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1

Inleiding

Op 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden (“Besluit”) in werking getreden. Het Besluit stelt producenten en
importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde
verwerking van gebruikte autobanden. Om aan de verplichtingen uit het Besluit te kunnen voldoen hebben de leden
van de Vereniging Band en Milieu (“Vereniging BEM”) collectief besloten een organisatie – RecyBEM B.V.
(“RecyBEM”) – in het leven te roepen die alle verplichtingen uit het Besluit van de bandenleveranciers overneemt en
namens de bedrijven verantwoording aflegt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het RecyBEMsysteem is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend verklaard (“AVV”). Hierdoor
heeft het systeem van RecyBEM kracht van wet. Alle producenten en importeurs dienen bij te dragen aan de kosten
voor inzameling en recycling van autobanden. Voor iedere autoband (nieuw en gebruikt) die voor de eerste keer op de
Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en
Milieu (“Stichting Fonds BEM”).
RecyBEM zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit voor het gestructureerd inzamelen en verwerken van de
‘na gebruik vrijgekomen’ autobanden uit de Nederlandse vervangingsmarkt. De producenten en importeurs betalen
voor de uitvoering van het systeem een afvalbeheersbijdrage per band aan de Stichting Fonds BEM. De Stichting
Fonds BEM int de afvalbeheersbijdrage, beheert de financiën en financiert de uitvoeringsorganisatie RecyBEM. De
RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven (“Inzamelingsbedrijven”) halen bij garages, bandenservicebedrijven
e.d. de gebruikte autobanden ten minste gratis op. Inzameling van de autobanden gebeurt volgens het principe ‘een
oude band voor een nieuwe band’, waarbij nieuw betrekking heeft op de eerste terbeschikkingstelling aan een ander in
Nederland (inclusief banden die eerst zijn geëxporteerd). Voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde
banden werkt RecyBEM samen met RecyBEM-gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven (“Verwerkingsbedrijven”).
Zij scheiden de componenten rubber, staal en textiel en granuleren het rubber. Inzamelingsbedrijven laten de
ingezamelde schrotbanden voor een groot deel verwerken bij deze Verwerkingsbedrijven om hun contractueel
verplichte percentage materiaalhergebruik te realiseren. RecyBEM betaalt een inzamelingsvergoeding aan
Inzamelingsbedrijven voor de inzamelactiviteiten, zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst
Inzameling Autobanden (“DvO”). De structuur van het RecyBEM-systeem is gebaseerd op zoveel mogelijk “vrije
marktwerking”. Dit betekent dat ontdoeners, inzamelaars en herverwerkers zelf bepalen met wie zij zaken doen binnen
de keten van RecyBEM-banden.

voor toepassing op kunstgrasvelden. Indien een Europese restrictie van kracht wordt, zal deze Europese wetgeving
door RecyBEM worden overgenomen. De overige eisen in het onderdeel BEM-norm van deze Beoordelingscriteria
blijven daarmee onveranderd.
Voordat aan een Verwerkingsbedrijf het RecyBEM-certificaat wordt verstrekt, zal door middel van een inspectie (audit)
door een door RecyBEM aangewezen onafhankelijke partij (certificerende instelling) worden vastgesteld of het bedrijf
voldoet aan de gestelde eisen. Eventuele tekortkomingen die tijdens de audits worden vastgesteld, worden vertaald in
major en minor tekortkomingen. Als tekortkomingen worden geconstateerd kan het Verwerkingsbedrijf mogelijk niet in
aanmerking komen voor certificatie of kan een Verwerkingsbedrijf het RecyBEM-certificaat kwijtraken. Een
Verwerkingsbedrijf krijgt een redelijke termijn om de tekortkomingen op te lossen. Door middel van een bijkomend
onderzoek zal de certificerende instelling opnieuw toetsen of voldaan wordt aan de eisen. Na goedkeuring door de
certificeringsinstelling ontvangt het Verwerkingsbedrijf van RecyBEM een RecyBEM-certificaat, respectievelijk verliest
het Verwerkingsbedrijf zijn RecyBEM-certificaat niet. Het RecyBEM-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar.
Jaarlijks wordt het Verwerkingsbedrijf door de certificerende instelling getoetst of nog steeds invulling wordt gegeven
aan de in deze Beoordelingscriteria beschreven eisen.
Certificeringskosten, zoals de kosten voor benodigde documentatie en de kosten voor de eerste en jaarlijkse controle,
zijn voor rekening van het Verwerkingsbedrijf. Ook de kosten voor analyse en onderzoek voor de analyses zoals
genoemd in de BEM-norm zijn voor rekening van het Verwerkingsbedrijf.

In het belang van een betrouwbare en kwalitatieve verwerking van gebruikte autobanden, waarborgt RecyBEM de
kwaliteit daarvan door Beoordelingscriteria te hanteren voor de RecyBEM-certificering van Verwerkingsbedrijven.
Uitgangspunten voor de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven (“Beoordelingscriteria”) zijn veiligheid,
level playing field, professionaliteit, betrouwbaarheid en risicobeperking voor het behoud van het
duurzame imago van de bandeninzameling- en recyclingbranche.
Om als Verwerkingsbedrijf in aanmerking te komen voor het RecyBEM-kwaliteitscertificaat voor Verwerkingsbedrijven
dient het bedrijf aan de gestelde eisen en voorschriften te voldoen. Dit houdt in dat een kwaliteitsmanagementsysteem
operationeel en effectief is, ten minste conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarnaast dient te worden voldaan
aan het aanvullende eisenpakket van RecyBEM, zoals vastgelegd in deze Beoordelingscriteria. Het Verwerkingsbedrijf
dient te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van het bedrijf en de bedrijfsvoering zoals vastgelegd in deze
Beoordelingscriteria onder het onderdeel ‘Bedrijfsvoering’. Voor de productie van granulaat ten behoeve van infill voor
kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact
mogelijk is, gelden aanvullende eisen. Deze eisen zijn opgenomen in het onderdeel ‘BEM-norm’. De BEM-norm ofwel
de CPRG-norm (Concentratie PAKs in RubberGranulaat) voldoet aan de uitkomsten van het RIVM onderzoek in 2016,
waarbij geconcludeerd is dat sporten op rubbergranulaat veilig en verantwoord is. De BEM-norm begrenst de
concentratie van de SOM PAK 8 (EU-lijst, verordening 1272/2013) tot maximaal 20mg/kg. Binnen Europa wordt een
restrictievoorstel gemaakt voor een Europese begrenzing van de concentratie van de som PAK 8 in rubbergranulaat
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Certificeringscriteria

Algemeen
In de hoofdstukken 3 tot en met 11 zijn de eisen voor het Verwerkingsbedrijf opgenomen om het RecyBEMcertificaat te verkrijgen en te behouden. De hoofdstukken 3 tot en met 9 hebben betrekking op de bedrijfsvoering.
In de hoofdstukken 10 en 11 wordt ingegaan op de eisen ten aanzien van de productie van rubbergranulaat voor
gebruik voor toepassingen met frequente contactmogelijkheden met personen.
De RecyBEM-certificering van bandenverwerkingsbedrijven wordt door onafhankelijke partijen uitgevoerd.
SGS Nederland B.V. (“SGS”) toetst of de verwerkers voldoen aan de eisen op het gebied van bedrijfsvoering.
FFact management consultants2 beoordeelt vervolgens of het bandenverwerkingsbedrijf voldoet aan de eisen
met betrekking tot de BEM-norm. Als niet aan de eisen uit de Beoordelingscriteria wordt voldaan, worden de
tekortkomingen beoordeeld als major of minor tekortkomingen die kunnen worden hersteld door het toepassen
van corrigerende maatregelen.
Deze certificeringsnorm geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse Verwerkingsbedrijven. Voor de laatste
groep worden de op de Nederlandse wetgeving gerichte Beoordelingscriteria vervangen door vergelijkbare op de
specifieke buitenlandse situatie toegesneden wettelijke criteria. De certificerende instelling beoordeelt de criteria
op gelijkwaardigheid aan de Nederlandse eisen.

Major en minor tekortkomingen
Een major tekortkoming is het niet voldoen aan een eis waarvoor geldt dat deze binnen vier weken na constatering
opgelost dient te zijn, omdat de werking van het RecyBEM-systeem, de veiligheid, level playing field of een van de
andere uitgangspunten of doelstellingen van RecyBEM direct in het geding zijn. Na constatering door de
certificerende instelling dient het Verwerkingsbedrijf binnen één week een intentieverklaring te zenden naar de
certificerende instelling waarin staat hoe de major tekortkoming opgelost wordt en binnen welke termijn
(maximaal vier weken). Daarbij moet binnen de gestelde termijn de oplossing voor de geconstateerde tekortkoming
in beeld zijn.
Een minor tekortkoming is het niet voldoen aan een eis waarvoor geldt dat deze binnen drie maanden na
constatering opgelost dient te zijn. Een minor tekortkoming wordt geconstateerd als niet volledig aan een eis
voldaan wordt of wanneer niet aan een eis voldaan wordt waardoor echter niet de werking van het RecyBEMsysteem, de veiligheid, level playing field of een van de andere doelstellingen direct in het geding zijn.
Na constatering door de certificerende instelling dient het Verwerkingsbedrijf binnen twee weken een intentieverklaring te zenden naar de certificerende instelling waarin staat hoe de minor opgelost wordt en binnen welke
termijn (maximaal drie maanden). Na de hersteltermijn van drie maanden wordt een minor tekortkoming een
major tekortkoming indien deze niet is opgelost.
RecyBEM is zich ervan bewust dat niet iedere oplossing binnen vier weken of drie maanden opgelost kan worden
en kan dan ook deze termijnen verlengen, bijvoorbeeld als er bouwkundige of installatietechnische voorzieningen
getroffen moeten worden.

Besluitvorming
De certificerende instantie adviseert RecyBEM over de certificering en/of handhaving hiervan op basis van de
rapportage van de auditor en de intentieverklaringen van het Verwerkingsbedrijf. RecyBEM heeft het recht om
1

Waar naar SGS (of een andere derde) wordt verwezen kan dit ook een ander door RecyBEM aangewezen bedrijf of organisatie zijn.
Waar naar FFact management consultants (of een andere derde) wordt verwezen kan dit ook een ander door RecyBEM aangewezen
bedrijf of organisatie zijn.

specifieke afspraken met een Verwerkingsbedrijf te maken op basis waarvan een certificaat alsnog toegekend kan
worden, ook als niet (volledig) wordt voldaan aan alle eisen. RecyBEM beslist op basis van het advies van de
certificerende instellingen en eventueel op basis van aanvullende afspraken met het Verwerkingsbedrijf of een
RecyBEM-certificaat kan worden afgegeven. In het algemeen geven de certificerende instellingen een positief advies
aan RecyBEM als er geen major tekortkomingen en maximaal vier minor tekortkomingen geconstateerd zijn.

Geldigheid en opvolging
Het certificaat wordt door RecyBEM afgegeven voor een periode van drie jaar, of voor een kortere periode indien
een Verwerkingsbedrijf gedurende de contractperiode wordt (her)gecertificeerd. Op verzoek van het Verwerkingsbedrijf wordt het Verwerkingsbedrijf na drie jaar, voor het aflopen van het certificaat, door middel van de zogenaamde
herevaluatie opnieuw beoordeeld voor certificering voor een volgende periode van drie jaar.

