Eerste voorzorgsmaatregelen bij het tijdelijk stockeren van een
batterij voor de aandrijving van Hybride en Elektrische Voertuigen
(HEV) bij een punt van aanvaarding.
1. Type batterij
Herbruikbare en afgedankte herlaadbare NiMH- en Li-batterijen batterijen die dienen voor de
aandrijving van hybride, plug-in hybride en elektrische (met inbegrip van brandstofcel)
personenauto’s en lichte bestelwagens van categorie N1 en M1 en bromfietsen en motorfietsen van
categorie L, en die meer dan 20 kg wegen en een voltage hebben hoger dan 60 Volt DC.

2. Aanmelden van de op te halen HEV-batterij op de Febelauto website, batterij
aanmelden (www.febelauto.be)
3. Maatregelen bij tijdelijke opslag van HEV-batterijen
Stockeer de HEV-batterij, in afwachting van het ophalen ervan, in een daartoe voorziene beveiligde
zone.
Deze beveiligde zone is:
▪ Duidelijk aangeduid.
▪ Zichtbaar afgebakend.
▪ Afgezonderd van de opslag van andere magazijngoederen en gevaarlijke producten.
▪ Beschermd tegen weersinvloeden en extreme omgevingsinvloeden (temperatuur van de
ruimte tussen de 0°C en 30°C).
▪ Voldoende geventileerd.
▪ Vlot toegankelijk voor de ophaler en interventies.
▪ Voorzien van de nodige instructies om brand en branduitbreiding te voorkomen en
maatregelen om brand en rookvorming te blussen.
▪ Conform de afgeleverde vergunning, het interventieplan en het advies van de brandweer.
Vermijd:
▪ Stapelen van meerdere HEV-batterijen om het vallen of het samendrukken van deze HEVbatterijen te voorkomen waardoor beschadiging kan optreden.
▪ Ontstekingsbronnen in de buurt van thermische, chemische mechanische en elektrische aard
(vb. laswerkzaamheden, rookverbod, gsm, radio’s, …).
Beperk maximaal handelingen van de HEV-batterij.

4. Veilig behandelen van HEV-batterijen
Volg de instructies van de constructeur.
Opgeleid personeel:
▪ Enkel daartoe opgeleid en vakbekwaam personeel mag HEV-batterijen behandelen.
Voorzie de nodige voorzorgsmaatregelen tijdens het behandelen van de HEV-batterijen:
▪ Draag geschikte beschermende werkkledij zoals veiligheidsbril of gelaatscherm,
veiligheidsschoenen (antistatisch).
▪ Gebruik aangepast CE- gemarkeerd gereedschap.

5. Febelauto-norm voor HEV-batterijen
Voor meer specificatie verwijzen we verder naar de Febelauto-normen voor erkende centra + die u
kan downloaden op https://www.febelauto.be/nl/kenniscentrum/normen#de-normen-voorerkende-centra.
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