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In steeds meer sectoren zien we grotere batterijen (> 20 kg) opduiken, denk 
bijvoorbeeld aan thuisbatterijen voor de opslag van zonne-energie, batterijen 
voor elektrische voertuigen en data-warehousing. Maar wat als de batterijen niet 
langer performant zijn? Dan is hun verhaal niet afgelopen. Deze batterijen lenen 
zich namelijk uitstekend tot hergebruik, second-life toepassingen of recyclage 
van de grondstoffen. 

Ben je een producent of invoerder van  
(producten met) grote batterijen > 20 kg? 

Dan ligt de verantwoordelijkheid voor wat er met  
die batterijen gebeurt na hun eerste leven bij jou. 

Misschien klinken de bovenstaande zinnen je bekend in de oren, misschien niet. 
In beide gevallen hoeven ze jou geen stress te bezorgen. Bebat is dé partner om 
jouw verantwoordelijkheden rond de aanvaardingsplicht met glans te vervullen.

Grote batterijen > 20 kg vergen bovendien extra aandacht. Het riedeltje ‘ophalen, 
transporteren en recycleren’ is in dit geval niet aan de orde. In de praktijk moet 
er heel wat expertise aan de dag gelegd worden om deze lithium-ionbatterijen 
veilig te transporteren, nauwkeurig te diagnosticeren, zorgvuldig te ontmantelen 
en/of voor te bereiden op een tweede leven.
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Waar kocht jouw bedrijf batterijen² aan?

Principe: Het bedrijf dat als eerste batterijen op de Belgische markt brengt1, gee� die aan bij Bebat

Welke batterijen aangeven indien jouw bedrijf gevestigd is in België?

Waar verkocht je de batterijen?

In het buitenland

Negatief aangeven Niet aangeven Niet aangeven Aangeven

In België In het buitenland In België

Waar verkocht je de batterijen?

In België of bij een buitenlandse leverancier 
die aangesloten is bij Bebat³ 

Bij een buitenlandse leverancier
die niet aangesloten is bij Bebat

³Weet je niet of jouw buitenlandse leverancier is aangesloten bij Bebat? Raadpleeg de deelnemerslijst op myBatbase.

1Onder de definitie van “op de markt brengen” valt niet enkel verkoop, maar ook verhuur, leasing en aankoop voor eigen gebruik.

Aangi�e op basis van aankopen of verkopen?

Op basis van verkopen indien u enkel verkoopt
op factuur

Op basis van aankopen indien u verkoopt op basis
van kastickets of een combinatie van kastickets
en facturen

²Het betreft zowel los verkochte als ingebouwde of meegeleverde baterijen met apparaat, voertuig, fiets, ...

zie FAQ  https://mybatbase.bebat.be/nl/faq/  
voor meer info

Particulieren via
verkoop op afstand Bedrijven

Niet aangeven Aangeven Niet aangeven AangevenNiet aangeven

Aan wie verkocht je batterijen1?

Welke batterijen aangeven indien jouw bedrijf gevestigd is 
buiten België?

Buiten België

Neemt jouw bedrijf 
de aanvaardingsplicht over?

In België Buiten België In België

JaNeezie FAQ  https://mybatbase.bebat.be/nl/faq/  
voor meer info

¹Het betreft zowel los verkochte als ingebouwde of meegeleverde baterijen met apparaat, voertuig, fiets, ...

Aangi�e op basis van aankopen of verkopen?

Bedrijven gevestigd buiten België
geven steeds aan op basis van verkopen.

Welke batterijen aangeven indien jouw bedrijf gevestigd is in België?
Principe: Het bedrijf dat als eerste batterijen op de Belgische markt brengt1, geeft die aan bij Bebat

Welke batterijen aangeven indien jouw bedrijf gevestigd is buiten België?



DE AANVAARDINGSPLICHT:  
IN VOGELVLUCHT

De term ‘aanvaardingsplicht’ lieten we al vallen in de inleiding van deze brochure. Deze 
verplichting, ook wel de ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ genoemd, is 
cruciaal voor jou als producent of invoerder van grote batterijen.

Misschien komt nu de volgende gedachte bij je op: “Maar een thuisbatterij die heeft toch 
een levensduur van 15 jaar, waarom is dit nu al nodig?” 

Dat is eenvoudig: het is belangrijk om als producent of invoerder de nodige stappen te 
ondernemen voor de financiering van de terugname van de batterij wanneer die wordt 
afgedankt. Je kan hiervoor een provisie aanleggen. 

En mocht dit niet volstaan als duwtje in de rug, dan zal het volgende lijstje je beslist 
overtuigen.

Wie de verantwoordelijkheden rond de aanvaardingsplicht niet nakomt, riskeert:
•  een aanmaning;
•  een proces-verbaal;
•  een sanctie;
•  een dwangsom of geldboete.

Ben je een installateur die de batterijen aankoopt bij een buitenlands bedrijf, dan ben je 
ook onderworpen aan de aanvaardingsplicht als invoerder. 

We waren ons wel bewust van het second life-verhaal van de thuisbatterijen die 

we invoerden en bij onze klanten installeerden. Maar in eerste instantie leek ons dat 

vooral toekomstmuziek. Thibault Covemaeker, Covico.

WAT HOUDT DE AANVAARDINGSPLICHT PRECIES IN? 

