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De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat neemt het
volgende in overweging: Ons kenmerk

RWS-20 19/28508

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 Zaaknummer

Besluit), waaronder ook importeurs vallen, zijn op grond van artikel 2, eerste P8A19006

lid, van het Besluit verplicht om binnen dertien weken nadat de Regeling Uw kenmerk

beheer batterijen en accu’s 2008 (Stcrt. 2008, 181, hierna: de Regeling) op
hen van toepassing is geworden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Bijlagefn)

Waterstaat (hierna: 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 juni 2019 is door Stichting Stibat Services, gevestigd Röntgenlaan 7,
2719 DX te Zoetermeer een mededeling conform artikel 2 van het Besluit
ingediend.

Op 26 en 29 juli 2019 is in het kader van de onderzoeksplicht een verzoek om
aanvullende informatie aan Stibat verzonden.
De mededeling is op 29 juli 2019 aangevuld. Op deze datum is de mededeling
ter instemming in behandeling genomen.

3. Het betreft hier een collectieve mededeling.

4. Stichting Stibat Services is opgericht in 2017 als uitvoeringsorganistie van de
productstichtingen Stichting Batterijen en Stichting EPAC voor de uitvoering
van de taken die de productstichtingen hebben op grond van het Besluit en de
Regeling. Stichting Batterijen heeft bij besluit van 28 mei 2009 reeds een
ingestemde mededeling voor draagbare batterijen en accu’s en industriële
batterijen of accu’s, exclusief High Voltage accu’s voor hybride auto’s
(kenmerk DUAO911762).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 oktober
2018, op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer een
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Ons kenmerkovereenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor draagbare batterijen
RWS-2019/28 508algemeen verbindend verklaard (Stcrt. 2008, 59586). Dit verzoek is ingediend Zaaknummer

door Stichting Batterijen en heeft betrekking op een afvalbeheersbijdrage voor PBABA19006
draagbare batterijen en accu’s, zoals beschreven in het Besluit beheer
batterijen en accu’s 2008 en in de ingestemde mededeling van Stichting
Batterijen voor dit besluit.

Mede door het verlenen van de algemeen verbindend verklaring van de
overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor draagbare batterijen, heeft
Stichting Batterijen ervoor gekozen om voor de uitvoeringsorganisatie ook een
mededeling voor specifiek industriële batterijen of accu’s aan te laten vragen.
Dit doet Stichting Batterijen, namens de bij haar aangesloten producenten van
industriële batterijen en accu’s, als zijnde de opdrachtgever. Stichting EPAC,
die de producenten van fietsbatterijen en accu’s vertegenwoordigt, en ook van
de uitvoeringsorganisatie Stichting Stibat Services gebuik maakt, laat ook
namens haar deelnemers Stichting Stibat Services de mededeling aanvragen
voor de industriële fietsbatterijen en -accu’s. Deze twee Stichtingen samen
dus geven opdracht aan Stichting Stibat Services om als
uitvoeringsorganisatie op te treden voor alle industriële batterijen en accu’s
van hun leden.
De afvalbeheerstructuur voor draagbare batterijen van Stichting Batterijen,
waarbij de afvalbeheerbijdrage en de daartoe behorende overeenkomst het
sluitstuk is waarvoor een algemeen verbindend verklaring is verkregen, valt
geheel buiten het bereik van deze mededeling.

De mededeling heeft betrekking op industriële batterijen en accu’s (type Nl
Cd, loodzuur en overig), onder andere voor de aandrijving van elektrische
fietsen en overige industriële toepassingen, zoals stationaire energieopslag,
elektrische en hybride auto’s.

5. In de mededeling 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 3 van de Regeling heeft de fabrikant de verplichting
maatregelen te nemen ter vermindering van de schadelijkheid voor het milieu
en ter bevordering van de ontwikkeling en het op de markt brengen van
batterijen en accu’s die zo min mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten en stoffen
die naar hun aard zo min mogelijk gevaarlijk zijn.

