transport B.V. te Ermelo en
Van den Brink Transporten B.V. te Zeewolde.

Aangezien de producent de afgedankte industriële batterijen en accu’s van de
eindgebruikers terugneemt, wordt voldaan aan dit onderdeel van de regeling.

b. Wat artikel 7, eerste lid, van de Regeling betreft, dient te worden aangegeven
op welke wijze wordt gegarandeerd dat de verwerking van de ingenomen af
gedankte batterijen en accu’s geschiedt met gebruik van de best beschikbare
technieken.

AW heeft aangegeven dat de accu’s verwerkt worden bij Recupyl te Domène in
Frankrijk. AW heeft aangegeven dat deze eindverwerker voldoet aan de
certificeringeisen wat betreft best beschikbare technieken.

Aangezien er voldoende garanties geboden zijn, wordt voldaan aan dit
onderdeel van de regeling.

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 effec
ten 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.

De eindgebruikers worden door AW dealers actief geïnformeerd over de
noodzaak en het nut van inzameling van de accu’s bij AW dealers. Daarnaast
wordt de eindgebruiker ook via een handleiding hierover geïnformeerd.

Aangezien eindgebruikers voldoende worden geïnformeerd, wordt voldaan aan
dit onderdeel 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 afgedankte batterijen en
accu’s en de voorlichting.

AW heeft aangegeven dat de financiering van de kosten ten laste van de winst
wordt gebracht.

Aangezien de financiering van het afvalbeheer is geregeld, wordt voldaan aan
dit onderdeel van de regeling.
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e. Op grond van artikel 13 en de bijlage behorende bij artikel 13 van de Regeling Inspectie Leefomgeving en

dient de producent aan te geven op welke wijze hij de resultaten van de Transport

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 ILT/Risicovolie Stoffen en

Producten/EVOA en Besluiten
ten behoeve van de jaarlijkse rapportage aan de Staatssecretaris. Ook dient te
worden aangegeven hoe hij deze gegevens gaat controleren zodat ze een

Datum
betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven. 16juli 2014

AW administreert de hoeveelheid verkochte aantallen accu’s en de hoeveelheid Ons kenmerk

accu’s die bij Peperzeel worden ingeleverd in haar eigen administratiesysteem. ILT-PBA_2014_063

Peperzeel administreert de inname van de batterijen via een
Zaaknummer

afvalstroomnummer en verstrekt deze cijfers jaarlijks aan AW. Deze aantallen PBABA14004

worden getoetst door een externe accountant . De eindverwerker Recupyl
geeft middels verwerkingsverklaringen informatie over de hoeveelheid
verwerkte accu’s en de samenstelling van de accu’s. Per aangeleverde batch
wordt de hoeveelheid verwerkte accu’s en het gerealiseerde percentage
hergebruik gemeten en gerapporteerd. Peperzeel voert een actief
controlebeleid uit op de cijfers van de eindverwerker.

Aangezien het meet- en monitoringsysteem in de mededeling voldoende
beschreven, wordt voldaan aan dit onderdeel van de regeling.

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

1. In te stemmen met bovengenoemde mededeling. Deze instemming laat onver
let 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. Het besluit bevat belangrijke milieu-informatie. Daarom wordt ingevolge arti
kel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 19.la van de Wet mili
eubeheer het besluit twee weken na de datum van dagtekening van dit besluit
op www.ilent.nl/pba gepubliceerd.

Utrecht, 16 juli 2014

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mevr rs. P. Robben
Vergunningverlening Afval (EVOA & Besluiten)

Bezwaar
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan gedurende zes weken na de
verzenddatum van dit besluit bezwaar aantekenen bij de Inspectie Leefomgeving en
Transport, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding
van “bezwaar - PBA” op de enveloppe en op het bezwaarschrift. Deze termijn van zes weken
gaat in op de dag n de dag van verzending van dit besluit. U vindt de dagtekening boven
aan het besluit.
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Inspectie Leefomgeving en
Transport

TRANSLATION OF DECISION
ILT/Risicovolle Stoffen en
Producten/EVOA en Besluiten

DECISION

Datum
16juli 2014

T. In accordance with section 2 of the Management of Batteries and Accumula
tors Decree 2008 T can agree with your Notification starting from the date of
signature of this decision. Despite this approval you are still obliged to comply
with the Management of Batteries and Accumulators Decree 2008 and the
Management of Batteries and Accumulators Regulations 2008.

II. The decision contains important information regarding environmental issues.
Within two weeks after date of signature of this decision and in consequence
of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 19.la of the Wet
milieubeheer this decision will be published on www.ilent.nl/pba.

Notice of objection
1f you disagree with this decision, you may lodge an objection within six weeks of the date of
dispatch of this decision with Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Juridische
Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, Nederland. Please mark the envelope and the
notice of objection with the words ‘notice of objection - PBA This period of six weeks starts
on the day after the day this decision was sent. You will find the date at the top of the
decision.

Ons kenmerk
ILT-PBA_2014_063

Zaaknummer
PBABA14004
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