Laten we even het voorbeeld nemen van een invoerder van thuisbatterijen.
•  Van zodra een thuisbatterij niet langer goed werkt, dan ligt de verantwoordelijkheid 

voor de ophaling en de verwerking van deze batterij bij jou als invoerder.
•  Je bent verplicht om mee te werken aan preventie- en sensibiliserings campagnes rond 

batterijen. Bovendien moet je hierover rapporteren aan de gewestelijke overheden.
•  Tot slot heb je als invoerder ook administratieve verplichtingen ten opzichte van de 

gewestelijke overheden. Je moet je registreren bij die overheden en aangifte doen van 
alle verkochte thuisbatterijen.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van al jouw verplichtingen



HOE KAN BEBAT JOU HELPEN  
OM AAN JE VERPLICHTINGEN  

TE VOLDOEN?
Of je nu een producent of invoerder van grote batterijen (> 20 kg) bent, Bebat kan je 
helpen om jouw aanvaardingsplicht te vervullen. In de praktijk komt daar heel wat bij 
kijken.

Concreet staan voor grote batterijen (> 20 kg) de volgende  
taken op de to-dolijst:

Het staat jou als producent of invoerder van batterijen vrij om individueel deze verplichtingen 
na te komen. Al is het een pak eenvoudiger om een partner als Bebat onder de arm te 
nemen om je op dit vlak te ontzorgen. 

1.  Voldoen aan alle registratie-, preventie- 
en rapportageverplichtingen van de 
gewestelijke overheden;

2.  Het coördineren van de inzameling van 
de batterijen bij jou of je klanten;

3.  Het veilige transport van de batterijen, 
volgens de Europese ADR regelgeving; 

4.  De batterijen moeten na een check-up  
op een veilige manier worden op-
geslagen; 

5.  Nadat de keuze gemaakt is of de 
batterij verder wordt verwerkt voor 
reuse, repurposing of recyclage, volgt 
de ontmanteling;

6.  De ontmantelde modules kunnen  
ingezet worden voor second-life  
 toe passingen;

7.  De rest dient te worden gerecycleerd.  
Op basis van tal van processen 
(mechanisch, pyrometallurgisch,...) 
worden de stoffen uit de batterijen 
gehaald en geraffineerd. Nu zijn ze klaar 
om als grondstof opnieuw te worden 
ingezet.



EEN TOEKOMSTGERICHTE  
OPLOSSING OP MAAT

TIP

De dienstverlening van Bebat omtrent grote batterijen > 20 kg is geen ‘one size fits all’. 
Het to-dolijstje in het voorgaande hoofdstuk is omvangrijk en complex om uit te voeren. 
Bovendien heb je ook specifieke noden en wensen als producent of invoerder. Geen 
probleem, want Bebat biedt je graag een individuele oplossing aan.  

 

Je leest het goed: voor grote batterijen waarbij de afhandeling in de nabije of verre 
toekomst ligt, sluiten we naast de Toetredingsovereenkomst met Bebat die geldt 
voor alle batterijen een specifiek raamcontract af. Dit raamcontract of individueel 
samenwerkingscontract kan zo specifiek als je wilt worden opgesteld. Bovendien 
kost het je op dit moment nog niets, want je betaalt pas op het moment waarop de 
dienst verleend wordt.

LEG EEN PROVISIE AAN
Wees niet alleen vooruitziend door nu al je samenwerking met Bebat te officialiseren.
Vermijd ook toekomstige onvoorziene kosten door nu al een provisie aan te leggen. 

Wil je een gesprek over jouw situatie en de mogelijke oplossingen?  
Laat het ons nu weten:  +32 475 32 15 15 - philippe.celis@bebat.be

We sloten een raamcontract met Bebat. Binnen dit en 15 jaar, van zodra de 

eerste batterijen bij onze klanten hun beste tijd hebben gehad, kunnen we dan uit 

de menukaart kiezen van welke diensten we willen gebruikmaken. Van ophaling en 
transport tot ontmanteling en recyclage. Die beslissing hoeven we nu nog niet 

te nemen.” Thibault Covemaeker, Covico.



RENEOS, VOOR ALS  
JE GRENZEN VERLEGT

Verleg je - letterlijk - grenzen met je professionele activiteit? Ook dan kan Bebat je 
ondersteunen. Bebat maakt namelijk deel uit van het Europese netwerk Reneos  
(www.reneos.eu). Dit biedt jou de mogelijkheid om de inzameling en aftercare van 
afgedankte batterijen in heel Europa te regelen.

De Reneos-partners zijn niet alleen batterij-experts die vertrouwd zijn met alle types 
grote (high-voltage) batterijen, ze staan ook dicht bij de lokale markt en kennen de 
plaatselijke regelgeving. Reneos is dus de perfecte mix tussen lokale verankering en 
globale samenwerking.

EEN VOORBEELD
Wanneer een Belgische producent of invoerder van thuisbatterijen ook op de 
Nederlandse markt actief is, dan is Reneos de perfecte partner. Reneos regelt via 
de Nederlandse lokale partner de ophaling, transport, ontmanteling, hergebruik en 
recyclage van de batterijen in Nederland, net zoals alle administratieve verplichtingen 
naar de Nederlandse overheid toe. 



SPEEL OP ZEKER EN KIES VOOR EEN 
TOEKOMSTGERICHTE OPLOSSING. 

NEEM NU CONTACT OP MET BEBAT EN 
ONTDEK JOUW OPLOSSING OP MAAT.

+32 475 32 15 15 
philippe.celis@bebat.be

V.U.: P. Coonen - Bebat vzw - Walstraat 5, 3300 Tienen - R.P.R. Leuven: 0456561776


