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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 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
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.

Bij besluit van 28 mei 2009 met kenmerk DUA0911762 is reeds ingestemd
met de collectieve mededeling van Stichting Batterijen, postbus 719, 2700 AS
te Zoetermeer (hierna: Stibat).

Uw kenmerk
Bijlage(n)

Op 23 januari 2017 is door Stibat namens een aantal producenten /
fabrikanten een mededeling conform artikel 2 van het Besluit ingediend.
De op 23 januari 2017 ingediende mededeling betreft wijzigingen van
aangesloten deelnemers aan het collectieve systeem voor het vierde kwartaal
van 2016.
Op 26 januari 2017 is in het kader van de onderzoeksplicht een verzoek om
aanvullende informatie aan Stibat verzonden. De mededeling is op
27 januari 2017 door Stibat aangevuld.
3.

De collectieve mededeling heeft betrekking op draagbare batterijen of accu’s
en industriële batterijen of accu’s, en geldt voor alle draagbare batterijen of
accu’s en industriële batterijen of accu’s, exclusief High Voltage accu’s voor
hybride auto’s die door de producent als eerste in Nederland op de markt zijn
gebracht. De nieuwe deelnemers voeren één of meer van deze soorten
batterijen of accu’s.
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4.

Door Stibat wordt voor de inhoud van de mededeling verwezen
naar de
gegevens zoals eerder ingediend met betrekking tot zaaknu
mmer
PBABAO8005.
Voor de beoordeling van de inhoud van de collectieve mededeling
wordt
verwezen naar het besluit van 28 mei 2009 met kenmerk DUA0
911762.

Gelet op het voorgaande, titel 4.1 van de Algemene wet bestuu
rsrecht en
artikel 2 van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
BESLUIT
1.

In te stemmen met bovengenoemde mededeling. Deze instem
ming 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 bevat belangrijke milieugerelateerde bestuurlijke inform
atie.
Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van
bestuur en
artikel 19.la van de Wet milieubeheer dit besluit op www.ilent.nl
/pba
gepubliceerd, tenzij binnen twee weken na dagtekening van dit
besluit een
bezwaarschrift is ingediend tegen de publicatie.

Utrecht,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
nams deze,

?1r. ing. A. Brouwer
Inspecteur Vergunningverlening
Afval Industrie en Bedrijven

Bezwaar
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan gedure
nde
verzenddatum van dit besluit bezwaar aantekenen bij de Inspectie Leefom zes weken na de
geving 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 dagtek
ening boven
aan het besluit.
-

Is er sprake van onverwijide spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoe
ken om een
voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over de voorlopige voorzi
ening vindt u op
www. rechtspraak. n 1.