Stichting Stibat Services heeft aangegeven dat producenten / fabrikanten bij
toetreding akkoord moeten gaan met de toetredingsovereenkomst en de
daarbij behorende voorwaarden. Met de toetreding geven zij via de
webapplicatie myBatbase NL aan of zij producent en/of fabrikant zijn en geven
zij aan of het om fietsbatterijen en accu’s of overige industriële batterijen en
accu’s gaat.
Wanneer de deelnemer aangeeft fabrikant te zijn, zal deze door Stichting
Stibat Services benadert worden over de wijze waarop deze invulling gaat
geven aan artikel 3 van de Regeling.
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Stichting Stibat Services zal zodra een fabrikant zich heeft aangemeld, bij de Ons kenmerk

RWS-2019/28 508jaarlijkse verslaglegging middels voorbeelden aangeven hoe deze fabrikanten
Zaaknummer

invulling geven aan het onderdeel preventie. Fabrikanten kunnen dit ook direct PBABA19006

rapporteren aan Rijkswaterstaat.

Ter illustratie heeft Stichting Stibat Services in haar mededeling aangegeven
dat een bestaande fabrikant jaarlijks een verklaring laat opstellen over de
preventiemaatregelen en deze als bijlage meesturen met het
verslagleggingsformulier. Hiervan heeft Stichting Stibat Services een
voorbeeld bijgevoegd bij de mededeling.

Aangezien de maatregelen met betrekking tot preventie in de mededeling
voldoende zijn beschreven, wordt voldaan aan dit onderdeel van de regeling.

b. 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.

In haar mededeling heeft Stichting Stibat Services aangegeven dat de
deelnemer een beroep kan doen op de inzamellogistiek die Stichting Stibat
Services reeds beschikbaar heeft voor draagbare batterijen.
Fietsbatterijen en accu’s kunnen daarnaast op twee andere wijzen worden
ingezameld. De eerste methode is met behulp van de inzamelton, die in
opdracht van Stichting EPAC door Stichting Stibat Services bij detaillisten
(fietsdealers/verkooppunten) wordt geplaatst. De inzamelton wordt door
Stichting Stibat Services in opdracht van Stichting EPAC onderhouden, geleegd
en omgewisseld.
Op afroep kan een inzamelton worden geleegd door Stichting Stibat Services.
Bij het legen wordt per inzamelpunt de hoeveelheid opgehaalde batterijen en
accu’s gewogen en digitaal geregistreerd. De inzamelton is beschikbaar voor
inzamelpunten met een hoge inzamelfrequentie. Er is geen minimum
ondergrens voor deze industriële batterijen en accu’s wat betreft de
hoeveelheid op inzamelpunten. Voor de fietsbatterijen en accu’s van de bij
EPAC aangesloten fietsdealers is het uitgangspunt om bij alle fietsdealers die
werken met elektrische fietsen een inzamelton te gaan plaatsen, ongeacht de
inzamelfrequentie.
De tweede methode is via bulkinzameling waarbij professionele
afvalinzamelaars met EPAC contracten zijn aangegaan en die de batterijen en
accu’s inzamelen bij (afval)inzamelaars, bij gemeenten via de Klein Chemisch
Afval structuur of bij derden. Deze inzamelaars leveren deze batterijen en
accu’s vervolgens af op het Centraal Depot van Stichting Stibat Services, Van
Peperzeel B.V. in Lelystad. Daarnaast worden fietsbatterijen en accu’s van
distributiecentra van de importeurs in bulk opgehaald. Dit gaat dan om
batterijen en accu’s die vanwege garantie teruggenomen zijn door de
i m p0 rte u rs.

Vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in het ADR, de internationale
vervoerswetgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
De chauffeurs die voor Stichting Stibat Services rijden zijn ADR-gecertificeerd
en de vrachtauto’s ingericht volgens ADR-wetgeving. Vervoeren en verpakken
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gebeurt op verantwoorde wijze, zoals het ADR in de wet dit voorschrijft. Ons kenmerk

Verder is Stichting Stibat Services ISO-gecertificeerd volgens 150 9001:2015. RWS-2019/28508
Zaaknummer
PBABA19006

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

c. Wat artikel 7, eerste lid, van de Regeling betreft, dient door de producent 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.

