Nieuw leven voor oude
batterijen en accu’s

Foto’s: Stibat

Jaarlijks worden honderden miljoenen
nieuwe batterijen en accu’s op de markt
gebracht. Het gaat om vele varianten
die gezamenlijk een schat aan terug te
winnen grondstoffen bevatten. Dit stelt
eisen aan de inzameling en op dit gebied
wachten nog de nodige uitdagingen.

Vraag een willekeurige voorbijganger

en industriële batterijen en accu’s (zie tabel

in de productie van fietsen en kranen of in

hoeveel batterijen hij in zijn huis heeft

1). De eerste categorie betreft batterijen en

de wegenbouw.

liggen en hij antwoordt vermoedelijk “zo’n

accu’s die voornamelijk worden ingezet

25 tot 35 stuks”. Een landelijk onderzoek

in consumentenproducten. In 2016 werd

Producentenverantwoordelijkheid

wijst echter uit dat er in een gemiddeld

er 8.633 ton (464 miljoen stuks) draagbare

Voor batterijen en accu’s richt de verant-

huishouden zo’n 113 zijn! Men vergeet

batterijen en accu’s op de markt gebracht.

woordelijkheid voor producenten en

namelijk dat er in heel veel gebruikspro-

De tweede categorie betreft batterijen en

importeurs zich op het verminderen van de

ducten – van de rookmelder aan het plafond

accu’s die voor gebruik voor industriële of

milieu-impact van batterijen en accu’s gedu-

tot de Nintendo op zolder – batterijen

professionele doeleinden zijn ontworpen

rende de gehele levenscyclus. De Regeling

verstopt zitten. Veel van die batterijen zijn

of die in een elektrisch voertuig worden

beheer batterijen en accu’s verplicht hen tot

allang niet meer in gebruik of bruikbaar.

gebruikt. In de industriële sector worden

inzamelen en verwerken. Met uitzondering

Toch worden ze niet ingeleverd voor recy-

voornamelijk lood-batterijen en accu’s

van de industriële toepassingen geldt voor

cling. Voor de naleving van de regelgeving

gebruikt. Met de opkomst van e-mobility is

de inzameling een minimaal percentage.

is dit een groot probleem. Jaarlijks worden

daarnaast de markt van industriële lithium-

Dit was tot 2016 vastgesteld op 25% van

er namelijk meer en meer batterijen en

ion en nikkelmetaalhydride batterijen en

het aantal op de markt gebrachte accu’s

accu’s in omloop (op de markt) gebracht en

accu’s groeiende. Draagbare batterijen en

en batterijen; daarna is het percentage

daarmee stijgt ook het aantal producten

accu’s kennen meer varianten, waaronder

verhoogd tot 45. In 2015 is een percentage

dat volgens de Europese regelgeving moet

lithium-, alkaline- en zinkkoolstofbatte-

van 46,1% gerealiseerd. Uit onderzoek (2013)

worden ingezameld en gerecycled.

rijen. Uit al deze batterijen en accu’s kunnen

blijkt dat er daarnaast ongeveer 33,9% in het

veel grondstoffen teruggewonnen worden.

huishoudelijk afval terecht komt. De overige

Soorten en maten

Denk daarbij aan zink, staal, lood, nikkel en

20% is nog in gebruik, ligt bij mensen thuis

De Nederlandse markt van batterijen en

slakken. Voor ieder van die stoffen is een

in een la of wordt op andere wijze afge-

accu’s kent een onderscheid in draagbare

nuttige toepassing te vinden. Bijvoorbeeld

dankt. Alle ingezamelde batterijen en accu’s

1 Zie het themakatern van dit nummer, red.
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namelijk lood bevatten en er veel interesse
is voor het terugwinnen hiervan. Met de
opkomst van e-mobility verandert deze
situatie. Voor het daarbij horende gebruik
van lithium-ion- en nikkelmetaalhydride
batterijen en accu’s is namelijk geen afzetmogelijkheid die inkomsten oplevert. De gronddienen te worden gerecycled tot materiaal.

