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Batterijen en accumulatoren - Wettelijke bepalingen en plichten in Duitsland 

Verplichtingen 

Producenten en importeurs zijn onderhevig aan de volgende verplichtingen - 
meldingsplicht, handel- en circulatieverbod, kenmerking, inzamelquota’s, 
verwijdering, informatieplicht, postorderbedrijven. 

Postorderbedrijven ook onderhevig 

Er bestaan geen uitzonderingen meer voor de postorderbedrijven, dus zijn ook zij 
aan de terugnameplicht onderhevig. Plaats van afgifte is in dit geval het 
distributiecentrum. 

De verplichtingen in detail 

Meldingsplicht 
De marktparticipatie moet aan het “Umweltbundesamt” (het centrale federale 
Duitse milieuagentschap) worden doorgegeven. Dit kan ook online. 
 
Handel- en circulatieverbod 
Naast andere beperkingen, mogen batterijen principieel niet in omloop worden 
gebracht als ze meer dan 0,002 gewichtsprocent Cadmium (Cd) bevatten. 
Uitgezonderd zijn batterijen voor nood-en alarmsystemen (inclusief 
noodverlichting), medische apparatuur en draadloze elektrotoestellen. 
 
Kenmerking 
Alle batterijen en accu’s dienen met het symbool van de doorstreepte vuilnisbak te 
worden gekenmerkt. Daarenboven moeten batterijen en accu’s die meer dan 0,0005 
% kwik, 0,002 % cadmium of 0,004 % lood bevatten onder het symbool met de 
doorstreepte vuilnisbak worden voorzien van de respectievelijke chemische 
symbolen Cd (Cadmium), Pb (lood) en Hg (Kwik). 
 
Verwijdering 
Paragraaf 4 van het „Elektrogesetz“ (Wet betreffende het in omloop brengen, de 
terugname en de milieuvriendelijke verwerking van elektrische en elektronische 
toestellen) bepaalt dat batterijen en accu’s zonder problemen uit elektrische en 
elektronische toestellen verwijderd kunnen worden. Informatie betreffende het 
batterijtype, het batterijsysteem en de veilige verwijdering zijn verplicht. 
 
Informatieplicht 
Het „Batteriegesetz“ verplicht distributeurs hun klanten door duidelijk zicht- en 
leesbare informatietafels en illustraties te informeren over het belang van recyclage 
en mogelijke gevolgen van batterijen op milieu en gezondheid. Deze informatie moet 
binnen het onmiddellijke gezichtsveld van de klantenhoofdstroom worden geplaatst. 
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debelux Kamer van 
Koophandel helpt verder 

Bij alle vragen omtrent de Duitse milieuwetgeving inzake batterijen en 
accumulatoren en de aansluiting bij een erkend terugnamesysteem kan u steeds bij 
debelux KvK terecht. 
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