Gecertificeerde verwerkers zijn onderdeel van het RecyBEM-systeem
RecyBEM-gecertificeerde verwerkingsbedrijven zijn onderdeel van het RecyBEM-systeem. Het Verwerkingsbedrijf
verleent medewerking aan de jaarlijkse (her)certificeringsaudit en aan andere controles door RecyBEM die nodig
zijn voor de controle op de werking van het systeem en de naleving van de afspraken. Het Verwerkingsbedrijf zal
op eerste verzoek aan RecyBEM (schriftelijk) alle informatie verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is om aan te
tonen dat er voldaan wordt aan de relevante eisen van het toepasselijke recht. Tevens verleent het Verwerkingsbedrijf zijn volledige medewerking opdat RecyBEM kan voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen
als verwerkingsverantwoordelijke, waaronder begrepen de meldingsverplichtingen van datalekken, verplichtingen
ter zake van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffect-beoordelingen, alsmede het laten uitvoeren van een
voorafgaande raadpleging door bevoegde overheidsinstantie(s), en de situatie dat een betrokkene jegens RecyBEM
zijn rechten uitoefent op grond van het toepasselijk recht. Het Verwerkingsbedrijf zal op eerste verzoek van
RecyBEM, of door RecyBEM aangewezen personen, SGS of een andere certificerende instelling alle administratieve
onderbouwingen en overige documenten en informatie die worden gevraagd aan RecyBEM of aan de certificerende
instelling verstrekken.

Twijfel gedurende de looptijd over voldoen aan geldende criteria
Jaarlijks wordt door de certificerende instelling gecontroleerd of het Verwerkingsbedrijf nog steeds voldoet aan de
eisen uit de Beoordelingscriteria. Indien tussen twee controlemomenten twijfel bestaat of een Verwerkingsbedrijf
nog steeds voldoet aan de eisen uit de Beoordelingscriteria, kan RecyBEM de controlerende instelling een
herbeoordeling laten uitvoeren. Indien er bij deze controle een of meer tekortkomingen geconstateerd worden,
krijgt het Verwerkingsbedrijf de tijd om deze tekortkoming(en) binnen redelijke termijn te herstellen.
Indien na deze termijn alsnog niet wordt voldaan aan de eisen, heeft RecyBEM het recht om het RecyBEMcertificaat in te trekken.

Aanpassing van de Beoordelingscriteria gedurende de looptijd
RecyBEM heeft te allen tijde het recht om de Beoordelingscriteria aan te passen, te wijzigen, te laten vervallen of
nieuwe eisen toe te voegen. Indien er gedurende de looptijd van het certificaat aanpassingen worden gedaan aan
de Beoordelingscriteria, dan kan RecyBEM op eigen kosten besluiten om te controleren of Verwerkingsbedrijven
voldoen aan deze nieuwe eisen. Indien er bij deze controle een of meer tekortkomingen worden geconstateerd ten
aanzien van de nieuwe of aangepaste eisen, krijgt het Verwerkingsbedrijf de gelegenheid om deze tekortkoming(en)
binnen redelijke termijn te corrigeren. Indien na deze termijn alsnog niet wordt voldaan aan de eisen, heeft
RecyBEM het recht om het RecyBEM-certificaat in te trekken.

2

-6-

-7-

Beoordelingscriteria voor Bandenverwerkingsbedrijven 2019 - 2021

Proefcertificering
Een Verwerkingsbedrijf, dat nog niet eerder in het bezit is geweest van een RecyBEM-certificaat, kan zich
aanmelden als Verwerkingsbedrijf en laten controleren of het bedrijf in aanmerking komt voor proefcertificering.
Om in aanmerking te komen voor een proefcertificaat RecyBEM-verwerkingsbedrijf dient schriftelijk een
aanmelding gedaan te worden en vervolgens dienen in de volgende documenten toegestuurd te worden:
1.	Een ondernemingsplan van het Verwerkingsbedrijf. Het Verwerkingsbedrijf dient een plan toe te zenden waarin
tenminste de volgende elementen opgenomen zijn:
•
Introductie van de ondernemer.
•
Bedrijfsintroductie.
•
Uitwerking van de invulling van de verwerkingsactiviteiten.
•	Het percentage van de verwerkingsactiviteiten van de gehele bedrijfsactiviteiten inclusief beschrijving van
de overige activiteiten.
•
De unique selling point(s) van het Verwerkingsbedrijf voorkomend uit het marktonderzoek.
•	Een overzicht van de (aan te vragen) verzekeringen en vergunningen in relatie tot de bedrijfsactiviteit van
Verwerkingsbedrijf.
2. Financieel plan met degelijke financiële onderbouwing.
3.	Procesbeschrijvingen van de (beoogde) processen als Verwerkingsbedrijf, waarbij ten minste de volgende
procesbeschrijvingen zijn opgesteld:
a.	Het Verwerkingsbedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te
leggen met betrekking tot de interne en externe logistieke procesgang van autobanden. De beschrijvingen
en/of instructies dienen eveneens van toepassing te zijn op de materialen die ontstaan uit het
verwerkingsproces.
b.	Het Verwerkingsbedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te
leggen over de herleidbaarheid van ontvangen producten en uitgeleverde producten.
Na een gesprek tussen RecyBEM en het potentiële Verwerkingsbedrijf wordt besproken of het certificeringstraject
voortgezet wordt. Zo ja, dan stuurt RecyBEM de aanmeldingsgegevens door naar SGS, LBP|SIGHT en FFact die
een certificeringsaudit uitvoeren. Na goedkeuring door de certificerende instelling kan het Verwerkingsbedrijf in
aanmerking komen voor een proefcertificering voor een proeftijd van zes maanden. Na deze proeftijd wordt
beoordeeld of het Verwerkingsbedrijf in aanmerking komt voor een RecyBEM-certificaat voor de lopende
contractperiode.

3 - 9 Beoordelingscriteria bedrijfsvoering
In dit onderdeel van de Beoordelingscriteria worden de algemene eisen en bedrijfsproceseisen die betrekking
hebben op het Verwerkingsbedrijf behandeld. In de hoofdstukken 3 tot en met 9 zijn de materiële
beoordelingscriteria voor het Verwerkingsbedrijf opgenomen ten aanzien van de bedrijfsvoering. De naleving van
het onderdeel bedrijfsvoering wordt getoetst aan de hand van de checklist, toegevoegd als bijlage 12.2. SGS toetst
of het Verwerkingsbedrijf voldoet aan dit onderdeel van de Beoordelingscriteria.
Als niet aan een eis uit deze Beoordelingscriteria bedrijfsvoering wordt voldaan, wordt deze door SGS beoordeeld
als major of minor tekortkoming die kan worden hersteld door het toepassen van corrigerende  maatregel.

3

Algemene eisen

Erkenningen, vergunningen en regelgeving
3.1	Het Verwerkingsbedrijf dient in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (mede) te zijn
ingeschreven als bandenverwerkingsbedrijf. Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel is
op het moment van (her)certificering niet ouder dan drie jaar.
3.2	Het Verwerkingsbedrijf, alsmede de bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van Koophandel,
dient te voldoen aan de definitie van ‘bandenverwerkingsbedrijf’, zoals omschreven in bijlage 12.1.
3.3

Het Verwerkingsbedrijf dient een omzetbelasting(BTW)-nummer van de Belastingdienst te hebben.

3.4	Het bedrijf dient ten aanzien van zijn bedrijfsactiviteiten (als bedoeld onder artikellid 3.2) te beschikken
over geldende (milieu)vergunningen. De directie dient een bedrijfsfunctionaris aan te wijzen die wordt
belast met het beheer en actueel houden van het vergunningenbestand.
3.5	Het vervoer van schrotbanden valt onder het vervoer van afvalstoffen. Indien het Verwerkingsbedrijf
schrotbanden vervoert, dient het Verwerkingsbedrijf hiervoor binnen Nederland te beschikken over een
zogenoemde NIWO-inschrijving met een daarbij toegekend VIHB-nummer in het kader van het vervoer
van bedrijfsafvalstoffen. Als het verwerkingsbedrijf de schrotbanden door derden laat brengen behoeft
het bedrijf niet zelf te beschikken over een VIHB-nummer.
3.6	Het Verwerkingsbedrijf dat meer dan 10.000 ton banden in de inrichting opslaat dient in het bezit te zijn
van een geldige omgevingsvergunning milieu voor dit doel.
3.7	Het Verwerkingsbedrijf dat de banden shreddert dient in het bezit te zijn van een geldige
omgevingsvergunning milieu voor dit doel.

Kwaliteitswaarborg
3.8	Het Verwerkingsbedrijf heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht, operationeel, effectief en
onderhouden conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 (nl). Het toepassingsgebied betreft onder
andere het innemen van schrotbanden, het verwerken van schrotbanden en het produceren van grondstoffen
dan wel rubberproducten van gebruikte autobanden. Het bedrijf heeft hiertoe een certificeringsovereenkomst gesloten met een daartoe geaccrediteerd certificatie-instituut en beschikt over een geldig certificaat.
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Geen frauduleus handelen
3.9	Het is essentieel voor RecyBEM dat zij zaken doet met bedrijven die maatschappelijk en milieuverantwoord werken en haar imago niet kunnen schaden. Daarom dient het Verwerkingsbedrijf een
directieverklaring ten behoeve van RecyBEM te ondertekenen, zie bijlage 12.7. Hierin verklaart de directie
dat het Verwerkingsbedrijf, de eigenaren en de bestuurders niet betrokken zijn (geweest) bij en/of
veroordeeld zijn (geweest) voor strafbare feiten in het kader van de bedrijfsvoering, zoals voor
milieudelicten, financiële fraude, faillissementsfraude en heling. Indien (tijdelijk) (ingehuurd) personeel
of medewerkers in het kader van ‘een tweede kans’ wel werkzaam zijn bij het Verwerkingsbedrijf en zich
schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld milieudelicten, financiële fraude, faillissementsfraude en
heling dan wordt hier melding van gemaakt aan SGS.
3.10	Het Verwerkingsbedrijf dat geen eenmanszaak is dient op het moment van de aanvraag tot
(her)certificering in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG
RP), afgegeven door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die niet ouder is dan drie jaar. Het
Verwerkingsbedrijf dat een eenmanszaak is dient op het moment van de aanvraag tot (her)certificering in
het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de bestuurder van het Verwerkingsbedrijf, afgegeven door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie die niet ouder is dan drie jaar.
RecyBEM en de controlerende instelling hebben het recht om ook van andere personen binnen het
Verwerkingsbedrijf of gelieerde bedrijven een VOG voor natuurlijke personen respectievelijk een VOG RP,
die niet ouder is dan drie jaar, in te zien.
3.11	Het Verwerkingsbedrijf dient op het moment van (her)certificering in het bezit te zijn van een Verklaring
van Betalingsgedrag voor omzetbelasting en loonbelasting, afgegeven door de Belastingdienst, die niet
ouder is dan drie jaar.
3.12	Wanneer het Verwerkingsbedrijf zelf onbehandelde of deels behandelde partijen autobanden of hiervan
afgeleid materiaal bij derden laat verwerken, dient het Verwerkingsbedrijf de namen en adressen en de
verwerkingswijze in de administratie inzichtelijk te hebben en op eerste verzoek aantoonbaar te kunnen
maken aan door RecyBEM daartoe aangewezen personen.