Alle ingezamelde industriële batterijen en accu’s worden verzameld op het
centrale depot in Lelystad. Daar vindt een inslagprocedure plaats waarmee de
kwaliteit en zuiverheid van de ingezamelde partijen worden vastgesteld. Hier
vindt ook sortering van batterijen en accu’s plaats per type en per chemische
samenstelling, zodanig dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de
gecontracteerde verwerkers. De contractpartner voor het centrale depot en de
sortering is Van Peperzeel B.V., ]ames Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad.
Stichting Stibat Services laat de batterijen en accu’s verwerken bij diverse
verwerkers in Europa: Revatech SA, Campine Recycling nv, Accurec nv en
Umicore nv in België, Batrec Industries AG in Zwitserland, GMR Geseilschaft
fur Metallrecycling, Promesa GmbH & Co. KG en Redux GmbH in Duitsland en
Recupyl en SNAM SAS in Frankrijk. De eindverwerkers dienen allemaal te
beschikken over de benodigde vergunningen en te werken volgens de best
beschikbare technieken. Verwerkers moeten verder voldoen aan de eisen uit
Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen
en accu’s. Verder moeten verwerkers voldoen aan de eisen uit de Ecotest van
Stichting Stibat Services. De Ecotest berekent onder andere de
recyclingefficiëntie volgens de rekenregels van Verordening 493/2012
houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen
van de recyclingprocesssen van afgedankte batterijen en accu’s. Stichting
Stibat Services laat de verwerkers bevestigen dat de met de Ecotest
berekende recycling efficiëntie juist is en dat ditzelfde resultaat door hen wordt
gerapporteerd aan de lidstaat waarbinnen zij gevestigd zijn.
Alle eisen zijn vastgelegd in een contract tussen Stichting Stibat Services en
de eindverwerkers.

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

d. 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.

Stichting Stibat Services heeft in haar mededeling aangegeven dat zij sinds
januari 2017 actief is op het gebied van inzameling en recycling van batterijen
en accu’s. Stichting Stibat Services draagt namens haar opdrachtgevers,
waaronder Stichting EPAC en Stichting Batterijen, zorg voor de informatie als
bedoeld in artikel 10 van de Regeling.
Stichting Stibat Services maakt gebruik van diverse media en
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communicatiemiddelen om eindgebruikers te informeren over de mogelijke Ons kenmerk

gezondheids- en milieueffecten van de in de batterijen en accu’s gebruikte RwS2ol9/285o8

Zaaknummerstoffen, het belang van gescheiden inzameling en het terugdringen van PBABA19006
batterijen en accu’s in het restafval. Stichting Stibat Services focust zich
daarbij op zowel volwassenen als jeugd.
Stichting Stibat Services maakt o.a. gebruik van de volgende
communicatiemiddelen:

de website www.stibat.nl richt zich op deelnemers van het collectief en
potentiele deelnemers en biedt informatie over regelgeving, de werkwijze
van Stichting Stibat Services en daarmee ook Stichting EPAC, het laatste
nieuws en instructies hoe winkeliers en bedrijven veilig omgaan met
afgedankte en/of ingeleverde batterijen en accu’s. De website
www.legebatterijen.nl is een interactief kennisplatform voor consumenten,
basisschoolkinderen en docenten. Consumenten vinden er informatie over
de mogelijke gezondheidseffecten en milieueffecten van de in de batterijen
en accu’s gebruikte stoffen en het nut en noodzaak van het gescheiden
inleveren van afgedankte batterijen en accu’s. Ook kunnen consumenten
hier het dichtstbijzijnde inleverpunt vinden. Basisscholen kunnen hier
educatiemateriaal downloaden;

• social media speelt een belangrijke ondersteunde rol met berichten,
animaties, video’s en games op Facebook en Twitter om eindgebruikers te
informeren;

• Stichting Stibat Services heeft het hele jaar door radiocampagnes op vijf
radiozenders;

• promotie tijdens beurzen en evenementen zoals de Huishoudbeurs en in
winkelcentra. Naast voorlichting zijn de inspanningen ook gericht op het
actief laten inleveren van afgedankte batterijen en accu’s;

• de campagne ‘Wat doe jij met je lege batterij’ draagt bij aan de
bekendheid met het principe ‘waar je ze koopt, kun je ze kwijt’.

Als aanvulling op de gemeentelijke inzamelstructuur voor (klein) chemisch
afval heeft Stichting Stibat Services een landelijk dekkend netwerk van
laagdrempelige inleverpunten. Dat zijn er ruim 24.000 en bevinden zich o.a.
bij winkels, bouwmarkten, scholen en installatiebedrijven.

