Infofiche gedifferentieerde bijdragen vanaf 01/01/2018
Wat is het verschil tussen een milieubijdrage en een administratieve
bijdrage?
De milieubijdrage dekt alle kosten voor het beheer van de afgedankte batterijen en –accu’s
m.n. voor:
- Inzameling, ophaling, sortering, verwerking en recyclage
- Preventie, sensibilisering en communicatie
- Rapportering aan de 3 regionale overheden
In de administratieve bijdrage zijn de kosten van inzameling, ophaling, sortering, verwerking
en recyclage niet inbegrepen maar wel alle andere hierboven vermelde kosten. Er wordt een
administratieve bijdrage ingesteld voor grote batterijen met een gewicht > 20 kg (uitz.
loodbatterijen die een administratieve bijdrage hebben vanaf 3 kg). Het betreft o.a. accu’s
van hybride en elektrische voertuigen, accu’s voor opslag van energie van zonnepanelen, etc.
Bebat kan de diensten van inzameling, ophaling, sortering, verwerking en recyclage van deze
afgedankte batterijen aanbieden. Het is echter niet mogelijk om hiervoor een uniforme prijs
te bepalen omdat deze o.a. afhankelijk is van het gewicht, de chemische familie van de
afgedankte batterij, de nodige verpakking en de gevraagde dienstverlening. Bebat zal aan
deelnemers die deze diensten willen gebruiken een individuele prijs aanbieden in functie van
de gewenste diensten. De deelnemers die zelf zorgen voor de inzameling, ophaling, sortering,
verwerking en recyclage van de afgedankte batterijen onderworpen aan een administratieve
bijdrage, zullen Bebat de nodige informatie moeten verschaffen zodat Bebat kan rapporteren
aan de drie gewestelijke overheden. Dit is niet nodig voor de loodbatterijen met
administratieve bijdragen zolang de markt de inzameling en de verwerking van deze
afgedankte batterijen regelt. Bebat kan de cijfers over de inzameling en de verwerking van
afgedankte loodbatterijen zelf verzamelen en rapporteert deze aan de drie gewestelijke
overheden.

Waarom gedifferentieerde milieubijdragen voor lithium herlaadbare
batterijen?
Bebat voert vanaf 1/01/2018 gedifferentieerde milieubijdragen in voor lithium herlaadbare
batterijen met een gewicht ≤20 kg. Dit omwille van de hoge inzamel- en verwerkingskosten
alsook de veiligheidsrisico’s die aan dit type van afgedankte batterijen verbonden zijn.
Bovendien zijn voor lithium-ion batterijen van elektrische fietsen en lithium-ion startbatterijen
vandaag al milieubijdragen van respectievelijk € 12 (excl. btw) en € 9 (excl. btw) van
toepassing terwijl voor vergelijkbare lithium-ion batterijen met een andere toepassing nog
steeds het tarief van € 0,075 (excl. btw) geldt. Dit is niet consistent. Vandaar dat vanaf
1/01/2018 dezelfde bijdrage geldt voor alle lithium herlaadbare batterijen in functie van het
gewicht en dit ongeacht de toepassing.
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Hoe gebeurt de aangifte vanaf 01/01/2018?
De aangifte dient nog steeds te gebeuren per nomenclatuurnummer in myBatbase. Aan elk
nummer wordt een bijdrage gekoppeld in functie van het gewicht. Voor de
nomenclatuurnummers waarbij u als deelnemer het gewicht moet opgeven zal de bijdrage
bepaald worden in functie van dit gewicht.
Hierna vindt u de lijst van de nomenclatuurnummers voor de deelnemers die maandelijks
dienen te declareren alsook de lijst van de nomenclatuurnummers voor de deelnemers met
een vereenvoudigde aangifte. Nomenclatuurnummers aangeduid in het rood zullen niet meer
kunnen gebruikt worden
voor de aangiftes die betrekking hebben op 2018. De
nomenclatuurnummers aangeduid in het groen zijn de nieuwe te gebruiken
nomenclatuurnummers.
Nieuwe lijsten van nomenclatuurnummers te gebruiken voor aangiftes voor het aangiftejaar
2018:


Een Excel-lijst voor maandaangiftes vindt u hier*



Een Excel-lijst voor de vereenvoudigde aangiftes (jaarlijks) vindt u hier*

* Gewijzigde lijsten t.o.v. de lijsten opgenomen in de mailing van juni voor lithium herlaadbaar
> 10 kg & ≤ 20 kg (propulsion car, propulsion not-car en startbatterijen).
In deze lijsten staan de milieubijdragen per stuk, de milieubijdrage per kg en de
administratieve bijdragen.
Voor de aangiftes die betrekking hebben op het aangiftejaar 2017 verandert er niets.

Wat moet ik als deelnemer doen?
De wijziging van bijdragen vraagt om een aanpassing van uw IT-systeem m.n. voor de
facturatie. Wij raden u aan om zo snel mogelijk de impact hiervan te onderzoeken en de
nodige aanpassingen te doen. Wij blijven benadrukken dat het een wettelijke verplichting is
om op facturen tussen professionelen de milieubijdrage apart te vermelden. Voor de
administratieve bijdragen is dit niet gebruikelijk.

Bijdragen per stuk en per kg
De bijdragen zijn exclusief btw en per stuk (batterij of pack) met uitzondering van de
milieubijdragen voor lithium herlaadbare batterijen met een gewicht > 10 kg & ≤ 20 kg. Voor
deze batterijen wordt de bijdrage per kg berekend.

Timing invoering van de bijdragen: belangrijk voor de stocks
Het nieuwe systeem van gedifferentieerde bijdragen treedt in werking op 1/01/2018 voor de
verkoop tussen alle professionelen (fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaars).
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Voor de verkoop aan de consument gaat de nieuwe bijdrage uiterlijk in op 1/04/2018. Op deze
manier hebben de professionelen die aan consumenten verkopen, 3 maanden de tijd om hun
stocks uit te verkopen. Dit is nodig omdat in vele gevallen de milieubijdragen zullen dalen.

Facturatie van de bijdragen tussen professionelen in geval meerdere
batterijen en/of accu’s met een verschillende bijdrage in een product
zitten
Het is een wettelijke verplichting om op facturen tussen professionelen de milieubijdrage
apart te vermelden. Voor de administratieve bijdragen is dit niet gebruikelijk.
We illustreren aan de hand van dit voorbeeldfactuur hoe de facturatie tussen professionelen
moet gebeuren indien er meerdere batterijen met een verschillende milieubijdrage in één
product zitten.

Facturatie van de bijdragen aan consumenten
Op facturen/kastickets van industriële en li-ion automotive batterijen aan consumenten heeft
men de vrije keuze om de milieubijdrage of administratieve bijdrage zichtbaar op de factuur
te plaatsen. Voor draagbare batterijen is het echter verboden om de milieubijdrage apart te
vermelden op facturen/kastickets aan consumenten –dit staat zo aangegeven in EU Richtlijn
2006/66. In de lijst van de nomenclatuurnummers is opgenomen of het gaat om een
draagbare, industriële of automotive batterij of accu. Indien dit niet wordt vermeld, dient u dit
zelf op te geven in de aangifte door gebruik te maken van deze beslissingsboom.

3/3