ARBO, veiligheid en milieu

4.1	Het Verwerkingsbedrijf dient te voldoen aan alle eisen die wettelijk worden gesteld aan de inrichting van
het Verwerkingsbedrijf met betrekking tot onder andere milieu, geluid, ruimtelijke ordening en ARBO.
4.2	Het Verwerkingsbedrijf met ten minste één (tijdelijke) werknemer in dienst dient een schriftelijke en
geldige overeenkomst met een gecertificeerde Arbodienst te kunnen overleggen.
4.3	Het Verwerkingsbedrijf dient vast te leggen welke medewerker(s) bevoegd is (zijn) met betrekking tot
bedrijfshulpverlening (“BHV”) indien ten minste één (tijdelijke) werknemer bij het Verwerkingsbedrijf
werkzaam is.
4.4	Bij het Verwerkingsbedrijf dient een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (“RI&E”) aanwezig te zijn
indien ten minste één (tijdelijke) werknemer bij het Verwerkingsbedrijf werkzaam is. Een veilige en
gezonde werkplek is belangrijk voor de bescherming van de werknemer(s) én het materieel. De RI&E
helpt het Verwerkingsbedrijf om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op een structurele manier in kaart te
brengen en na te denken over oplossingen. In de volgende situaties is de RI&E niet meer actueel en dient
het Verwerkingsbedrijf de RI&E te vernieuwen:
		 - als de bestaande RI&E ouder is dan vijf jaar;
		 - als de activiteiten zijn uitgebreid;
		 - als het bedrijf verbouwd of verhuisd is.
4.5	Het Verwerkingsbedrijf dient periodieke aandacht voor ARBO te vragen, waarbij dit geborgd is in bijvoorbeeld periodieke werkplekinspecties, toolbox meetings en instructies voor nieuwe medewerkers. Hiertoe
dient jaarlijks een bewustwordingstoets uitgevoerd te worden.
4.6	Indien een Verwerkingsbedrijf 26 of meer (tijdelijke) werknemers in dienst heeft, dient de RI&E getoetst
te worden door een deskundige, bijvoorbeeld de Arbodienst, waarmee bevestigd wordt dat het
Verwerkingsbedrijf bewust, veilig en gezond onderneemt. Een Verwerkingsbedrijf met 26 of meer
(tijdelijke) werknemers dient op basis van een extern beoordelingsrapport omtrent de RI&E een
Plan Van Aanpak (“PVA”) op te stellen om de geconstateerde risico’s te beperken. Als alle actiepunten
zijn uitgevoerd, hoeft het PVA bij gelijkblijvende activiteiten niet opnieuw getoetst te worden door het
Verwerkingsbedrijf.
4.7	Het Verwerkingsbedrijf dient een duidelijk zichtbare calamiteitenkaart opgehangen te hebben, waarin is
opgenomen welke acties worden ondernomen in geval van ongevallen, brand- en/of milieuschade.
RecyBEM en de Vereniging VACO hebben een calamiteitenkaart hiervoor beschikbaar gesteld, zie bijlage 12.4.
4.8	Het Verwerkingsbedrijf dient een bedrijfsnoodplan opgesteld te hebben. In bijlage 12.9 heeft RecyBEM
een conceptmodel opgenomen. Dit bedrijfsnoodplan dient binnen handbereik van hulpverleners te zijn.
Alle (tijdelijke) werknemers dienen kennis te nemen van het bedrijfsnoodplan en bij calamiteiten de
instructies van bedrijfshulpverleners op te volgen. In het bedrijfsnoodplan dienen in ieder geval de
volgende zaken te zijn opgenomen:
		 - alarmnummer: 112;
		 - algemeen telefoonnummer politie indien het niet dringend is: 0900 - 8844;
		 - telefoonnummer huisarts (tijdens kantooruren en daarbuiten);
		 - telefoonnummer van de Inspectie SZW 0800-5151 (gratis, ook buiten kantoortijden);
		 - procedures bij verschillende incidenten;
		 - wie leiding geeft aan BHV’er(s);
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5
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- wie BHV’er(s) is (zijn);
- taakverdeling en verantwoordelijkheden BHV’er(s);
-	plattegrond van het bedrijf waarop staan aangegeven: blusmiddelen, vluchtwegen, verzamelplaatsen
en nooduitgangen;
- procedure opvang externe hulpverleners;
-	instructie geven om een beginnende brand te bestrijden met de op het terrein aanwezige
blusmiddelen;
- verwijderen van voertuigen in de nabijheid van de brand;
- indien mogelijk zoveel mogelijk verwijderen van brandbare materialen nabij de brand;
-	ten minste twee maal per jaar de procedures bespreken met het personeel en bij voorkeur een
calamiteitenoefening houden;
-	opstellen van een aanvalsplan. Het aanvalsplan is gericht op het koelen van niet brandende
rubberproducten in de nabijheid van de brand. Zo wordt verdere uitbreiding voorkomen.

4.9	Het Verwerkingsbedrijf dient een registratie bij te houden van ongevallen conform de Arbowetgeving en
tevens dient het Verwerkingsbedrijf te controleren of genomen maatregelen daadwerkelijk worden
uitgevoerd om het gebeurde in de toekomst te voorkomen. Ernstige ongevallen dienen te worden gemeld
aan de Inspectie SZW. RecyBEM en de Vereniging VACO hebben een ongevallenregistratieformulier
hiervoor beschikbaar gesteld (zie bijlage 12.5).
4.10	(Tijdelijke) medewerkers die een heftruck besturen dienen te beschikken over een certificaat waaruit blijkt
dat zij de opleiding ‘veilig werken met de heftruck’ hebben gevolgd.
4.11	Het Verwerkingsbedrijf dient aantoonbaar te maken dat ten minste de volgende aspecten per kwartaal
worden gecontroleerd:
		 - Stapelhoogte in overeenstemming met maximaal vergunde stapelhoogte;
		 - Overdekte opslag van waardebanden
		 - Kwaliteit van banden en kabels van aanhangwagens
		 -	Voldoen aan eisen aan heftrucks conform ‘Jaarlijkse Inspectie Heftruck’ uit de bewaarmap
machineveiligheid van VACO;
		 - EHBO-trommel compleet
		 - In zomerperiode drie keer per week doorspoelen leidingen van douches in geval aanwezig
		 - Zichtbaarheid brandhaspels inclusief markering
		 - Zichtbaarheid mobiele brandblussers inclusief markering
		 - Back-up van digitale gegevens getest en aanwezig
		 - Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Controle kan worden aangetoond aan de hand van een door RecyBEM en de Vereniging VACO beschikbaar gestelde
checklist (zie bijlage 12.6), driemaandelijks interne inspecties met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheid- en milieuaspecten uit te voeren en vast te leggen in een rapport. In geval het Verwerkingsbedrijf
geen gebruik maakt van deze checklist dan wordt de rapportage van de controle getoetst op gelijkwaardigheid door
SGS. Eventueel kunnen deze inspecties en bijbehorende rapporten door en in samenwerking met die van een
vergunningverlener worden gecombineerd.
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Verzekeringen

5.1	Het is van belang dat het Verwerkingsbedrijf zich bewust is van eventuele risico’s van de werkzaamheden
en daartoe passende verzekeringen heeft afgesloten. Daarom dient het Verwerkingsbedrijf een verklaring
aansluitende en dekkende verzekering ten behoeve van RecyBEM te ondertekenen, zie bijlage 12.8.
Hierin verklaart de directie dat de polissen op het gebied van brandveiligheid, milieuschade en
aansprakelijkheid aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd door het Verwerkingsbedrijf
en dat de verzekeringen voldoende dekkend zijn waardoor de verzekeringen zekerheid bieden voor
continuïteit van het bedrijf en schade aan derden bij een incident.
5.2	Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een adequate brandverzekering met onder andere de
juiste omschrijving van opstallen met een minimum verzekerd bedrag van EUR 1.000.000, dan wel
lager indien realistisch op basis van de gevoerde bedrijfsactiviteiten (aansluitend bij de reële waarde),
waarbij ten minste de herbouwwaarde van de opstallen/machines verzekerd is.
5.3	Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met
een minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro.
5.4	Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een adequate milieuschadeverzekering met een
minimum verzekerd bedrag van één miljoen euro, dan wel lager indien realistisch op basis van een
onafhankelijk ingeschat risico, waarbij het Verwerkingsbedrijf tenminste verzekerd is voor het opruimen/
saneren van verontreiniging aan grond, oppervlaktewater en grondwater op het eigen terrein en op het
terrein van anderen en de eventuele gevolgschade die door de sanering ontstaat.

6

Bedrijfslocatie

6.1	Een locatie van een Verwerkingsbedrijf dient planologisch te zijn toegestaan onder milieucategorie 3.2 of
hoger (als bedoeld in de VNG Handreiking Bedrijven en Milieuzonering) of er dient een schriftelijke en
ondertekende verklaring van bevoegd gezag aantoonbaar te zijn dat zij op de hoogte is en akkoord is met
de vestiging van een bandenverwerkingsbedrijf.

7

Bedrijfsinrichting

7.1

Het bedrijf dient binnen ruimtelijk en overzichtelijk te zijn.

7.2

Het bedrijf dient binnen schoon en ordelijk te zijn.
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7.3	De bedrijfslocatie dient veilig te zijn. Dit betekent onder meer dat vloeren vrij dienen te zijn van
uitstekende delen en niet te glad mogen zijn, vloeropeningen dienen te zijn afgedekt of te zijn
afgeschermd tegen valgevaar en in geval van een werkkuil dienen de randen geel gemaakt te zijn
(dan wel op een andere opvallende wijze te zijn aangemerkt) opdat deze minder snel over het
hoofd worden gezien en vallen wordt voorkomen.
7.4

Het bedrijfsterrein dient deugdelijk afsluitbaar te zijn.

7.5	Het kantoor waar de administratie gevoerd wordt dient een aparte ruimte te zijn die afzonderlijk
afsluitbaar is.
7.6	Het Verwerkingsbedrijf dient te beschikken over een granuleerinstallatie die in staat is materiaal
afkomstig van gebruikte autobanden te verwerken tot granulaat van verschillende, zo fijn mogelijke
korrelgroottes van ten minste twee millimeter tot maximaal acht tot tien millimeter doorsnede. Vanaf
2021 dient het Verwerkingsbedrijf in staat te zijn om granulaat van ten minste 0,8 millimeter doorsnede
te kunnen produceren. RecyBEM beschouwt de periode 2019 tot en met 2020 als een overgangsperiode
waarbij uiterlijk vanaf 1 januari 2021 granulaat van ten minste 0,8 millimeter doorsnede geproduceerd
moet kunnen worden. Het granulaat dient daarbij zo goed als vrij van metaal en textiel te zijn.

8

-	Gewicht van producten en/of materialen (rubber, metalen, textiel en rubber producten) per soort
(fractie in mm) aan afnemers met onderscheid per type afnemer, toelichting van toepassing en
industrietak, bijvoorbeeld:
				 o		 infill materiaal kunstgrasvelden;
				 o		 bitumenverbeteraar in asfalt;
				 o		 rubbertegels;
				 o		 koematten;
				 o		 infrastructurele toepassingen, zoals geluidschermen;
				 o		 industriële toepassingen, zoals isolatiemateriaal;
				 o		 verbranding met energieterugwinning;
				 o		 staalindustrie;
				 o		 anderszins, inclusief een toelichting van de toepassing.
8.4	Het bedrijf verstrekt één keer per kwartaal een overzicht aan RecyBEM met daarop het ingenomen
gewicht van autobanden afkomstig van RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven. In dit
kwartaaloverzicht dienen de gegevens conform artikellid 8.8 inzichtelijk te zijn. Een format voor het aan
te leveren formulier is opgenomen in bijlage 12.10.
8.5	Tevens verstrekt het bedrijf per transactie altijd een weeg/innamebon aan het inzamelingsbedrijf, waarin
wordt aangegeven:
		 - NAW en postcode van de aanbieder;
		 - gewicht van de ingenomen banden.