Stichting Stibat Services communiceert aan de eindgebruikers over de locaties
van de distributeurs (winkels) op de volgende wijze:

• op de website Iegebatterijen.nl. Op dit platform kunnen eindgebruikers
onder andere informatie vinden over waar ze batterijen en accu’s kunnen
inleveren bij hen in de buurt. Ook wordt op dit platform gewezen op de
inleverpunten van gemeenten, zoals het gemeentelijk depot en de
chemokar;

• via de zogenoemde “locator” is een zoekprogramma voor alle door
Stichting Stibat Services bediende inleverpunten. Door het intoetsen van
iemands postcode verschijnen de dichtstbijzijnde inleverpunten op het
scherm met gegevens over naam, adres en woonplaats, met logo, digitale
kaart;

• de Stichting Stibat Services servicedesk verstrekt op aanvraag informatie
over de inleverpunten;

• de vrachtwagens die worden ingezet bij de inzameling zijn herkenbaar qua
uitstraling;
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• Stichting Stibat Services stelt winkeliers waar zij een inleverpunt heeft, Ons kenmerk

gratis en vrijblijvend een raamsticker ter beschikking. Deze raamsticker RWS-2019/28508
Zaaknummercommuniceert dat zich in de betreffende winkel een inzamelmiddel van PBABA19006

batterijen en accu’s bevindt;
• aan de door haar gecreëerde inleverpunten stelt Stichting Stibat Services

kosteloos inzamelmiddelen ter beschikking;
• middels promoties in diverse winkelcentra worden consumenten op de

inleverpunten bij hen in de buurt gewezen.

Aangezien eindgebruikers voldoende worden geïnformeerd, wordt voldaan aan
dit onderdeel van de regeling.

e. 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 en de recycling als materiaal van alle afgedankte batterijen en
accu’s en de voorlichting.

Deelnemers van Stichting EPAC betalen per accu die zij op de Nederlandse
markt afzetten een beheerbijdrage aan EPAC. De hoogte van de
beheerbijdrage wordt berekend aan de hand van de prognose van kosten voor
inzameling, verwerking, recycling als materiaal, voorlichting en de overhead
van het bureau van Stichting Stibat Services. Stichting EPAC hanteert de
systematiek van het kapitaaldekkingsstelsel. Dat wil zeggen dat voor accu’s
die op de markt worden afgezet, een voorziening wordt getroffen voor de
kosten die gemaakt moeten worden tegen de tijd dat deze accu’s worden
afg eda nkt.
De financiering van Stichting EPAC is gescheiden van de financiering van
Stichting Batterijen.
Stichting Stibat Services zal voor haar dienstverlening een vergoeding vragen
aan Stichting EPAC, en gemaakte kosten doorbelasten. Stichting EPAC heeft
een eigen jaarrekening en financiële verslag legging.
Stichting Stibat Services heeft eveneens een eigen jaarrekening en financiële
verslaglegging. Alle inkomstenstromen zijn strikt gescheiden.
Stichting EPAC heeft de uitvoering van de inzameling en verwerking van EPAC
accu’s opgedragen aan Stichting Stibat Services.

De kosten voor de inzameling en verwerking van de overige industriële
batterijen en accu’s zullen, voor zover deze niet zijn gefinancierd door middel
van een beheerbijdrage, achteraf worden doorbelast aan de betreffende
deelnemer aan de hand van een vooraf opgestelde en door de deelnemer
geaccordeerde prijsopgave.
De hoogte van de beheerbijdrage is als bijlage opgenomen in de mededeling
en is gepubliceerd op de website van Stichting Stibat Services.

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

f. 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
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ten behoeve van de jaarlijkse rapportage aan de Staatssecretaris. Ook dient te Ons kenmerk

worden aangegeven hoe hij deze gegevens gaat controleren zodat ze een RWS-2019/28508
Zaaknummer

betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven. PBABA1900G

De gegevens van de batterijen en accu’s worden via de webapplicatie
myBatbase NL geregistreerd. Deze applicatie beschikt over een bibliotheek
waarin alle typen batterijen en accu’s zijn opgenomen. Het onderhoud van
deze bibliotheek wordt (mede) verzorgd door Stichting Stibat Services.
Ten aanzien van de rapportage over de maatregelen die fabrikanten moeten
nemen zal Stichting Stibat Services op individuele basis rapporteren, indien de
fabrikant dit aangeeft. Stichting Stibat Services verzorgt namens haar
opdrachtgever(s) de informatieverplichting als bedoeld in artikel
10 van de Regeling en zal in het jaarlijks verslag de in dat kader de namens de
aangesloten deelnemers verrichte inspanningen rapporteren.
Alle contractanten (inzamelaars en eindverwerkers) van Stichting Stibat
Services die mogelijk informatie voor deze rapportage aan Rijkswaterstaat
Leefomgeving, afdeling Afval Circulair moeten aanleveren, zijn hiertoe
contractueel gebonden door Stichting Stibat Services.

