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Onderwerp Besluit van rechtwege op mededeling batterijen en 

accu’s PBABA21017 

 

   

   

 

 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 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 

(Stcrt. 2008, 181, hierna: de Regeling) op hen van toepassing is geworden 

aan de Minister 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 

Minister. 

 

2. Op 15 november 2021 is door MPI-NL B.V., Uranusweg 10, 8938 AJ te 

Leeuwarden (hierna: MPI) een mededeling conform artikel 2 van het Besluit 

ingediend. 

 

Op 11 januari 2022 is in het kader van de onderzoeksplicht een verzoek om 

aanvullende informatie aan MPI verzonden. 

 

De mededeling is op 14 en 15 januari 2022 aangevuld. 

 

De beslistermijn is op grond van artikel 4:13, lid 2 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) acht weken en vangt aan nadat de aanvraag is 

ontvangen. 

Dit betekent dat de beslistermijn op 10 januari 2022 is verstreken en de 

instemming van rechtswege gegeven is op grond van artikel 4:20 b, lid 1 Awb. 

 

3. De instemming op de mededeling is als gevolg van niet-tijdig beslissen van 

rechtswege gegeven en in werking getreden op 13 januari 2022. 

 

4. De instemming laat onverlet dat te allen tijde aan het Besluit beheer batterijen 

en accu’s 2008, de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 en de 

Verordening EC/1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen 

voldaan dient te worden. Ook geeft deze instemming geen oordeel over de 

vraag of op enig moment sprake is van afvalstoffen of niet. 
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Voor de volledigheid en ter informatie volgt onderstaand een samenvatting van de 

ingediende mededeling. 

 
5. In tegenstelling met wat MPI op het mededelingsformulier heeft aangegeven, 

worden deze batterijen en accu’s niet ingedeeld als draagbare batterijen en 

accu’s (categorie loodzuur, lithium-ion en lithium-polymeer) maar als 
industriële batterijen en accu’s (categorie loodzuur en overig).  
De mededeling geldt voor alle batterijen en accu’s die door de MPI als eerste 
in Nederland op de markt zijn gebracht.  

 

De industriële batterijen die MPI in de handel brengt worden toegepast als 
aandrijving voor elektrische scooters en zijn zowel uitneembaar als niet 
uitneembaar. MPI heeft aangegeven dat 85% van haar elektrische scooters een 
lood-gel accu heeft, 5% van de scooters heeft een uitneembare lithium-mangaan 
accu en de overige accu’s zijn voor de vervangingsmarkt.  
 

6. 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 5, vijfde lid, van de Regeling is de producent verplicht om 

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

nemen. 

 

MPI geeft aan dat zij tijdens verkoop, onderhoud en vervanging van accu’s 
kosteloos oude accu’s inneemt. Klanten en niet-klanten kunnen kosteloos de 
accu’s bij MPI inleveren. Transport van de batterijen wordt verzorgt door 
Accurec Nederland B.V. uit Zierikzee, met VIHB-nummer 514741 (hierna: 
Accurec). 

 

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 
afgedankte batterijen en accu’s geschiedt met gebruik van de best beschikbare 
technieken. 

 
MPI geeft aan de ingenomen accu’s na registratie ervan naar Accurec af te 

voeren. Accurec draagt zorg voor verdere verwerking van de accu’s en 
batterijen in het buitenland.  
 
Accurec heeft een kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen conform 
Verordening 1013/2006 (EC) betreffende overbrenging van afvalstoffen 
verkregen naar de eindverwerker Boliden Bergsoë AB in Landskrona, Zweden.  

 
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 
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. 
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MPI heeft aangegeven op haar website klanten en bezoekers te informeren. 
Verder informeert MPI de gebruikers met onder andere blogs en 

nieuwsbrieven. 

 

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. 

 

Met betrekking tot de financiering heeft MPI aangegeven dat de kosten ten 

laste zijn van de winst. Dit is opgenomen bij de kosten voor kwaliteit, arbeid 

en milieu. 

 

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 Minister. Ook dient te worden 

aangegeven hoe hij deze gegevens gaat controleren zodat ze een betrouwbaar 

beeld van de werkelijkheid geven. 

 

MPI heeft aangegeven dat de industriële batterijen die los en in elektrische 

scooters op de markt worden verkocht vanuit de interne verkoopadministratie 
worden geregistreerd. Van elke verkochte scooter wordt het type accu en de 
hoeveelheid geregistreerd. Los verkochte accu’s worden inclusief model en 
type aanduiding geregistreerd. Deze data wordt vervolgens geaggregeerd en 
gerapporteerd volgens het verslagleggingsformulier voor het besluit beheer 
batterijen en accu’s 2008. Accurec verzorgt het transport en het melden van 
de transporten bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afval). 

Accurec meldt maandelijks afgehaalde oude accu’s aan het LMA. Na elke 
inzameling krijgt MPI een specificatie van Accurec wat er is afgevoerd. 
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Bekendmaking en publicatie 

Ingevolgde artikel 4:20c, lid 1 Awb dient de instemming binnen twee weken nadat 

zij van rechtswege is gegeven bekend gemaakt te worden, door toezending 

aanvrager. 

De van rechtswege gegeven instemming bevat belangrijke milieugerelateerde 

bestuurlijke informatie.  

Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en  

artikel 19.1a van de Wet milieubeheer dit besluit op www.rwsleefomgeving.nl/pba 

gepubliceerd, tenzij binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een 

bezwaarschrift is ingediend tegen de publicatie. 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

hoofd Afval Circulair 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 

 

 
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). Als 

u in het document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op 

authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien. Daarvoor heeft u minimaal 

Adobe reader XI nodig. Wij 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.nl/producten/toegang/pkioverheid. 

(Logius is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

  

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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