Administratie

8.1	Het Verwerkingsbedrijf dient een deugdelijke en toegankelijke administratie te voeren en deze ten minste
gedurende zeven jaren te bewaren.
8.2	Het Verwerkingsbedrijf dient te voldoen aan alle administratieve verplichtingen die door de overheid
gesteld worden aan het innemen en verwerken van gebruikte autobanden. Dit houdt mede in dat bij elk
transport van gebruikte banden van aanbieder naar be- of verwerkingslocatie altijd een geldig
transportdocument aanwezig is.
8.3	Het input/output-registratiesysteem, bedoeld voor het registreren van inkomende en uitgaande
materiaal- en/of productstromen, dient zodanig te zijn ingericht dat overzichtslijsten (per kwartaal)
geproduceerd kunnen worden ten aanzien van:
		 				
				
				
				
		 				
				
				
				

		

Ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van aanbieders met onderscheid in de categorieën:
o		 RecyBEM-gecertificeerde bandeninzamelingsbedrijven;
o		 andere bandeninzamelingsbedrijven;
o		 buitenlandse garage- en bandenservicebedrijven;
o		 andere aanbieders, met naam genoemd.
Geproduceerd en verkocht gewicht van producten en/of materialen met onderscheid in:
o gemalen rubber (granulaten en poeders) per fractie granulaat in mm;
o		 metalen;
o		 textiel (rubberwol);
o		 rubberproducten.
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	Daarnaast verstrekt het bedrijf minimaal één keer per maand een bewijs van materiaalhergebruik waarin
de volgende punten worden vermeld:
				 o		Vermelding van of verwijzing naar RecyBEM/IenW-definitie van materiaalhergebruik.
Een Verwerkingsbedrijf mag ook een aangepaste weegbon gebruiken als bewijs van
materiaalhergebruik. De volgende tekst dient dan op de weegbon te zijn afgedrukt:
						 ‘Weegbon = bewijs materiaalhergebruik RecyBEM/IenW’.
				 o		 Vermelding van de hoeveelheid aan verwerkt materiaalhergebruik in gewicht.
				 o		 Uitgiftedatum van het bewijs.
				 o		Een uniek nummer, uitgegeven door het RecyBEM-gecertificeerde Verwerkingsbedrijf.
	Een kopie van deze, door het inzamelingsbedrijf voor akkoord getekende, weegbon/innamebon dient
zich in de administratie van zowel het bandenverwerkingsbedrijf als het inzamelingsbedrijf te bevinden.
8.6

Er dient een gespecificeerde opgave van tijdens de audit aanwezige voorraad te worden getoond.

8.7	Het Verwerkingsbedrijf dient op eerste verzoek van RecyBEM of door RecyBEM daartoe aangewezen
personen inzicht te kunnen geven in gegevens met betrekking tot:
		 - verkregen erkenningen en vergunningen;
		 - rapporten van controlebezoeken door handhaving;
		 - het bedrijfsproces;
		 - rapportages inzake brandpreventie en brandveiligheid;
		 - jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar;
		 - kostprijsbepalende elementen van de poorttarieven:
				 o		 verwerkingskosten (personeel, verwerkingsmiddelen etc.)
				 o		 huisvestingskosten (kantoor, verwerkingshal, opslag)
				 o		 overige kosten (onderhoud, verzekering, energie, accountant, ISO, e.d.).
- 15 -
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8.8	Het Verwerkingsbedrijf is verplicht alle medewerking te verlenen aan het in opdracht van RecyBEM uit te
voeren markt- en kostprijsonderzoek dat minimaal een keer per drie jaar wordt uitgevoerd, of zoveel
vaker als RecyBEM nodig acht. Indien daar aanleiding toe is, is RecyBEM gerechtigd tussentijds een extra
markt- en kostprijsonderzoek uit te laten voeren waar het Verwerkingsbedrijf verplicht medewerking aan
dient te verlenen. Tenminste de in artikellid 8.7 genoemde gegevens zijn voor dit onderzoek inzichtelijk.
De op basis van markt- en kostprijsonderzoeken verkregen (bedrijfsvertrouwelijke) gegevens zullen
slechts voor het uitvoeren van deze onderzoeken worden gebruikt door de door RecyBEM ingeschakelde
partij. De verkregen (bedrijfsvertrouwelijke) gegevens zullen niet op individuele basis aan RecyBEM
worden verstrekt.

Innameadministratie van gebruikte banden
8.9	Het Verwerkingsbedrijf dient een deugdelijke en toegankelijke innameadministratie opgezet en werkzaam
te hebben. Met betrekking tot de inname van gebruikte banden dient het Verwerkingsbedrijf ten minste
het weegbonnummer van de ingenomen banden geadministreerd te hebben waarmee de volgende
gegevens in de administratie van het Verwerkingsbedrijf herleidbaar zijn:
		 - Innamedatum van de gebruikte banden;
		 - Factuurdatum van de ingenomen gebruikte banden;
		 -	Transportbon van de ingenomen gebruikte banden, afgetekend voor ontvangst door het
Verwerkingsbedrijf;
		 - Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de transporteur;
		 - Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, land en bedrijfsactiviteit van de herkomstlocatie;
		 - Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, land en bedrijfsactiviteit van de leverancier;
		 - Het gewicht van de ingenomen banden per levering, per leverancier, per herkomstlocatie.

		
		
		
		
		
		
		
		

9

- Productieperiode per eenheid;
- Uitleverdatum per eenheid;
-	Toepassing per eenheid, zoals toepassing in de bovenste constructie laag onder een kunstgrasveld
(Let op, dit is niet toegestaan als op het veld ook rubbergranulaat als infillmateriaal gebruikt is).
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de afnemer met inachtneming van de AVG;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de opdrachtgever met inachtneming van de AVG;
- Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van het afleveradres met inachtneming van de AVG;
-	Naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de eindbestemming met inachtneming van de AVG.

Duurzaam ondernemen

 ecyBEM streeft naar een hoog niveau van product- en materiaalhergebruik van ingezamelde banden. In dat kader
R
voert RecyBEM continu onderzoek uit naar de prestaties van de verwerkingsketen van de ingezamelde banden.
RecyBEM kan het Verwerkingsbedrijf verzoeken medewerking te verlenen aan een onderzoek, waarin bijvoorbeeld
vragen worden gesteld ten aanzien van het energiegebruik van het bedrijf, de massa van de geproduceerde
eindstromen of de eindbestemming van iedere eindstroom. Bij medewerking van het bedrijf aan het onderzoek
waarborgt RecyBEM de vertrouwelijkheid van de aangeleverde data. De resultaten van het onderzoek stelt RecyBEM
op geaggregeerde basis ter beschikking aan bedrijven die medewerking verlenen met waarborging van
bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens.

8.10	Het Verwerkingsbedrijf dient een overzichtelijke administratie opgezet en werkzaam te hebben met
informatie over de innameactiviteiten die voor het marktonderzoek van RecyBEM beschikbaar zijn:
		 - Overzicht van contracten met RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars;
		 -	Overzicht van poorttarieven per RecyBEM-gecertificeerde inzamelaar met specificering van de
aan te leveren tonnages.
8.11	Het Verwerkingsbedrijf dient in de administratie iedere inname te kunnen onderbouwen met facturen en
weegbonnen met het gewicht van de ingenomen banden. Dit dient voor RecyBEM via een uniek
weegbonnummer inzichtelijk te zijn, waarbij de onderliggende documentatie via dit weegbonnummer
herleidbaar is voor bijvoorbeeld het marktonderzoek.

Productieadministratie van uitgeleverde producten

8.12	Het Verwerkingsbedrijf dient een deugdelijke en toegankelijke productieadministratie opgezet en
werkzaam te hebben. Met betrekking tot de productie van uitgeleverde producten afkomstig van het
granuleren van voertuigbanden dient het Verwerkingsbedrijf ten minste de volgende gegevens in de
administratie herleidbaar te hebben waarbij de onderliggende documentatie via een uniek nummer
herleidbaar is voor bijvoorbeeld het marktonderzoek:
		 -	Type product, zoals granulaat per grootte (poeder, <0,8 millimeter, 0,8 – 2,0 millimeter, 2,0-3,5
millimeteren >3,5 millimeter), rubbertegels per soort (speeltuintegels, stoeptegels, daktegels,		
veiligheidstegels, EPDM/tegels en overige tegels), producten voor weg- en wegenbouw, koematten,
overige producten;
		 - Aantal of gewicht per eenheid;
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10 & 11 Beoordelingscriteria BEM-norm
In dit onderdeel van de Beoordelingscriteria staan de eisen ten aanzien van de BEM-norm ofwel de CPRG-norm
(Concentratie PAKs in RubberGranulaat). Voor de productie van granulaat ten behoeve van infill voor kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact
mogelijk is, gelden aanvullende eisen. De BEM-norm voldoet aan het RIVM-advies door begrenzing van de
concentratie van de som PAK 8 (EU-lijst, verordening 1272/2013) tot maximaal 20 mg/kg. FFact management
consultants beoordeelt of het bandenverwerkingsbedrijf voldoet aan de eisen met betrekking tot de BEM-norm.
Binnen Europa is een restrictievoorstel aanhangig, ingediend door het RIVM en ECHA om de huidige REACH-norm
voor 8 PAK te verlagen, omdat deze Europees gezien nu 1000 mg/kg is. De Europese Commissie zal naar
verwachting in 2020 een beslissing nemen over de restrictie van de 8 PAK. Op het moment dat een Europese
restrictie van kracht wordt, zal deze Europese wetgeving voor begrenzing van de som PAK 8 door RecyBEM worden
overgenomen. De overige eisen in dit onderdeel van de Beoordelingscriteria blijven daarmee onveranderd.
Indien een recycler geen rubbergranulaat produceert of levert voor infill van kunstgrasvelden of andere toepassingen
waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is, zal de recycler dit schriftelijk
aan RecyBEM bevestigen in een ondertekende verklaring.

