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Ons kenmerk
ILT-PBA_2016_041

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (hierna de Zaaknummer

Staatssecretaris) neemt het volgende in overweging:
Uw kenmerk 1

1. Producenten of fabrikanten van batterijen en accu’s als bedoeld in artikel 1
Bijlage(n)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 21 september 2016 is door R&W Traktiebatterijen Import BV., gevestigd
op de Bellstraat 8, 6716 BA Ede (hierna: R&W) een mededeling conform arti
kel 2 van het Besluit ingediend.

Op 28 september 2016 is onder verwijzing naar het gestelde in artikel 4:5 van
de Awb een verzoek om aanvullende informatie aan R&W verzonden.
De mededeling is op 10 oktober 2016 aangevuld. Aangezien de verstrekte
gegevens nog niet voldoende waren, is op 13 oktober 2016 nadere informatie
gevraagd. Op 24 oktober 2016 is de mededeling nogmaals aangevuld.

Het betreft hier een individuele mededeling.

3. De mededeling heeft betrekking op industriële batterijen of accu’s van de ca
tegorie loodzuur, en op autobatterijen of accu’s van de categorie loodzuur, en
geldt niet voor alle batterijen en accu’s die door de producent als eerste in Ne
derland op de markt zijn gebracht. R&W levert tractiebatterijen voor onder
andere elektrische intern transport, hoogwerkers en levert auto batterijen voor
onder andere auto’s, vrachtauto’s, schoonmaakmachines, campers en cara
va ns.
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Inspectie Leefomgeving en
4. In de mededeling komen de in de bijlage behorende bij artikel 1 van de Rege- Transport

ling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008 genoemde onderwerpen
achtereenvolgens aan de orde: ILT/Afval, Industrie en

Bedrijven

a. Op grond van artikel 5, vijfde lid, van de Regeling is de producent verplicht om
afgedankte industriële batterijen en accu’s van de eindgebruikers terug te
nemen en op grond van artikel 5, zesde en zevende lid, van de Regeling dient Ons kenmerk
de producent zorg te dragen voor een inzamelingssysteem waardoor ten ILT-PBA_2016_041
minste de afgedankte autobatterijen en -accu’s die hij op de markt heeft

Zaaknummergebracht, bij de eindgebruikers in Nederland of op een toegankelijk PBABA16005
inzamelpunt in hun nabijheid, worden ingezameld.

R&W heeft aangegeven dat de eindgebruiker contact kan opnemen met R&W
als hij een afgedankte batterijen heeft. Dit kan direct bij een medewerker van
R&W worden aangegeven of telefonisch, per e-mail, per fax of via de post op
het kantoor van R&W gemeld worden. R&W haalt de batterijen kosteloos op bij
de klant, per monteur of via de vervoerder Van Veidhuizen.

Aangezien de producent de afgedankte industriële batterijen en accu’s en de
afgedankte autobatterijen 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.

R&W heeft aangegeven dat de ingezamelde batterijen en accu’s aan te bieden
aan inzamelaars Ter horst Recycling in Varsseveld en A&M Recycling Groep in
Rotterdam. Deze inzamelaars exporteren, indien nodig, de batterijen en accu’s
onder kennisgeving in het kader van Verordening (EC) 1013/2016 naar ver-
werkers in Europa. R&W heeft aangegeven dat deze verwerkers beschikken
over de benodigde vergunningen.

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 R&W geïnformeerd met behulp van een etiket
met daarop waarschuwingen betreffende de gezondheidseffecten van de batte
rijen, instructies over recyclen van batterijen en de contactgegevens van R&W.
Bij elke batterij wordt een instructiekaart bijgeleverd waarop vermeld staat dat
batterijen gerecycled dienen te worden en dat voor het inzamelen contact kan
worden opgenomen met R&W. op de instructiekaart staan ook de gevaren van
een batterij voor de gezondheid. Op het moment van aankoop van een nieuwe
batterij informeert R&W de eindgebruiker over het innemen van de batterij te
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gen een korting op de prijs van de nieuwe batterij. Dit wordt ook vermeld op Inspectie Leefomgeving en
de offertes, orderbevestigingen en facturen. Transport

Bij vervanging adviseren monteurs en verkopers van R&W de eindgebruiker di
rect over het innemen van de batterij voor verwerking. R&W betaald hiervoor ILT/Afval, Industrie en

Bedrijveneen vergoeding aan de eindgebruiker. Op de website van R&W staat vermeld
dat een eindgebruiker contact kan opnemen voor het inleveren van batterijen.

Aangezien eindgebruikers voldoende worden geïnformeerd, wordt voldaan aan Ons kenmerk
dit onderdeel van de regeling. ILT-PBA_2016_041

Zaaknummerd. Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Regeling dient de producent zorg te PBABA16005dragen 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.

R&W heeft aangegeven dat de financiering van de kosten die voortvloeien uit
de inzameling en verwerking ten laste komen van de winst. Verder geeft R&W
op dat loodzuur batterijen door het gewicht Aan lood een positieve waarde
hebben. De opbrengsten zijn hierbij hoger dan de kosten.

Aangezien de financiering van het afvalbeheer is geregeld, wordt voldaan aan
dit onderdeel van de regeling.

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

R&W registreert het aantal kilo’s van de geïmporteerde batterijen en accu;s.
Via het ERP systeem worden de aantallen geregistreerd. Het aantal
kilogrammen van de ingezamelde batterijen wordt geregistreerd op het
moment dat deze klaar gezet worden voor ophalen door de verwerker.
De afvalverwerker die de ingezamelde batterijen ophaalt, de batterijen ter
controle. R&W registreert zelf de kilogrammen ingezamelde batterijen en
controleert dit met de aangeleverde hoeveelheden bij de afvalverwerker.

Aangezien het meet- en monitoringsysteem in de mededeling voldoende
beschreven, wordt voldaan aan dit onderdeel van de regeling.
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Gelet op het voorgaande, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 2 van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 ILT/Afval, Industrie en

Bedrijven

BESLUIT

1. In te stemmen met bovengenoemde mededeling. Deze instemming laat onver- Ons kenmerklet dat u te allen tijde aan het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 en de ILT-PBA_2016_041
Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 dient te voldoen.

Zaaknummer
PBABA 160 05II. 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.nh/iba gepubliceerd.

Utrecht,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

mr. ing. ).A. Koreman
Vergunningverlening Afval / EVOA & Besluiten

Bezwaar
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. Tegen deze beslissing kunt u binneneen termijn van zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschriftmoet minimaal bevatten: - naam en adres indiener; - dagtekening; - omschrijving van hetbesluit waartegen het bezwaar is gericht; - gronden van het bezwaar; - uw handtekening.Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het volgende adres:
Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermeldingvan “bezwaar - PBA” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om eenvoorlopige voorziening te treffen. Informatie over een voorlopige voorziening vindt u opwww. rechtspraak.nl.
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