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Onderwerp Regeling beheer batterijen - Besluit op 

mededeling 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna de 
Staatssecretaris ) neemt het volgende in overweging: 
 
1.  

Besluit) zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van het Besluit verplicht om 

(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 e
(Stcrt. 2008, 183) een formulier opgenomen. De mededeling behoeft de 
instemming van de Staatssecretaris. 
 

2. Op 7 juli 2022 is door Jungheinrich Nederland B.V., gevestigd op de H.A. 
Lorentzweg 3, 2408 AS in Alphen aan den Rijn (hierna:Jungheinrich) een 
mededeling conform artikel 2 van het Besluit ingediend. 
 
Het betreft hier een individuele mededeling. 

 
3. De mededeling heeft betrekking op industriële batterijen van de categorieën 

nikkel-cadmium, loodzuur en overig, en geldt voor alle batterijen 
door de producent als eerste in Nederland op de markt zijn gebracht. 
Jungheinrich levert loodzuur tractiebatterijen, gelbatterijen en lithium-ion 
batterijen voor de elektrische aandrijving voor intern transportmiddelen, zoals 
(maar niet beperkt tot) vorkheftrucks, reachtrucks, orderpicktrucks, 
elektrische palletwagens en ander klein rollend materieel, zoals (maar niet 
beperkt tot) veegmachines en schrobmachines. 
 
Voor de draagbare batterijen maakt Jungheinrich gebruik van het systeem van 
Stichting Batterijen. 
 

4. In de mededeling komen de in de bijlage behorende bij artikel 1 van de 

onderwerpen achtereenvolgens aan de orde:  
 



 

 
PBABA22008 JUNGHEINRICH 

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer en Leefomgeving 

 
Ons kenmerk 
RWS-2022/25311 

 
Zaaknummer 
PBABA22008 
 

Pagina 2 van 6 

a. Op grond van artikel 5, vijfde lid, van de Regeling is de producent verplicht om 
afgedankte industriële 
nemen. 

 
Alle eindgebruikers worden bij aanschaf van een nieuwe batterij door 
adviseurs en monteurs van Jungheinrich, middels de offerte, en bij aflevering 
door de transporteur op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om een 
afgedankte batterij kosteloos bij Jungheinrich aan te bieden en op te laten 
halen. Bestaande gebruikers worden geïnformeerd middels de website van 
Jungheinrich. Gebruikers kunnen onder andere via de website 
www.jungheinrich.nl of telefonisch contact opnemen met de service afdeling 
om een afspraak te maken. 
 
Afgedankte batterijen worden in opdracht van Jungheinrich Nederland B.V. 
door transportbedrijf Kamps Transport B.V. uit Pijnacker (VIHB 
registratienummer VIXX 504552) bij de eindgebruiker opgehaald en afgeleverd 
bij het Jungheinrich distributiecentrum. In het distributiecentrum wordt de 
status van de batterij beoordeeld. 
 
Batterijen die aan het einde van hun levensduur zijn, worden door, dan wel in 
opdracht van, een gespecialiseerde dienstverlener van Jungheinrich Nederland 
B.V. vervoerd naar een gespecialiseerde verwerker. 
  
In gevallen waarin vooraf reeds vaststaat dat de batterij aan het einde van zijn 
levensduur is en waar dit een extra vervoersbeweging uitspaart, wordt de 
batterij rechtstreeks door, dan wel in opdracht van, een gespecialiseerde 
dienstverlener van Jungheinrich Nederland B.V. opgehaald bij de eindgebruiker 
en vervoerd naar een gespecialiseerde verwerker. In die gevallen wordt de 
tussenstap van inspectie in het Jungheinrich distributiecentrum overgeslagen. 
 
Jungheinrich maakt gebruik van twee dienstverleners om de batterijen te 
vervoeren naar de eindverwerker. Dit zijn Accurec Nederland B.V. (VIHB 
registratienummer VIHB 514741) en Ter Horst Recycling B.V. (VIHB 
registratienummer VIHB 504964). 

 

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 

technieken. 
 