10 A
 anvullende eisen bij productie van
rubbergranulaat voor toepassingen
waarbij bij beoogd gebruik frequent
kortdurend of langdurend huidcontact
mogelijk is
Voor de productie en levering van granulaat voor infill van kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd
gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is gelden aanvullende eisen. Deze eisen zijn gericht
op een additionele waarborg van de productiekwaliteit (output) inclusief toepassing bij de eindgebruiker.
10.1	Het Verwerkingsbedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te
leggen wat betreft de specifieke eisen aan de productie en levering van granulaat ten behoeve van gebruik
als infill of ten behoeve van andere toepassingen waarbij frequent kortdurend of langdurig huidcontact
mogelijk is. De bemonstering van het betreffende granulaat richt het bedrijf in op basis van de
voorschriften voor de bemonstering uit de materiaalstroom voor niet-vormgegeven bouwstoffen, zoals
opgenomen in SIKB Protocol 1002.
10.2	Rubbergranulaat voor toepassingen waarbij bij het beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurig
huidcontact mogelijk is, zoals het gebruik in sportvelden, dient alleen te bestaan uit gemalen
voertuigbanden. Voor de productie van SBR-granulaat voor toepassing als infill dient het bedrijf uitsluitend
recent afgedankte voertuigbanden te gebruiken waarvan de eigenschappen duidelijk zijn en die niet kunnen
leiden tot kwaliteitsverlies. Het gebruik van bijvoorbeeld boerenbanden of banden die een alternatief
gebruik hebben gehad is niet toegestaan bij de productie van rubbergranulaat voor infill van
kunstgrasvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend
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huidcontact mogelijk is (deze banden zijn mogelijk wel geschikt voor andere toepassingen van granulaat).
10.3	Van iedere levereenheid dienen in de administratie van de producent via een uniek productieïdentificatienummer de volgende gegevens herleidbaar te zijn:
		 - Producent: <producent>;
		 - Productiedatum: <productiedatum>;
		 -	Kwaliteitswaarborg: <producent> is op de datum van de productie van de levereenheid
<productiedatum> gecertificeerd door RecyBEM en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen zoals
door Band&Milieu worden gesteld;
		 - Materiaal: SBR-rubbergranulaat bestaande uit uitsluitend recent afgedankte voertuigbanden;
		 - Monsternummer ten behoeve van analyse zoals genoemd in artikellid 10.7;
		 -	Chemische samenstelling: De chemische samenstelling voldoet aan de BEM-norm (CPRG-norm) voor
de gehaltes PAKs en aan geldende wettelijke regelgeving voor de overige stoffen. Rubbergranulaat
bevat zware metalen, waaronder zink;
		 - Gewicht: <gewicht van de geleverde eenheid>.
10.4	Bij leveringen door de producent ten behoeve van gebruik als infill of ten behoeve van andere toepassingen
waarbij frequent kortdurend of langdurig huidcontact mogelijk is, wijst de producent op de zorgplicht.
Bij gebruik op een kunstgrasveld óf in de bovenste onderlaag van een constructie daarvan dient rekening
gehouden te worden met de zorgplicht uit de Wet Bodembescherming met name ten aanzien van de
uitloging van zink. Zinkoxide wordt bij de productie van banden gebruikt. Ongeveer één procent van de
korrels is zink. Zink zit voor het overgrote deel opgesloten in de rubberkorrels en komt nauwelijks vrij. Het
zink dat wel vrijkomt, wordt bij correct aangelegde velden conform het Zorgplichtdocument minstens 230
jaar geadsorbeerd in de onderlagen van de constructie van het kunstgrasveld. Bij gebruik van SBR-granulaat
van voertuigbanden als infillmaterialen op kunstgrasvelden is het gebruik in de onderbouw van een
kunstgrasconstructie niet toegestaan.
10.5	Het Verwerkingsbedrijf dient het rubbergranulaat ten behoeve van infill of andere toepassingen waarbij bij
beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is, te bemonsteren conform het
meest actuele protocol 1002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging en Bodembeheer (SIKB).
Dit is mogelijk door óf de lopende productie van het granulaat te bemonsteren of de uit te leveren
levereenheden te bemonsteren. Bemonstering van de lopende productie geschiedt zodanig dat:
		 - Er meerdere monsternames per dag plaatsvinden op de gestratificeerd aselect gelote tijdstippen;
		 - Elk monster bestaat uit een gelijk aan aantal grepen;
		 -	Er een monster van ten minste 25 kilogram materiaal per maand ontstaat dat representatief is
voor de maandproductie voor de specifieke toepassing;
		 - Dit monster wordt gehomogeniseerd en wordt gebruikt voor het maken van deelmonsters:
				 o		 10 kilogram ten behoeve van analyse (maandmonster)
				 o		 2 kilogram ten behoeve van jaaranalyse (jaardeelmonster)
				 o		 restant monster ten behoeve van back-up. Deze back-up dient een jaar bewaard te worden.
				o		 2 kilogram van het restant monster dient herleidbaar opgeslagen te worden en ten minste 15 jaar*
		 bewaard te worden.
					 * 15 jaar in verband met de levensduur van een kunstgrasvoetbalveld.
Bemonstering van de levereenheden geschiedt zodanig dat:
		 - Er ten minste één monstername per levereenheid plaatsvindt;
		 - Elk monster bestaat uit een gelijk aan aantal grepen;
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-	Er een monster van ten minste 25 kilogram materiaal per maand ontstaat dat representatief is voor de
maandleveringen voor de specifieke toepassing;
		 - Dit monster wordt gehomogeniseerd en wordt gebruikt voor het maken van deelmonsters:
				 o		 10 kilogram ten behoeve van analyse (maandmonster)
				 o		 2 kilogram ten behoeve van jaaranalyse (jaardeelmonster)
				 o		 Restantmonster ten behoeve van back-up. Deze back-up dient een jaar bewaard te worden.
				o		 2 kilogram van het restant monster dient herleidbaar opgeslagen te worden en ten minste 15 jaar*
		 bewaard te worden.
					 * 15 jaar in verband met de levensduur van een kunstgrasvoetbalveld.
10.6	Het Verwerkingsbedrijf dient maandelijks te zorgen voor toetsing van het gehomogeniseerde
maandmonster.
		 -	Het maandmonster dient geanalyseerd te worden op de individuele concentraties van de PAK 18
(EU-lijst), waarbij de som van de concentraties dient te voldoen aan de BEM-norm;
				 o		de som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 20 milligram per kilogram
rubbergranulaat*
		 * Deze norm is geldig tot en met de restrictie vanuit Europa, waarbij de norm ten minste vastgesteld
wordt op 20 mg/kg voor de 8 PAK.
			-	De analyse dient binnen tien werkdagen na het aflopen van de betreffende maand uitgevoerd te
worden door een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025;
		 -	De samenstelling PAKs dient bepaald te worden met behulp van de methode volgens AfPS GS
2014:01 PAK;
		 -	De resultaten van de maandanalyse dienen binnen twintig werkdagen na het aflopen van de analysemaand aan RecyBEM gerapporteerd te worden.

11 A
 anvullende administratie eisen bij
geproduceerd granulaat ten behoeve
van infill op sportvelden
11.1	Het testrapport van de maandanalyse conform bovenstaande eisen dient maandelijks uiterlijk binnen
twintig werkdagen na het verstrijken van de maand via e-mail aan RecyBEM te worden aangeleverd.
11.2	Het testrapport van de jaaranalyse conform bovenstaande eisen dient jaarlijks uiterlijk binnen twintig
werkdagen na het verstrijken van het jaar via e-mail aan RecyBEM te worden aangeleverd.
11.3	De registratie van de productienummers per levering dient beschikbaar en herleidbaar te zijn naar de
betreffende levering.
11.4	De levering dient volledig traceerbaar te zijn naar afnemer, opdrachtgever, eindbestemming en
afleveradres.
11.5

De levering dient volledig traceerbaar te zijn naar rapportage van de betreffende monstername.

10.7	Het Verwerkingsbedrijf dient jaarlijks te zorgen voor toetsing van het jaarmonster door samenvoeging en
homogenisatie van de jaardeelmonsters van iedere maand van het betreffende kalenderjaar:
		 - Het gehomogeniseerde jaarmonster dient geanalyseerd te worden met deze analyses:
				 o		 EN 71.3
				 o		 uitloging (AP04)
				 o		 ftalatengehalte
				 o		 benzothiazolen
				 o		 SVHC screening
		 - Waarbij:
				o		de uitloging wordt bepaald door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium conform de methode
van protocol AP04 voor granulaire bouwstoffen conform de Regeling Bodemkwaliteit.
				 o		het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (Reach EC 1907/2006, actuele
candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische Stoffen (ECHA)) kleiner is dan 0,1
gewichtsprocent en kleiner is dan de wettelijke grenswaarden die gelden voor de SVHC stoffen;
				 o		 de uitloging van metalen voldoet aan de eisen van het Besluit en Regeling bodemkwaliteit
(bijlage A, tabel 1, Niet-vormgegeven bouwstoffen), met een uitzondering voor zink;
				 o		 de uitloging van zink maximaal 240 milligram per kilogram is.
		 -	De analyse dient binnen twintig werkdagen na het aflopen van het betreffende jaar uitgevoerd te
worden door een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025;
		 -	De resultaten van de jaaranalyse dienen in het eerste kwartaal na het aflopen van het analyse-jaar aan
RecyBEM gerapporteerd te worden.
		RecyBEM kan verzoeken om aanvullende analyses en testen naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwe
aandachtsgebieden in media of gewenste aanvullende informatie. Het Verwerkingsbedrijf zal hier op
eerste verzoek gehoor aangeven en zorgen voor de gewenste bemonstering, analyse en testen.
De onderzoekskosten voor deze aanvullende externe analyses zijn voor rekening van RecyBEM.
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12 Bijlagen

12.1 Bijlage 1: Lijst met begrippen en definities
In de Beoordelingscriteria wordt een aantal begrippen met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebben de
betekenis als hieronder vermeld:

Bijlage 1: Definities
Bijlage 2: Checklist bedrijfsvoering
Bijlage 3: Checklist BEM-norm
Bijlage 4: Calamiteitenkaart
Bijlage 5: Ongevallenregistratieformulier
Bijlage 6: Checklist 3 maandelijkse interne inspecties
Bijlage 7: Directieverklaring ter voorkoming van frauduleus
handelen
Bijlage 8: Verklaring aansluitende en dekkende verzekering
Bijlage 9: Format bedrijfsnoodplan
Bijlage 10: Format kwartaalrapportage aan RecyBEM

I.
Aanbieder/ontdoener
	Persoon of bedrijf dat gebruikte autobanden afkomstig uit de vervangingsmarkt afgeeft aan een Inzamelingsbedrijf met het oogmerk zich ervan te ontdoen. Het Besluit beschouwt de garage- en bandenservicebedrijven, bedrijven van autoaccessoires en dealers van aanhangwagens en caravans als de belangrijkste
Ontdoeners van gebruikte autobanden. Voor de Ontdoeners geldt een verplichting om gebruikte
RecyBEM-banden om niet in te nemen bij verkoop van een gelijk aantal nieuwe banden. Het betreft
gebruikte autobanden die vrijkomen bij het verwisselen van banden of banden die bij de verkoop van
nieuwe banden kunnen worden teruggegeven. Ontdoeners dienen de inname van gebruikte RecyBEMbanden uit de vervangingsmarkt te registreren;
II.
Autobanden of personenwagenbanden
	Alle banden die bestemd zijn voor voertuigen en aanhangwagens zoals gedefinieerd in het Besluit, artikel
1a en 1b, zijnde personenwagenbanden, banden voor lichte bedrijfsauto’s, banden van aanhangwagens
(o.a. caravans, boedelbakken en paardentrailers) en banden voor deze voertuigen aangeboden bij gemeenten,
mits deze banden vallen onder de jaarlijks door de European Tyre and Rim Technical Organisation
(ETRTO) vastgestelde definitielijsten Passenger Car Tyres en de Lite Trucks van de lijst Commercial
Vehicles. Onder de definitie van autobanden in de zin van deze Overeenkomst vallen tevens banden die
in genoemde ETRTO-lijsten niet zijn vermeld, maar in de praktijk wel worden gebruikt voor voertuigen
tot een gewicht van 3500 kilogram. Dit echter met uitzondering van de banden die gemonteerd zijn aan
nieuwe voertuigen of aan de voor demontage aangeboden voertuigen zoals gedefinieerd in het Besluit
beheer autowrakken en in artikel 2 van het Besluit;
III. 	AVV
	Algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden,
gepubliceerd in de Staatscourant 2015, nummer 18635. Deelname aan het RecyBEM-systeem is daarmee
voor producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en
aanhangwagens verplicht per 7 juli 2015;
IV. 	Band en Milieu-organisatie
De Vereniging BEM, de Stichting Fonds BEM en RecyBEM samen;
V. 	Beoordelingscriteria bandenverwerkingsbedrijf
Het eisenpakket van RecyBEM waar Gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven aan dienen te voldoen,
naast een operationeel en effectief kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm ISO 9001, om zich
te kunnen certificeren als Gecertificeerd verwerkingsbedrijf. In de beoordelingscriteria staan de algemene
eisen en de bedrijfsproceseisen die het verwerkingsbedrijf dient na te komen om het RecyBEM-certificaat
te verkrijgen of te behouden.
VI. 	Besluit
Het Besluit beheer autobanden van 9 december 2003, houdende vaststelling van regels met betrekking
tot het beheer van autobanden, Besluit beheer autobanden, gepubliceerd in het Staatsblad 2003,
nummer 564. Het Besluit is op 1 april 2004 in werking getreden. Per 1 oktober 2007 is het Besluit
gewijzigd waarmee aanvullend dezelfde verplichtingen aan de individuele producent en importeur van
caravans en aanhangwagens zijn opgelegd;
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VII. 	Bandenregistratiesysteem
Een organisatorische structuur met procedures, processen en voorzieningen voor het registreren van
inkomende en uitgaande stromen gebruikte autobanden.