Ten aanzien van de controle van het eerst op de Nederlandse markt brengen
van batterijen en accu’s door de deelnemers van Stichting Stibat Services en
Stichting EPAC , is met de deelnemers overeengekomen dat de opgaven altijd
volledig en correct dienen te geschieden. Om de juistheid en volledigheid van
de opgave van de EPAC-accu’s te kunnen vaststellen, stemt iedere deelnemer
er op voorhand mee in dat de opgaven kunnen worden gecontroleerd,
bijvoorbeeld middels het opvragen van extra informatie of een controle door
een accountant die is aangewezen door Stichting Stibat Services.
Indien na onderzoek blijkt dat de opgaven niet correct zijn, kan afhankelijk
van de reden daarvan worden besloten over te gaan tot een reguliere correctie
(bij afwijkingen te goeder trouw) of een boete-correctie, waarbij in het laatste
geval een bijdrage zal worden doorbelast van 1,5 x de ten onrechte niet
betaalde beheerbijdrage. Verder kan bij niet betaling worden overgegaan tot
beëindiging van de overeenkomst en wordt hiervan melding gedaan.
Stichting Stibat Services draagt zorg voor een periodieke melding van de
nieuwe toegetreden industriële deelnemers (inclusief deelnemers van EPAC)
en de uittredende deelnemers.

Aangezien het meet- en monitoringsysteem in de mededeling voldoende is
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 Ons kenmerk

RWS-2019/28508artikel 2 van het Besluit beheer batterijen en accu $ 2008
Zaaknummer
PBABA19006

BESLUIT

1. In te stemmen met bovengenoemde mededeling van Stichting Stibat Services.
Deze instemming laat onverlet dat de producenten en fabrikanten die zijn
aangesloten bij of deelnemer zijn van Stichting Stibat Services 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
artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 19.la van de Wet
milieubeheer het besluit twee weken na de datum van dagtekening van dit
besluit op www.rwsleefomgeving.nl/rba gepubliceerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Waarnemend hoofd Afval Circulair
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Dhr. E. Van der Wel

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes
weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, t.a .v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken
en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van
“Bezwaarschrift Water, Verkeer en Leefomgeving / PBA” op de envelop en het
bezwaarschrift zelf.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te
bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt
(inclusief datum en nummer of kenmerk);
d. een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan
verenigen;

e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Deze brief is voorzien van een digitale ondertekening met betrouwbaarheidsniveau
4 (PKI-certificaat). De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina
van het document.
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Als u in het document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op Ons kenmerk

betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar 2019R8508

kunt u dan digitaal inzien. Daarvoor heeft u minimaal Adobe reader XI nodig. Wij PBABA19006

raden u aan te allen tijde een digitale handtekening op betrouwbaarheid te
verifiëren.

Wilt u meer weten over het PKI-certificaat en de niveaus? Ga dan naar
http ://www.logius.nI/producten/toegang/pkioverheid.
(Logius is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Kon i nkrij ksrelaties)

In de wetgeving is sinds 2012 geregeld dat een elektronische handtekening met
gekwalificeerd certificaat, zoals het PKI-certificaat, gelijkgesteld is aan een
handgeschreven handtekening.
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TRANSLATION OF DECISION

DECISION

T. In accordance with section 2 of the Management of Batteries and
Accumulators Decree 2008 1 can agree with the Notification of Stichting Stibat
Services, starting from the date of signature of this decision. Despite this
approval you are stilI 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 wwwrwsleefomgeving.nl/Dba.

Objection
It is possible that you disagree with this decision. In that case you can lodge an objection
during six weeks after date of consignment of this decision at Ministery of Infrastructure and
Waterstate, Rijkswaterstaat Leefomgeving, Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken
en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, Nederland, mentioning “objection” on the
envelope and the notice of objection.
The period of six weeks starts at the day after the day of consignment of this decision. You
can find this date at the top of the decision.

The notice of objection must be signed and at east the following contain:
a. name and address of the submitter;
b. the date;
c. a description of the decision against which the notice of objection is addressed (inciuding
date and number or attribute);
d. a statement of reasons why one can not make the decision unite;
if possible, a copy of the decision against which the appeal is directed
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