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ADDENDUM BIJ DE TECHNISCHE NOTA BEBAT d.d. 19 febru ari 2003 
 
In het kader van een recente wetswijziging en het uitbrengen door Bebat van een nieuwe 
informatiebrochure voor deelnemers, worden via dit addendum bij de Technische Nota Bebat 
d.d. 19 februari 2003, de wijzigingen weergegeven dewelke hun belang hebben bij de 
certificering van de jaarlijkse declaratie door de revisor. 
 
Deze wijzigingen verder beschreven onder de punten 1. en 2. hebben pas invloed op de 
controles m.b.t. het referentiejaar 2004.  Het toepassen van de punten 1. en 2. kan echter reeds 
door de leden  vanaf 1 oktober 2003 en dient dan ook door de revisor te worden 
gecontroleerd.  Het punt 3. moet altijd worden gecontroleerd. 
 
Verdere informatie kan tevens worden teruggevonden in de door Bebat opgestelde 
informatiebrochure voor deelnemers, versie maart 2004.  Deze informatiebrochure is tevens 
beschikbaar op de website van het IBR (www.ibr-
ire.be/ned/revisor_opdrachten_milieuaudit.aspx). 
 
 
1. Nomenclatuur “A” en “B” 
 
Vanaf 1 januari 2004 moet Bebat ook aan de gewestelijke overheden rapporteren, in het kader 
van de aanvaardingsplicht.  Deze rapportering moet een onderscheid maken tussen los 
verkochte batterijen en batterijen die op de markt worden gebracht in of met toestellen.  Om 
dit mogelijk te maken wordt de nomenclatuur vanaf 2004 gesplitst.  De deelnemers moeten 
declareren op basis van deze nieuwe nomenclatuur, die twee afdelingen heeft.  Elke afdeling 
bevat alle gekende batterijen. 
 
Deze afdelingen worden gekenmerkt door een letter: 

� “A” voor de apart of los verkochte batterijen; 
� “B” voor de ingebouwde of met een toestel verkochte batterijen. 

 
Vanaf 1 januari 2004 worden alleen declaraties, gebaseerd op deze nieuwe nomenclatuur 
aanvaard. 
 
De opdracht van de commissaris of bedrijfsrevisor in het kader van de certificering van de 
Bebat-aangifte wordt dan ook uitgebreid met de controle op de juiste classificatie conform de 
nomenclatuur. 
 
 
2. “Bebat-markering export” (BME) 
 
Voorheen moesten de deelnemers die exporteerden met Bebat-markering deze batterijen ook 
declareren en de IRB-bijdrage voldoen.  Er is nu een regeling uitgewerkt om de deelnemers 
die moeilijk aparte stocks kunnen aanhouden of moeilijk onderscheid kunnen maken tussen 
niet of wel te stickeren artikelen een oplossing te bieden. 
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Aan de deelnemers wordt, vanaf de maand oktober 2003, de mogelijkheid geboden om 
batterijen, verkocht in of met apparaten en bestemd voor export ook te markeren, en geen 
onderscheid meer te moeten maken tussen verkoop in België en het buitenland wat markering 
betreft.  Met andere woorden: ook de geëxporteerde producten mogen worden gemarkeerd.  
Opgelet, deze mogelijkheid geldt niet voor losse verkoop van batterijen, maar alleen voor 
batterijen verkocht in of met apparaten of toestellen, dus alleen voor batterijen met “B”-
nomenclatuurnummers. 
 
Op al deze artikelen (zowel de in België als in het buitenland op de markt gebrachte) moet een 
variant van de Bebat-markering worden aangebracht (BME).  De deelnemer moet deze 
mogelijkheid vooraf aanvragen bij Bebat, met het daartoe bestemde formulier. 
 
Deelnemers die deze speciale regeling hebben aangevraagd en die dus ook de sticker “Export” 
gebruiken, moeten alleen de in België op de markt gebrachte batterijen maandelijks 
declareren, en wel onder hetzelfde deelnemersnummer, maar met de afzonderlijke declaratie 
“Bebat-markering export” (BME).  Vermits de geëxporteerde batterijen niet in de 
maandelijkse declaratie voorkomen, worden ze ook niet hernomen op de jaarlijkse definitieve 
declaratie als zijnde geëxporteerd. 
 
Deelnemers die van dit nieuwe systeem geen gebruik maken, en de normale sticker gebruiken 
voor geëxporteerde artikelen, moeten deze batterijen via de normale maandelijkse declaratie 
aangeven, en ze moeten bovendien de geëxporteerde batterijen ook opnemen in de jaarlijkse 
definitieve declaratie, kolom “export”.  Hetzelfde geldt voor losse verkoop van batterijen in 
het buitenland, met Bebat-markering. 
 
In ieder geval moeten de deelnemers die voor dit systeem kozen een “normale” maandelijkse 
declaratie en ook maandelijks een “Bebat-markering export”-declaratie indienen. Indien zij 
alleen batterijen te declareren hebben die onder deze speciale regeling vallen (en geen andere, 
met normale markering), dan moet een “normale” nuldeclaratie worden bezorgd, en daarnaast 
een declaratie “Bebat-markering export”. 
 
De opdracht van de commissaris of bedrijfsrevisor in het kader van de certificering van de 
Bebat-aangifte wordt dan ook uitgebreid met de controle op de “Bebat-markering export”. 
 
 
3. Vermelding op de factuur van de Bebat-bijdrage 
 
Alle facturen slaande op de verkoop van batterijen of toestellen met batterijen, uitgaande van 
deelnemers aan het Bebat-systeem, moeten de volgende vermeldingen dragen: 
 
1° Vrijstelling van milieutaks – Art. 378, § 1 
 
2° Per artikel het aantal batterijen met het bedrag aan inzamel- en recyclagebijdrage (IRB) 
 
De inzamel- en recyclagebijdrage te vermelden op de factuur mag niet worden afgerond, maar 
dient volledig te worden vermeld tot op 4 cijfers na de komma nauwkeurig.  Daaruit volgt 
0,1239 EUR per batterij en niet b.v. 0,12 EUR of 0,124 EUR. 
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Bij doorverkoop door een andere deelnemer of door een niet-deelnemer moeten ook deze de 
Bebat-bijdrage op hun factuur doorrekenen en vermelden, maar er moet geen declaratie noch 
betaling aan Bebat meer gebeuren. 
 
De lijst van deelnemers kan geraadpleegd worden op de website: 
mail.bebat.be/baspublic/member_List.asp. 
 
De opdracht van de commissaris of bedrijfsrevisor in het kader van de certificering van de 
Bebat-aangifte wordt dan ook uitgebreid met de controle op de vermeldingen op de factuur. 
 
 
 