XV.

 rocedure
P
Gespecificeerde werkwijze voor het uitvoeren van een activiteit.

XVI.

 aad voor Accreditatie
R
De Nederlandse nationale accreditatie-instantie, ingesteld op basis van de Europese Verordening
765/2008.

XVII.

 ecyBEM
R
Organisatie die zorgdraagt voor de operationele uitvoering van het Besluit;

VIII. 	Begeleidingsbrief
De inzamel- of innamebon, ook genoemd RecyBEM-bon. De gegevensdrager die bij elk transport met een
inhoud van meer dan 500 liter afval (gebruikte autobanden) aanwezig dient te zijn.
IX. 	Certificering
(ten behoeve van RecyBEM-certificaat) Activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke, erkende
instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de bedrijfsvoering en
bedrijfsprocessen in overeenstemming zijn met de RecyBEM-eisen, conform de Beoordelingscriteria
bandenverwerkingsbedrijf;
X. 	Gecertificeerde (banden)Inzamelaar of Gecertificeerd (banden)inzamelingsbedrijf
Bedrijf, gespecialiseerd in het inzamelen, keuren en sorteren van autobanden, dat is gecertificeerd door
RecyBEM op grond van criteria en procedures die door de Vereniging BEM en RecyBEM zijn vastgesteld,
waarbij de controle op de naleving door RecyBEM wordt opgedragen aan een bij de Raad voor de
Accreditatie aangesloten certificerende instelling. Een Gecertificeerd Bandeninzamelingsbedrijf beschikt
zelfstandig over de ingezamelde banden en neemt deze in eigendom. Het Gecertificeerde
Inzamelingsbedrijf blijft van de poort van de aanbieder tot aan de eindafnemer verantwoordelijk voor de
gebruikte autobanden. Een Gecertificeerd Inzamelingsbedrijf rekent tot zijn activiteiten het inzamelen,
keuren, sorteren, opslaan, verkopen of anderszins aanbieden ter verwerking van gebruikte autobanden;
XI. 	Gecertificeerd bandenverwerkingsbedrijf (of Recyclingbedrijf of Verwerkingsbedrijf of Herverwerker)
Door RecyBEM gecertificeerd bandenverwerkingsbedrijf dat gebruikte autobanden afneemt van het
Gecertificeerde inzamelingsbedrijf met het oogmerk deze aan te wenden voor materiaalhergebruik door
verwerking tot granulaat volgens de standaarden van RecyBEM.
XII. 	Hergebruik als materiaal (Materiaalhergebruik of Recycling)
Na bewerking opnieuw gebruiken van materialen van autobanden voor hetzelfde doel als waarvoor ze
zijn ontworpen, of voor andere doeleinden, daaronder niet begrepen Terugwinning van energie. Een door
RecyBEM vastgesteld percentage van het totaal aantal ingezamelde banden dient te worden geleverd aan
Gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven die hiervoor aantoonbaar een recyclingproces hebben dat
leidt tot nuttig Materiaalhergebruik;
XIII. 	IenW (was VROM)
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Besluit beheer
autobanden uitgebracht op 1 april 2004. Dit ministerie heet nu het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. RecyBEM legt jaarlijks verantwoording over het inzamelings- en verwerkingssysteem af aan
het ministerie van IenW.
XIV.	Instructie
Een voorgeschreven reeks van handelingen opgelegd aan een individuele functionaris. De handelingen in
de instructie hebben een vaste volgorde, terwijl eventuele keuzemomenten duidelijk zijn aangeven.
In de instructie zijn de werkmethoden beschreven en de procedures uitgewerkt.
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XVIII. 	RecyBEM-certificaat
Een door RecyBEM afgegeven certificaat na een positieve beoordeling door een door RecyBEM
aangewezen, bij de Raad voor de Accreditatie aangesloten, certificerende instantie bevoegd tot
Certificering van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem.
XIX.

 ecyBEM-systeem
R
Inzamelings- en verwerkingssysteem van gebruikte autobanden, het systeem waarbij de Stichting Fonds
BEM en RecyBEM, ten behoeve van de BEM-leden, tegen afdracht van een afvalbeheersbijdrage door de
BEM-leden aan de BEM-organisatie per in Nederland aan een ander ter beschikking gestelde nieuwe
autoband, zorgdragen voor het systeem van inzameling en verwerking van RecyBEM-banden uit de
vervangingsmarkt, dat er in hoofdlijnen op neerkomt dat gecontracteerde Gecertificeerde Inzamelingsbedrijven met RecyBEM een Dienstverleningsovereenkomst sluiten, op grond waarvan gecontracteerde
Gecertificeerde Inzamelingsbedrijven tegen betaling van een Inzamelingsvergoeding door RecyBEM de
door derden in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aangeboden gebruikte autobanden
kosteloos (om niet) inzamelen;

XX.

 chrotbanden
S
Gebruikte autobanden (heel of geshredderd) die technisch en/of economisch niet meer kunnen worden
ingezet als band voor tweede gebruik (occasionband) of als karkas voor loopvlakvernieuwing;

XXI.

Stichting Fonds BEM
Organisatie die zorgdraagt voor de fondswerving en financiering van het RecyBEM-systeem;

XXII.

 ransportmiddel
T
Middel om gebruikte banden in te zamelen en te transporteren over de openbare weg, zoals een
vrachtwagen of een bestelbus;

XXIII. 	Vereniging BEM
Vereniging Band en Milieu, de organisatie waarin producenten en importeurs van autobanden en
producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens zijn verenigd. In de Vereniging BEM geven
zij gezamenlijk uitvoering aan het Besluit als onderdeel van het RecyBEM-systeem.
XXIV.

 aardebanden
W
Autobanden die technisch en economisch geschikt zijn voor Producthergebruik, door tweede gebruik als
occasionband of door loopvlakvernieuwing. Deze banden zijn niet bestemd voor hergebruik als
materiaal, voor verbranding of voor legaal alternatief hergebruik.
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12.2 Bijlage 2: Checklist bedrijfsvoering
Voor toetsing van de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven door
SGS ten aanzien van het bedrijf en de bedrijfsvoering.
In het kader van het RecyBEM-certificaat 1 januari 2019
Bedrijfsgegevens

Auditgegevens

Naam bedrijf: :

__________________________________________________________________________

Dossiernummer:

__________________________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________________________

Soort audit:

__________________________________________________________________________

Naam directeur:

__________________________________________________________________________

Auditdatum:

__________________________________________________________________________

Telefoon:

__________________________________________________________________________

Naam auditor:

__________________________________________________________________________

E-mail:

__________________________________________________________________________

Scope van activiteiten: Ten minste verwerken van gebruikte banden

Naam en functie geïnterviewde(n):___________________________________________________________________
		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

Gelieerde bedrijven
Conclusies en bevindingen
Naam bedrijf:

___________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

KvK:

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

Naam bedrijf:

___________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

		

Adres:
KvK:
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__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________
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Artikel

3

Vraagstelling

OK

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Artikel

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Alleen als er sprake is van wijzigingen

Zijn de gevraagde gegevens

in bedrijfsactiviteiten e.d. dient

Major

opnieuw melding te worden gedaan.)

voor uitvoering van de controle

Vindt er handhaving vanuit bevoegd

direct tijdens de audit beschikbaar?
3.1

OK

Algemene eisen
Erkenningen en vergunningen

Alg.

Vraagstelling

plaats? Zijn er lopende dossiers met

Is het bedrijf als zodanig ingeschreven

KvK nummer:

bevoegd gezag over vergunningen en/

bij KvK of vergelijkbare buitenlandse

Major

Vestigingsnummer:

of ont-heffingen?

instantie? Afschrift minder dan drie

Datum afschrift:

Zijn er recent, in de afgelopen

jaar oud.

3 jaar, uitspraken van bevoegd

(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder

Buitenlandse instantie?

gezag geweest ten aanzien van de

RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er

vergunning of de bedrijfsactiviteiten?

is geen aanleiding om aan te nemen dat
het bedrijf een andere KvK inschrijving

3.5

heeft, dan volstaat een kopie van een

VIHB-nummer:

Major

Maximale opslagcapaciteit in ton:

zogenoemde NIWO-inschrijving met

Is de vermelding van activiteiten

Major

Bedrijfsomschrijving:

een daarbij toegekend VIHB-nummer

overeenkomstig de definitie van

in het kader van het vervoer van

bandenverwerkingsbedrijf, zoals

bedrijfsafvalstoffen?

beschreven in de begrippen- en

3.6

definitielijst van RecyBEM (bijlage 12.1)?
3.3

Major

schrotbanden vervoert, over een

eerdere datum)
3.2

Beschikt het bedrijf, indien deze

Slaat het Verwerkingsbedrijf meer
dan tienduizend ton banden in de

Is het bedrijf in het bezit van een

Major

Omzetbelastingnr.:

inrichting op?

Omgevingsvergunning:

omzetbelastingnummer?
3.4

nummer:

Is er een bedrijfsfunctionaris voor het

Major

beheer van het vergunningenbestand

Naam verantwoordelijke bedrijfsfunctionaris
vergunningenbestand:

Is het bedrijf in het bezit van een

d.d.:

geldige omgevingsvergunning milieu

afgegeven voor een periode van ___ jaar

voor dit doel?

aangewezen?
Is het bedrijf in het bezit van geldende

Wet Milieubeheer,

vergunningen en/of ontheffingen?

kenmerk:

Sluit de vergunning aan bij de

d.d.:

Is het bedrijf in het bezit van een

d.d.:

activiteiten zoals omschreven bij 3.2?

afgegeven voor een periode van __ jaar.

geldige omgevingsvergunning milieu

afgegeven voor een periode van ___ jaar

Is het Verwerkingsbedrijf zich

3.7

Shreddert het bedrijf banden?

Major

kenmerk:

voor dit doel?

bewust van de regelgeving in

Indien er geen vergunning vereist is, is het be-

het Activiteitenbesluit?

drijf zich dan bewust van de regelgeving uit het

Is de beslisboom voor het voldoen

Activiteitenbesluit?

aan het Activiteitenbesluit
doorlopen indien een vergunning

Bevinding:

niet vereist is?

Handhaving door:

LET OP: bedrijven kunnen volstaan

d.d.

met een eerdere melding.

Overig:
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Artikel

Vraagstelling

OK

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Kwaliteitswaarborg
3.8

3.10

Heeft het bedrijf een

Major

certificeringsovereenkomst gesloten

In bezit van geldig ISO 9001:2015-certificaat,
afgegeven door:

met een daartoe geaccrediteerd
certificatie-instituut voor ISO-

geldig tot:

9001:2015?