Jungheinrich maakt gebruik twee dienstverleners om de batterijen te laat de 
batterijen vervoeren naar de eindverwerkers. Accurec Nederland B.V. verzorgt 
als dienstverlener het transport door B.V. Expeditiebedrijf v/h Firma L. Stoel 
(VIHB registratienummer VIHB 507945) naar de eindverwerker Boliden 
Bergsoë AB in Landskrona, Zweden. 
 
Ter Horst Recycling B.V. verzorgt het transport naar de volgende 
eindverwerkers: 
- ECOBAT Resources Braubach GmbH, Emser Straße 11 in D-56338 

Braubach, Duitsland; 
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- ECOBAT Resources Freiberg GmbH, Muldenhütten 25 in D-09599 Freiberg, 
Duitsland; 

- Recylex SA, Rue des Pres 20 in F-59161 Escaudoeuvres, Frankrijk; 
- Boliden Bergsöe AB, Gasverksgatan ongenummerd in S-26122 

Landskrona, Zweden; 
- Orzel Bialy S.A., ul. Harcerska 23 in PL-41946 Piekary Slaskie, Polen; 
- Magna Metals S.A., Ctra. de Madrid KM 387 in E-30500 Molina de Segura, 
 Spanje. 

Jungheinrich geeft aan dat hierdoor zeker wordt gesteld dat de best 
beschikbare technieken worden toegepast. Alle vermelde 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 

effecten voor de gezondheid van de mens of voor het milieu van de in de 

 inzamel- en 
afgiftepunten. 

Jungheinrich levert handleidingen bij de batterijen met informatie over de 
gezondheid- 
gescheiden inzamelen en inzamelmogelijkheden. 
De batterij zelf wordt voor aflevering aan de gebruiker voorzien van ten minste 
één informatiesticker met informatie over de gewenste, gescheiden inzameling 

geïnstrueerd op het gebied van veiligheid en juist gebruik. 

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

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 

 
 

Jungheinrich heeft aangegeven dat indien de opbrengsten van gerecyclede 
an de winst. 

 
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 

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

 
Jungheinrich heeft in de mededeling aangegeven dat zij vanuit het 
ordersysteem de op de markt gebrachte batterijen en 

Hiervoor worden de volgende orderstromen 
gemonitord: 

 
2. Geleverde vervangingsbatterijen tijdens service en bij levering van 
tweedehands materieel. 
3. Batterijen opgenomen in de verhuurvloot. 
 
Van de verwerker ontvangt Jungheinrich ontvangstbevestigingen en 
afrekeningen waarop aantallen en gewichten zijn geregistreerd. Daarnaast 
rapporteren de verwerkers periodiek de verwerkte hoeveelheden. 
 
 
De plausibiliteit van de gegevens zal tijdens het opstellen van het jaarlijkse 
verslag door Jungheinrich worden gecontroleerd door orderbestanden te 
vergelijken met de hoeveelheid op de markt gebrachte batterijen,  
door in de eigen innameregistratie (ondermeer batterijtypes/celchemie) te 
vergelijken met rapportages van dienstverleners en verwerkers. 
 
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  
 
BESLUIT 
 
I. In te stemmen met bovengenoemde mededeling van Jungheinrich Nederland 

B.V.  
Deze instemming laat onverlet dat u te allen tijde aan het Besluit beheer 

dient te voldoen.  
 
 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
hoofd Circulaire Economie en Afval 
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 
 
 
Mevr. M. Ritzen 
 
 
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, 

 
 
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. 
 
Openbaarmaking 
De besluit bevat belangrijke milieu-informatie, daarom wordt dit besluit op de 
www.afvalcirculair.nl/upv gepubliceerd. 
Indien u van mening bent dat er gronden zijn die openbaarmaking in de weg staan, kan 
binnen twee weken na verzending van dit besluit een zienswijze ingediend worden. Deze 
zienswijze kan gericht worden aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.  
Gronden die zich verzetten tegen openbaarmaking zijn genoemd in artikel 5.1 van de Wet 
open overheid. 
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Indien binnen twee weken geen zienswijze ontvangen is, wordt het besluit openbaar 
gemaakt. 
 
Digitale ondertekening 
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. 
 


