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Betreft Besluit beheer batterijen en accu’s 2008- Besluit op mededeling ILT-PBA_2016_008

Zaaknummer
PBABA16002

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 26 januari 2016 is door Stella Fietsen B.V., Oosteinderweg 90 te Nunspeet
(hierna: Stella Fietsen) een mededeling conform artikel 2 van het Besluit in
gediend.

Op 15 februari 2016 is onder verwijzing naar het gestelde in artikel 4:5 van de
Awb en in het kader van de onderzoeksplicht een verzoek om aanvullende
informatie aan Stella Fietsen verzonden.
De mededeling is op 22 februari 2016 aangevuld. De verstrekte gegevens
waren niet voldoende. Op 24 februari 2016 is wederom gevraagd gegevens te
verstrekken.

Naar aanleiding hiervan is op 25 februari 2016 de aanvraag opnieuw ingediend
met nieuwe gegevens. Deze nieuwe aanvraag is beoordeeld.
Op 29 februari 2016 is wederom nadere informatie gevraagd.
Op 29 februari 2016 is de mededeling nogmaals aangevuld. Gebleken is dat de
verstrekte gegevens nog steeds niet voldoende waren. Op 1 maart 2016 is
aan Stella Fietsen nogmaals gevraagd de informatie aan te leveren. Stella
Fietsen heeft dit nagelaten.
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Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT)
Afval, Industrie en Bedrijven3. Het betreft hier een individuele mededelIng.
Ons kenmerk

De mededeling heeft betrekking op industriële batterijen of accu’s bestaande JLTPBA_2016_008

uit Lithium-ion en Litium-polymeer accu’s, en geldt voor alle accu’s die door de Zaaknummer
importeur als eerste in Nederland op de markt zijn gebracht. De accu’s worden PBABA16002

toegepast in elektrische fietsen. Stella Fietsen is een fabrikant van elektrische
fietsen en importeert batterijen om in de fietsen in te bouwen. De fietsen van
Stella Fietsen worden niet via derden verkocht, maar direct aan de
eindgebruiker geleverd.

4. In de mededeling komen de in de bijlage behorende bij artikel 1 van de Rege
ling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008 genoemde onderwerpen
achtereenvolgens aan de orde. Voor de hieronder opgenomen onderwerpen is
gebleken, dat de mededeling niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

a. Volgens artikel 7, eerste lid, van de Regeling, dient te worden aangegeven op
welke wijze wordt gegarandeerd dat de verwerking van de ingenomen afge
dankte batterijen en accu’s geschiedt met gebruik van de best beschikbare
technieken en conform de in het Landelijk afvalbeheersplan 2009-202 1 (hier
na: LAP) opgenomen minimumstandaard.

In de mededeling is aangegeven dat de afgedankte batterijen en accu’s op lo
catie van Stella Fietsen worden verzameld in een speciale accubak die be
schikbaar is gesteld door de vervoerder / inzamelaar Van Gansewinkel Neder
land B.V.. De afgedankte batterijen en accu’s worden naar Van Gansewinkel
Nederland B.V. / CCD in Drachten overgebracht. Stella Fietsen heeft aangege
ven dat Van Peperzeel B.V. de afgedankte batterijen en accu’s vervolgens op-
haalt bij het CCD. Uit de mededeling blijkt niet waar Van Peperzeel B.V. de af
gedankte batterijen en accu’s naartoe vervoert.

Er is geen informatie aangeleverd over de wijze waarop de ingenomen afge
dankte batterijen en accu’s worden verwerkt en bij wie.
Hierdoor kan niet worden vastgesteld of de verwerking plaats vindt met ge
bruik van de best beschikbare technieken.

Gezien het bovenstaande kan niet worden beoordeeld of er wordt voldaan aan
dit onderdeel van de regeling.

b. 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 Staatssecretaris. Ook dient te
worden aangegeven hoe hij deze gegevens gaat controleren zodat ze een
betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven.

Stella Fietsen heeft aangegeven dat ingenomen afgedankte batterijen en
accu’s in het eigen CRM-systeem geregistreerd worden wanneer een
eindgebruiker aangeeft een defecte batterij te hebben. Vanuit dit systeem
wordt een servicemonteur naar de eindgebruiker gestuurd die de batterij
doormeet, en eventueel vervangt. De onbruikbare batterijen en accu’s worden
vervolgens afgegeven aan Van Gansewinkel Nederland B.V.. De hoeveelheden
batterijen en accu’s worden door Van Gansewinkel Nederland B.V.
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gerapporteerd aan Stella fietsen. Stella Fietsen heeft in haar aanvulling Inspectie Leefomgeving en
aangegeven dat zij ervan uit gaat dat de rapportages van Van Gansewinkel Transport (ILT)

Nederland B.V. op orde zijn. AvaI, Industrie en Bedrijven

Stella Fietsen heeft aangegeven hoe de registratie intern geregeld is. Stella Ons kenmerk
Fietsen heeft nagelaten aan te geven hoe zij de gegevens van de ILT-PBA_2016_008

eindverwerkers gaat controleren zodat ze een betrouwbaar beeld van de
Zaaknummer

werkelijkheid geven. Evenmin heeft Stella Fietsen aangegeven of Van PBABA16002
Gansewinkel Nederland BV. of Van Peperzeel B.V. dit namens Stella Fietsen
zullen controleren.

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

Gelet op het voorgaande, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 2, tweede lid van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008

BESLUIT

1. Niet in te stemmen met bovengenoemde mededeling.

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/ba gepubliceerd.

Utrecht,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mevr. Drs. P. Robben

Senior Inspecteur Vergunningverlening
Afval Industrie en Bedrijven

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 né de dag van verzending van dit besluit. U vindt de dagtekening boven
aan het besluit.
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