is georganiseerd. Vrijwel alle Nederlandse

stoffen waarvan deze producten gemaakt

Voor de wet is de partij die als eerste een

producenten zijn lid van Stibat. De produ-

worden, zijn veel minder waardevol. Dit

batterij of accu op de Nederlandse markt zet

centen betalen hiervoor per verkochte

betekent dat de recycling kosten met zich

een producent en daarmee houder van de

batterij en accu een jaarlijkse bijdrage. Stibat

brengt. Daar komt bij dat dit type batterij en

producentenverantwoordelijkheid. Daarvoor

besteedt deze inkomsten niet alleen aan de

accu veel energie kan opslaan. Dat brengt

hoeft deze partij ze niet zelf vervaardigd

inzameling en verwerking, maar ook aan

risico’s met zich mee voor de opslag en het

te hebben. Dit betekent dat importeurs/

communicatiecampagnes. Een batterij wordt

transport. In de markt zijn al batterijboxen

distributeurs verantwoordelijk zijn voor het

pas genoteerd als ingezameld en verwerkt als

in omloop, die de opslag en het transport van

opzetten van een landelijk dekkend netwerk

het bewijs hiervan door een geregistreerde

deze producten veiliger maken. Maar een

van inzamelmogelijkheden, bijvoorbeeld

producent in een verslag is medegedeeld aan

regeling die deze veiligheidsmaatregelen

bij gemeentelijke milieustraten of super-

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

voor iedere producent of importeur verplicht

markten. Dit is uitbesteed aan een uitvoe-

Daarnaast moeten de producenten voldoen

stelt, is er nog niet

ringsorganisatie, namelijk Stibat.

aan de richtlijnen om alle ingezamelde batterijen en accu’s te recyclen; hiervoor gelden

Beleidsaandacht voor E-mobility

Stibat

minimale rendementen. Deze worden door

Met de opkomst van E-mobility is er nog

Nederland behoort momenteel tot de drie

de producenten ruimschoots gehaald (zie

een tweede aandachtspunt bij gekomen.

best presterende landen in Europa als het

figuur 1).

Namelijk, wat gebeurt er met accu’s en
batterijen die een tweede leven krijgen,

gaat om de inzameling van afgedankte batterijen en accu’s. Dat is mede te danken aan de
manier waarop de inzameling in ons land

Slakken
26%

Staal
26%

Overig
16%
Nikkel
2%

Figuur 1: Percentages teruggewonnen
materialen in 2015
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bijvoorbeeld als stationaire opslagcapaci-

Diverse ontwikkelingen in de markt kunnen

regelgeving dienen deze batterijen en accu’s

de huidige opzet en realisatie van de inzame-

als afgedankt (afval) te worden beschouwd

ling en verwerking beïnvloeden. Met name

en dus terecht te komen bij een recycler. Dat

de volgende punten verdienen aandacht:

gebeurt lang niet altijd. Ze worden namelijk

teit voor windenergie? Volgens de huidige

vaak opgekocht, opgewaardeerd en vervol-

Lood
16%

Zink
17%

Aandachtspunten en
belemmeringen

Inzamelplicht industriële batterijen en

gens opnieuw in de markt gezet als ener-

accu’s

giebron voor bijvoorbeeld gebouwen. Deze

Tot op heden is er alleen voor draagbare

opkopers zouden als producent aangemerkt

batterijen en accu’s een wettelijk minimaal

moeten worden en de daarbij behorende

inzamelpercentage vastgesteld. Voor indus-

verplichtingen voortvloeiend uit producen-

triële batterijen en accu’s bestaat dat nog

tenverantwoordelijkheid (PV) dienen na

niet. Daarvoor geldt nu enkel een inname- en

te leven. Op basis van de afvalstoffenhef-

een verwerkingsplicht. De noodzaak van een

fing kunnen bedrijven die deze accu’s een

inzamelplicht werd lange tijd niet gevoeld,

tweede levenscyclus geven momenteel een

omdat industriële batterijen en accu’s voor-

rechtsoordeel aanvragen bij het ministerie
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van IenM. Dat rechtsoordeel kan uitwijzen
dat een (onderdeel van een) accu niet meer
als afval wordt aangemerkt. Dit is inmiddels eenmaal gebeurd, onder de bindende
voorwaarde dat de partij die deze accu’s op
de markt brengt, ook producentenverantwoordelijkheid neemt. Het rechtsoordeel
geldt in principe alleen voor het aanvragende
bedrijf, maar andere bedrijven kunnen een
beroep doen op het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel. Stibat is momenteel in gesprek
met Rijkswaterstaat (RWS) en de Inspectie

