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Geachte heer Vaes 

Onze maatschappij wordt getroffen door een nooit gekende crisis ten gevolge van het COVID-19 virus. 

Het betreft een pandemie die over de hele wereld toeslaat met een enorm groot aantal doden tot 

gevolg.  

Om de verdere verspreiding van het virus in te dijken hebben de overheden terecht maatregelen 

genomen die een grote impact hebben op onze samenleving en onze economie. Onze klanten, burgers, 

scholen, bedrijven en (lokale) overheden maar ook onze leveranciers van diensten werden allen 

genoodzaakt om zich te schikken naar of de gevolgen te ondergaan van de ministeriële  besluiten van 

begin maart houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer 

van de crisis coronavirus COVID-19.  

Bebat heeft getracht om zo lang mogelijk de inzameling van afgedankte batterijen te verzekeren in de 

inzamelpunten die nog actief waren en waar een veilige ophaling kon gegarandeerd worden. Onze 

inzamelpartner heeft echter zelf aangedrongen om de inzameling van afgedankte batterijen te 

stoppen om zich te kunnen concentreren op de inzameling van andere afvalstromen in prioritaire 

sectoren zoals de hoger geciteerde ministeriële besluiten o.a. voor de afvalsector mogelijk maakt. De 

bijkomende reden om te stoppen was ook het tekort aan beschikbaar personeel dat voor de 

afvalinzameling kon worden ingezet. Wij hebben hiervoor begrip getoond en op onze uitdrukkelijke 

vraag heeft onze inzamelpartner zich akkoord verklaard om toch nog dringende inzameling te doen 

van afgedankte batterijen in de zorg- en voedingssector. Hierdoor heeft Sortbat NV, onze sorteerder, 

zijn activiteiten ook moeten stilleggen. Wat nog afgevoerd kon worden naar onze verwerkers, werd 

afgevoerd.  

Het gaat hier om een ‘buitensporig maatschappelijk risico’ (overmacht situatie) waar inzake 

aansprakelijkheid in onze hoofde geen aanwijsbare fout(en) met een klassiek causaal verband naar 



  

een schadelijder kunnen geopperd worden. Als organisatie/bedrijf en werkgever handelt Bebat 

vandaag volgens de (nood)wet en naar best vermogen en dit als redelijk en voorzichtig persoon of 

bedrijf om de aangegane engagementen in de tijd -decretaal en via MBO’s- in te vullen èn met respect 

voor de economische en concurrentie spelregels zonder meer. Wij begrijpen als Bebat, die een klein 

volume vertegenwoordigen in de totale markt van afvalbatterijen  in ons land, dan ook de verwijzing 

niet in uw brief naar de mogelijke “geleidelijke reorganisatie van het beheer van de desbetreffende 

materialenstroom” noch naar de aansprakelijkheid voor “bijkomende vaste kosten” van bepaalde 

actoren in deze uitzonderlijke tijden. 

De reden en de precieze bedoeling van uw plotse brief zijn ons jammer genoeg dan ook niet helemaal 

duidelijk. 

Wij zouden maar al te graag de inzameling terug hervatten omdat dit onze missie is en dit ook zou 

betekenen dat de pandemie een einde heeft genomen. Zoals u weet en hiervoor gepreciseerd betreft 

de inzameling van afgedankte batterijen een zeer beperkte stroom en hebben wij één inzamelpartner 

en 3 Belgische verwerkers met wie wij in regelmatig contact zijn. Zelfs één van deze verwerkers heeft 

in december 2019 laten weten geen batterijen meer van ons te kunnen aanvaarden tot zeker mei 2020. 

Een andere verwerker maakt deel uit van dezelfde groep als onze partner voor de ophaling. Wij hebben 

bovendien geen enkel bericht van onze verwerkers ontvangen over de vragen die in uw brief worden 

gesteld maar zullen hen hieromtrent contacteren.  

Algemeen kunnen we wel stellen dat deze crisis van dergelijke omvang is en onafhankelijk van onze 

wil dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor kosten van onze partners. Bovendien 

zijn wij in nauw contact met hen en proberen we, zoals steeds, samen de problemen aan te pakken. 

Wij zijn steeds bereid tot een gesprek over uw brief.  
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Gedelegeerd bestuurder 