3.9

Vraagstelling

OK

N
OK

Major /
Minor

Is het bedrijf dat geen eenmanszaak

Major

is in het bezit van een Verklaring

Bevinding of opmerking
Datum VOG RP bij niet
eenmanszaak:

Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP), afgegeven door

Datum VOG bij eenmanszaak:

de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie?
Verklaring minder dan drie

Van welke andere personen

jaar oud.

is het bedrijf in het bezit

(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder

van een Verklaring Omtrent

RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er

het Gedrag (VOG) of dient

is geen aanleiding om aan te nemen dat

het in bezit te zijn?

het bedrijf de VOG RP niet nogmaals

Verklaring minder dan drie

handelt in strijd met hetgeen is

kan krijgen, dan volstaat een Verklaring

jaar oud.

bepaald in de overeenkomst met

van een eerdere datum)

RecyBEM, met name ten aanzien

Is het bedrijf dat een eenmanszaak

van aspecten van bedrijfsvoering,

is in het bezit van een

administratie en van registratie van

Verklaring Omtrent het Gedrag

goederenstromen?

(VOG) van de bestuurder van

Is het bedrijf in het bezit van een

gecontinueerd naar aanleiding van bevindingen

geldig ISO 9001:2015-certificaat?

in laatste auditrapport

Is het toepassingsgebied verwerken

d.d.:

van gebruikte autobanden?
Alg.

Artikel

Zijn er aanduidingen dat het bedrijf

Major

Is er een directieverklaring

Major

ondertekend waarin de directie

Naam/Namen eigenaar:

de vestiging van het Verwerkingsbedrijf, afgegeven door de staats-

Naam/Namen bestuurders:

secretaris van Veiligheid en Justitie,

verklaart dat het Verwerkingsbedrijf,

die niet ouder is dan drie jaar?

de eigenaren en de bestuurders niet

(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder

betrokken zijn (geweest) bij en/

RecyBEM-gecertificeerd is geweest en er

of veroordeeld zijn (geweest) voor

is geen aanleiding om aan te nemen dat

strafbare feiten in het kader van de

de eigenaren, bestuurders, management

bedrijfsvoering, zoals milieudelicten,

en contactpersoon RecyBEM de VOG

financiële fraude, faillissementsfraude

niet nogmaals kan krijgen, dan volstaat

en heling?

een Verklaring van een eerdere datum)
Indien RecyBEM daar aanleiding

Naam/Namen andere

toe heeft dienen ook van anderen

personen (op aanwijzing

bewijs van VOG aangetoond te

door RecyBEM of de

worden zoals alle eigenaren en

certificerende instelling):

bestuurders van het Verwerkingsbedrijf danwel VOG RP van gelieerde
bedrijven.
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Artikel
3.11

Vraagstelling
Is het bedrijf in het bezit van een

OK

N
OK

Major /
Minor
Major

Verklaring Betalingsgedrag afgegeven
door de Belastingdienst?

Bevinding of opmerking
Datum:

Artikel

Vraagstelling

4

ARBO, veiligheid en milieu

4.1

Is het bedrijf zich bewust van

OK

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Major

alle eisen die wettelijk worden

Verklaring minder dan drie jaar oud.

gesteld aan de inrichting van het

(Indien het Verwerkingsbedrijf eerder

Verwerkingsbedrijf met betrekking

RecyBEM-gecertificeerd is geweest en

tot onder andere milieu, geluid,

er is geen aanleiding om aan te nemen

ruimtelijke ordening en ARBO?

dat het bedrijf de Verklaring van de
Belastingdienst niet nogmaals kan

Zijn er meldingen bekend waaruit

krijgen, dan volstaat een Verklaring van

blijkt dat het bedrijf niet voldoet

een eerdere datum)

aan de wettelijke eisen die gesteld
worden aan de inrichting van het

3.12

Laat het Verwerkingsbedrijf zelf

Major

Verwerkingsbedrijf met betrekking

onbehandelde of deels behandelde

tot onder andere milieu, geluid,

partijen autobanden of hiervan afge-

ruimtelijke ordening en ARBO?

leid materiaal bij derden verwerken?

4.2

Zijn bij verwerking door derden

Hoeveel (tijdelijke) medewerkers

Major

Aantal (tijdelijke) medewerkers:

heeft het bedrijf in dienst?

namen, adressen en verwerkingswijze

Arbodienst:

aantoonbaar?

Is er een geldige schriftelijke
overeenkomst met een gecertificeerde

kenmerk:

Arbodienst?
4.3

Heeft het bedrijf vastgelegd welke

Minor

medewerker(s) bevoegd is (zijn) met

Welke medewerker(s) is (zijn) bevoegd met
betrekking tot bedrijfshulpverlening?

betrekking tot bedrijfshulpverlening?
Is een geldig certificaat BHV

Zijn zij in het bezit van een geldig certificaat BHV?

aantoonbaar voor de betreffende
medewerker(s)?
4.4

Heeft het bedrijf met één of meer

Minor

Is de RI&E ouder dan vijf jaar?

(tijdelijke) medewerkers een actuele
Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Zijn de activiteiten uitgebreid sinds het opstellen
van de RI&E?

Heeft het Verwerkingsbedrijf bij de
volgende situaties de RI&E vernieuwd:

Is het bedrijf verhuisd of is er verbouwd sinds het

- als de bestaande RI&E ouder is dan

opstellen van de RI&E?

vijf jaar
- als de activiteiten zijn uitgebreid
- als het bedrijf verbouwd of verhuisd is
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Artikel
4.5

Vraagstelling
Vraagt het Verwerkingsbedrijf

OK

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Artikel
4.9

Minor

periodiek aandacht voor ARBO?

Vraagstelling
Houdt het bedrijf een registratie

OK

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Minor

Evt. ongeval gemeld bij Inspectie SZW:

Minor

Heftruck bestuurders:

bij van ongevallen conform de
Arbowetgeving?

4.6

Wordt jaarlijks een

Voldoet registratie en afhandeling van

bewustwordingstoets uitgevoerd?

ongevallen aan eisen?

Heeft het bedrijf een Plan van Aanpak

Minor

Plan van Aanpak:

4.10

opgesteld om geconstateerde risico’s

Zijn (tijdelijke) bestuurders van
heftrucks geïnstrueerd en beschikken

te beperken?

zij aantoonbaar over een certificaat

Heeft het Verwerkingsbedrijf met 26

Actuele RI&E uitgevoerd en

waaruit blijkt dat zij de opleiding

getoetst door:

‘veilig werken met de heftruck’

of meer (tijdelijke) werknemers de

Certificaat afgegeven door:

hebben gevolgd?

RI&E niet alleen opgesteld maar ook
aantoonbaar getoetst?

d.d.

Indien een Verwerkingsbedrijf

opgesteld d.d.:

4.11

Zijn driemaandelijkse interne

Minor

inspecties aantoonbaar?

123-

eerder gecertificeerd is waarbij alle
actiepunten zijn uitgevoerd, hoeft het

4-

geëvalueerd:

Laatste inspectie d.d.:

PVA bij gelijkblijvende activiteiten niet
opnieuw getoetst te worden door het
Verwerkingsbedrijf.
4.7

Heeft het bedrijf het calamiteitenplan

Minor

5

Verzekeringen

5.1

Heeft het bedrijf een ondertekende

Beschrijving plek:

Heeft het bedrijf een bedrijfsnoodplan

Major

verklaring aansluitende en dekkende

duidelijk zichtbaar opgehangen?
4.8

Data inspecties afgelopen kalenderjaar:

Datum verklaring aansluitende
en dekkende verzekering:

verzekering, waarin het bedrijf
verklaart dat de polissen op het

Minor

Naam directeur:

gebied van brandveiligheid,

opgesteld?
Is dit bedrijfsnoodplan binnen
handbereik van hulpdiensten?

milieuschade en aansprakelijkheid

Heeft de verzekeringsmaatschappij een risico-

aansluiten bij de werkzaamheden

inventarisatie uitgevoerd?* antwoord ter indicatie,

die worden uitgevoerd door het

leidt niet tot een major:

Verwerkingsbedrijf en dat de
verzekeringen voldoende dekkend

Hebben alle (tijdelijke) medewerkers

zijn?

kennisgenomen van het

Verklaring niet ouder dan drie jaar.

bedrijfsnoodplan?
5.2

Is het bedrijf in het bezit van een

Major

Verzekeringsmaatschappij:

Zijn alle zaken opgenomen conform

geldige brandverzekering met

dit artikellid in het bedrijfsnoodplan?

onder andere de juiste omschrijving

Tussenpersoon:

Heeft het bedrijf gebruik gemaakt

van opstallen met een minimum

Polisnr.:

van het door RecyBEM beschikbaar

verzekerd bedrag van één miljoen

Afgedekt risico in:

gestelde model of een ander format

euro dan wel lager op basis van een

Omschrijving ivm opstallen

met alle elementen?

taxatie naar de reële waarde van
herbouw van opstallen en machines?
- 34 -
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Artikel
5.3

Vraagstelling
Is het bedrijf in het bezit van een

OK

N
OK

Major /
Minor
Minor

Bevinding of opmerking
Verzekeringsmaatschappij:

geldige brandverzekering met onder

Tussenpersoon:

andere de juiste omschrijving van

Polisnr.:

opstallen met een minimum verzekerd

Afgedekt risico in €:

Artikel

Is het bedrijf in het bezit van een

Minor

Tussenpersoon:

met een minimum verzekerd bedrag

Polisnr.:

van één miljoen euro dan wel lager

Afgedekt risico in €:

Minor

7.6

Beschikt het bedrijf over een granuleerinstallatie, waarmee een recyclebaar
product van tenminste twee millimeter
tot maximaal acht tot tien millimeter
kan worden geproduceerd?

Major

Bevinding of opmerking

Welke investeringen worden in de komende
jaren gedaan/zijn gepland ten aanzien van de
granuleerinstallatie?
Kan een recyclebaar product van tenminste 2,0

Kan vanaf 2021 tenminste 0,8
millimeter geproduceerd worden?

millimeter geproduceerd worden?
Kan een recyclebaar product van tenminste 0,8

onafhankelijk lager ingeschat risico.

millimeter geproduceerd worden?

Het Verwerkingsbedrijf dient
opruimen/saneren van verontreiniging

8

Administratie

8.1

Voert het bedrijf een deugdelijke

aan grond, opppervlaktewater en

en toegankelijke administratie die

grondwater op eigen terrein en op het

ten minste gedurende zeven jaren

terrein van anderen en de gevolg-

bewaard wordt?

schade die door eventuele sanering

8.2

ontstaan is?

6

Bedrijfslocatie

Alg.

Geef een beschrijving van de be-

Mag het Verwerkingsbedrijf op de

gebruikte autobanden?
Zijn bij transporten van gebruikte
banden de voorgeschreven
Minor

transportdocumenten aanwezig?

Wat is de milieucategorie van de locatie?
Is er een verklaring van bevoegd gezag met

bevoegd gezag?

goedkeuring voor het verwerken van autobanden

8.3

Alg.

Geef een beschrijving van de bedrijfslocatie met fotomateriaal

Major

en uitgaande productstromen,
gespecificeerd volgens de gestelde
eisen in dit artikellid?
8.4

7.1

Is het bedrijf binnen ruimtelijk en
overzichtelijk?

Minor

7.2

Is het bedrijf binnen schoon en
ordelijk?