Met de ontwikkeling van de Ecotest heeft

voor Leefomgeving en Transport (ILT) om

Stibat hier inmiddels een eerste stap in

dit rechtsoordeel verder aan te scherpen en

gezet. De Ecotest maakt inzichtelijk wat

daarmee breder toepasbaar te maken.

de milieu- en kostenimpact van de recycling van batterijen en accu’s is. Zo krijgt
Stibat beter grip op de enorme hoeveel-

Controle
Er bestaat een meldingsplicht. De percen-

verbreden van de (Europese) wetgeving om

heid milieu-indicatoren die bij een

tages van met name teruggewonnen lood

zo nieuwe, risicovolle batterijen en accu’s

levenscyclusanalyse (LCA) gebruikelijk

doen echter vermoeden dat lang niet alles

te kunnen monitoren. Ketensamenwerking

zijn. Ecotest is een praktische tool, geba-

wat gerecycled wordt ook is aangemeld als

is tevens van belang om de markt op alle

seerd op praktijkinformatie uit de keten,

op de markt gebracht. Om een sluitende

fronten te kunnen optimaliseren, variërend

waarbij alleen gebruik wordt gemaakt

massabalans te kunnen maken, is volgens

van het waarborgen van de kwaliteit tot

van de meest essentiële indicatoren om

Stibat goede handhaving noodzakelijk.

het zorgdragen voor een veilige opslag en

een beslissing te onderbouwen. In de

Om die reden heeft Stibat een Algemeen

transport. Ook het mogelijk maken van een

test worden vier elementen aan elkaar

Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd

‘tweedehands’ markt krijgt hierdoor een

verbonden, te weten: (1) het klimaatef-

bij het Ministerie van IenM. Die houdt in dat

stimulans.

fect, (2) de herwonnen grondstoffen,
(3) de vermeden giftige stoffen en (4)

alle Nederlandse producenten van draagbare batterijen en accu’s wettelijk verplicht

Dit artikel is tot stand gekomen met medewer-

de kostenbesparing. De testresultaten

worden om zich bij Stibat aan te sluiten.

king van Jan Bartels (directeur Stibat)

bieden waardevolle inzichten voor alle
ketenpartners. Zo kunnen de recyclers

Hierdoor krijgen de zogenaamde ‘freeriders’
geen kans meer. Een AVV kan ook zorgen

Voor de nabije toekomst is het van belang dat

heldere rapportages maken over de

voor een betere controle op de verwerking

alle ketenpartners in beweging komen om

impact van hun organisatie op het milieu

van draagbare lood-accu’s door metaalhan-

een nuttig instrument als PV verder te helpen

en de daarin gerealiseerde optimalisaties.

delaren. Die zijn vooral geïnteresseerd in het

ontwikkelen. Dat maakt de weg vrij naar een

Tegelijkertijd wordt het voor distributeurs

terugwinnen van de metalen, maar wat er

echte circulaire economie voor batterijen en

en producenten inzichtelijk wat hun

met de reststromen uit dit proces gebeurt is

accu’s.

specifieke bijdrage is aan de verantwoorde inzameling en verwerking van

lang niet altijd duidelijk.
Coen Bertens, Jan van Dijk, Francien Eppens

Ketensamenwerking
De aandachtspunten geven aan dat er niet
alleen kansen liggen in het vergroten van
de beïnvloedingsruimte van PV, maar ook

afgedankte batterijen en accu’s.

en Annemiek Tubbing
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Milieumaatregelen

dat er nog onvoldoende beleidsaandacht
is voor nieuwe ontwikkelingen. Naast de
roep om een AVV, pleiten de producenten
voor een betere samenwerking in de keten

87 miljoen kg

CO2

minder uitstoot
giftige stoffen

3,7 miljoen kg
CO2 uitstoot vermeden

van overheden, distributeurs en afnemers
(bedrijven en consumenten). Een centrale
rol zou daarin weggelegd moeten zijn voor
de overheid. Enerzijds als handhaver van de
regelgeving, anderzijds als partner in het

2.000 kg

minder
eutrofiëringsstoffen

Figuur 2. Ecotest recyclingketen: vermeden emissies 2015
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