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Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

D E  A F S P R A K E N  V O O R  I N Z A M E L I N G  V A N  B A N D E N  B I J  G E M E E N T E N

RECYBEM
Om te zorgen voor een gestructureerde inzameling en milieuverantwoorde verwerking van gebruikte autobanden is sinds  
1 april 2004 het Besluit beheer autobanden (Besluit) van kracht. RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van dit Besluit.  
We zamelen RecyBEM-banden in volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ en zorgen ervoor dat de afgedankte 
autobanden uit de vervangingsmarkt zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. Dankzij het RecyBEM-systeem wordt 
voorkomen dat oude autobanden rondslingeren in het milieu. Ook zorgen we ervoor dat er minder primaire grondstoffen 
onttrokken hoeven te worden aan de natuur en dat de uitstoot van CO2 wordt vermeden.

Als gevolg van het Besluit zamelt RecyBEM bij gemeenten de van particuliere inwoners ingenomen afgedankte autobanden gratis in, 
mits de autobanden vallen onder het Besluit en wordt voldaan aan de voorwaarden. Het gaat dan alleen om autobanden uit de ver- 
vangingsmarkt (RecyBEM-banden) die door particuliere inwoners van de gemeente in kleine aantallen (max 4 per jaar per inwoner) 
naar de milieustraat worden gebracht en door gemeenten ingezamelde partijen in de natuur onbeheerd achtergelaten autobanden.

NIET-RecyBEM-banden
Banden van alternatief of bedrijfsmatig gebruik, zoals boeren- 

banden, banden van kartbanen, bouw en infrastructuur,   
banden van sloopauto’s en alle andere banden, zoals banden 

met velg, motorbanden, truckbanden etc.

RecyBEM-banden
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Twee bandencontainers
De gemeente dient autobanden die onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld gescheiden op te slaan en in te laten zamelen 
van niet-RecyBEM-banden. Maar wat zijn RecyBEM-banden?

RecyBEM-banden
RecyBEM-banden zijn autobanden die vallen onder het 
Besluit beheer autobanden. Een producent of importeur 
heeft hiervoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage  

voldaan en daarmee kunnen deze autobanden gratis worden ingezameld  
onder de RecyBEM-regeling. Het gaat dan alleen om gebruikte banden van  
personenwagens en lichte bedrijfswagens (tot 3500 kg) uit de vervangingsmarkt en 
banden van caravans en aanhangwagens, steeds volgens het principe  ‘éénmaal 
oud voor éénmaal nieuw’. 

Meer informatie leest u in de informatiefolder voor gemeenten en op onze  
website: www.recybem.nl/gemeenten. Heeft u vragen? Wij helpen u graag!  
Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 070 444 06 32. U kunt ook een  
e-mail sturen naar bem@recybem.nl.
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