Minor

7.3

Is de bedrijfsinrichting veilig?
Zijn vloeren vrij van uitstekende
delen, vloeropeningen afgedekt of
afgeschermd en niet te glad?

Minor

Is het bedrijfsterrein deugdelijk
afsluitbaar?

Worden per kwartaal overzichten
geproduceerd aangaande inkomende

op de locatie?

Bedrijfsinrichting

Major

gesteld worden aan het verwerken van

huidige locatie gevestigd zijn van

7

Wordt voldaan aan alle administratieve

Major

verplichtingen die door de overheid

drijfslocatie met fotomateriaal.

7.4

Major /
Minor

indien realistisch op basis van een

tenminste verzekerd te zijn voor het

6.1

N
OK

Wordt de administratie gevoerd in een
aparte en afsluitbare kantoorruimte?

Verzekeringsmaatschappij:

geldige milieuschadeverzekering

OK

7.5

bedrag van één miljoen euro?
5.4

Vraagstelling

Verstrekt het bedrijf één keer per

Major

kwartaal een overzicht aan RecyBEM
met daarop het ingenomen gewicht
van autobanden afkomstig van
RecyBEM-gecertificeerde Inzamelingsbedrijven conform bijlage 12.10
of een vergelijkbaar door RecyBEM
goedgekeurd overzicht?

Minor
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Artikel
8.5

Vraagstelling
Zijn er weegbonnen/innamebonnen

OK

N
OK

Major /
Minor
Major

Bevinding of opmerking

Artikel
8.8

Vraagstelling

OK

N
OK

Major /
Minor

Heeft het Verwerkingsbedrijf

per transactie afgegeven en zijn deze

aantoonbaar meegewerkt aan het

ondertekend?

markt- en kostprijsonderzoek van

Major

RecyBEM?
Zijn er certificaten voor materiaal-

Innameadministratie van gebruikte banden

hergebruik afgegeven aan
de RecyBEM-gecertificeerde

8.9

Inzamelingsbedrijven?

Heeft het bedrijf een deugdelijke en

Major

toegankelijke innameadministratie
opgezet en werkzaam?

Is per afnemer historische informatie

Zijn via een registratie op uniek

beschikbaar over de voorgaande

nummer de volgende gegevens

zeven jaar.

herleidbaar:
- innamedatum van de gebruikte banden

Is per afnemer frequentie-informatie

- factuurdatum van de ingenomen

beschikbaar?
8.6

Kan een gespecificeerde opgave van

gebruikte banden
- naam, adres, postcode, vestigings-

Major

plaats en land van de transporteur;

de voorraad worden getoond?
8.7

Kan het bedrijf op eerste verzoek

- naam, adres, postcode, vestigingsMajor

plaats, land en bedrijfsactiviteit van

inzicht geven in gegevens met

de herkomstlocatie;

betrekking tot:

- naam, adres, postcode, vestigings-

- verkregen erkenningen en

plaats, land en bedrijfsactiviteit van

vergunningen;

de leverancier;

- rapporten van controlebezoeken door

- het gewicht van de ingenomen

handhaving;

banden per levering, per leverancier,

- het bedrijfsproces;

per herkomstlocatie.

- rapportages inzake brandpreventie en

8.10

brandveiligheid;

Major

administratie opgezet en werkzaam

- jaarrekeningen van de afgelopen vijf

met informatie over de inname-

jaar;

activiteiten:

- kostprijsbepalende elementen van de

- overzicht van contracten met

poorttarieven:
i.

Heeft het bedrijf een overzichtelijke

RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars;

verwerkingskosten (personeel,

- overzicht van poorttarieven per

verwerkingsmiddelen etc.)

RecyBEM-gecertificeerde inzame-

ii. huisvestingskosten (kantoor,

laar met specificering van de aan te

verwerkingshal, opslag)

leveren tonnages.

iii. overige kosten (onderhoud,
verzekering, energie, accountant,
ISO, e.d.).
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Artikel
8.11

Vraagstelling
Kan het bedrijf iedere inname

OK

N
OK

Major /
Minor
Major

onderbouwen met facturen en
weegbonnen met het gewicht van de

Bevinding of opmerking

Artikel

9

Duurzaam ondernemen

Alg.

Bespreken dat RecyBEM de verwerker

N
OK

Major /
Minor

verlenen aan een onderzoek, waarin

Zijn per container of inzamelings-

bijvoorbeeld vragen worden gesteld

vracht, de gewichten (geshredderde)

ten aanzien van het energiegebruik

autobanden geadministreerd of

van het bedrijf, de massa van de

tenminste herleidbaar naar aanleiding

geproduceerde eindstromen of

van een uniek nummer?

de eind-bestemming van iedere

Productieadministratie van uitgeleverde producten
Heeft het bedrijf een deugdelijke en

OK

kan verzoeken medewerking te

ingenomen banden?

8.12

Vraagstelling

Major

eindstroom.
9.1

Heeft het Verwerkingsbedrijf

toegankelijke productieadministratie

aantoonbaar meegewerkt aan

opgezet en werkzaam?

ECOtest van RecyBEM?

Major

Zijn via een uniek nummer de
volgende gegevens herleidbaar:
- Type product, zoals granulaat per
grootte (poeder, <0,8 millimeter, 0,8
– 2,0 millimeter, 2,0-3,5 millimeteren
>3,5 millimeter), rubbertegels per
soort (speeltuintegels, stoeptegels,
daktegels, veiligheidstegels,
EPDM-tegels en overige tegels),
producten voor weg- en wegenbouw,
koematten, overige producten;
- Aantal of gewicht per eenheid;
- Productieperiode per eenheid;
- Uitleverdatum per eenheid;
- naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de afnemer;
- naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van de opdrachtgever;
- naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land van het afleveradres.
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12.3 Bijlage 3: Checklist eisen rubbergranulaat
Voor toetsing van de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven door
FFact management consultants ten aanzien van de aanvullende eisen bij de
productie van rubbergranulaat voor infill of andere toepassingen waarbij bij
beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is.
In het kader van het RecyBEM-certificaat voor verwerkingsbedrijven 1 januari 2019

Bedrijfsgegevens

Auditgegevens

Naam bedrijf: :

__________________________________________________________________________

Dossiernummer:

__________________________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________________________

Soort audit:

__________________________________________________________________________

Naam directeur:

__________________________________________________________________________

Auditdatum:

__________________________________________________________________________

Telefoon:

__________________________________________________________________________

Naam auditor:

__________________________________________________________________________

E-mail:

__________________________________________________________________________

Scope van activiteiten: Ten minste verwerken van gebruikte banden

Naam en functie geïnterviewde(n):___________________________________________________________________
		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

Gelieerde bedrijven
Conclusies en bevindingen
Naam bedrijf:

___________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

KvK:

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

Naam bedrijf:

___________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

		

Adres:
KvK:

- 42 -

		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________

		

__________________________________________________________________________
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Artikel

10
10.1

Vraagstelling

OK

N
OK

Major /
Minor

Bevinding of opmerking

Aanvullende eisen bij productie van rubbergranulaat voor infill of andere toepassingen waarbij
bij beoogd gebruik frequent kortdurend of langdurend huidcontact mogelijk is
Heeft het Verwerkingsbedrijf proces-

Major

Artikel
10.5

Is de bemonstering conform SIKB Protocol 1002?

Vraagstelling

OK

N
OK

Major /
Minor

Bemonstert het bedrijf granulaat
conform SIKB protocol 1002?
- Lopende proces
- Levereenheden

Major

10.6

Zorgt het bedrijf maandelijks voor

Major

10.2

eisen aan productie, bemonstering en

toetsing van het maandmonster bij

levering van granulaat ten behoeve van

een laboratorium dat is gecertifieerd

infill of andere toepassingen waarbij bij

volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025?

beoogd gebruik frequent huidcontact

Wordt de samenstelling PAK door het

mogelijk is?

lab bepaald met behulp van de

Bestaat het rubbergranulaat voor

Major

toepassingen met frequente

Wordt het restant maandmonster correct en herleidbaar opgeslagen en bewaard?

contactmogelijkheden met personen

Zijn de banden recent afgedankt?

Worden boerenbanden, andere banden

Worden niet voor infill geschikte

en materialen, die niet geschikt zijn voor

banden uitgesorteerd vanwege

rubbergranulaat toepassingen apart opgeslagen?

mogelijk kwaliteitsverlies van het

Geef een omschrijving.

meetresultaten conform de BEM-norm zijn?

PAK?

productieproces uitgesloten?
Hoe wordt de inzameldatum gemarkeerd?

Voldoet het granulaat ten behoeve van
infill of andere toepassingen waarbij bij
beoogd gebruik frequent huidcontact
mogelijk is, aan de BEM-norm?
10.7

Zorgt het bedrijf jaarlijks voor toetsing

Major

van het jaarmonster bij een laboratoEN-ISO/IEC 17025?

10.3

Zijn in de administratie via een uniek

Major

productieïdentificatienummer de

Worden door het lab de volgende
analyses uitgevoerd:

volgende gegevens herleidbaar?

- EN 71.3

- Producent

- Uitloging (AP04)

- Productiedatum

- Ftalaten gehalte

- Kwalitietswaarborg

- Benzothiazolen

- Materiaal

- SVHC screening

- Monsternummer ten behoeve
van analyse met betrekking tot
chemische samenstelling
- Gewicht
10.4

Wijst het bedrijf bij levering van

Major

granulaat ten behoeve van infill op de
zorgplicht?

- 44 -

Heeft het bedrijf een verklaring van FFact dat de
meetresultaten conform de BEM-norm zijn?

rium dat is gecertifieerd volgens NEN-

infill?

Heeft het bedrijf een verklaring van FFact dat de

methode volgens AfPS GS 2014:01

Wordt ander rubbermateriaal bij het

uitsluitend uit voertuigbanden?

Heeft het bedrijf een verklaring van FFact dat dit
proces conform de voorschriften gebeurt?

beschrijvingen en/of instructies
vastgesteld wat betreft de precieze

Bevinding of opmerking
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Artikel

11
11.1

Vraagstelling

N
OK
OK

Major /
Minor

12.4 Bijlage 4: Calamiteitenkaart
Bevinding of opmerking
Bedrijf:

Aanvullende administratie eisen bij geproduceerd granulaat ten behoeve van infill op sportvelden of andere toepassingen waarbij bij beoogd gebruik frequent huidcontact mogelijk is

Straat en nummer:

Levert het bedrijf maandelijks het

Telefoonnummer:

Major

Postcode/plaats:

testrapport van de maandanalyse
uiterlijk binnen twintig werkdagen na

Wat te doen bij Brand

het verstrijken van de maand via e-mail
aan RecyBEM aan?
11.2

Levert het bedrijf jaarlijks het test-

Major

rapport van de jaaranalyse uiterlijk
binnen twintig werkdagen na het
verstrijken van de maand via e-mail

Is de registratie van de productie-

Major

nummers per levering beschikbaar
en herleidbaar naar de betreffende
levering?
11.4

Is de levering traceerbaar naar

Major

bestemming en leveringsadres?
Is de levering traceerbaar naar

1
2
3
4
5

Bescherm slachtoffer en uzelf tegen directe gevaren.
Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert.
Stel slachtoffer gerust.
BHV-er waarschuwen (Wie, Wat en Waar).
Blijf bij het slachtoffer en wacht op hulp.

1
2
3

Informeer de BHV-er over de kritische ruimtes.
Volg de aanwijzingen van de BHV-er op.
Vang hulpdiensten op.

Wat te doen bij een Ontruiming

afnemer, opdrachtgever, eind-

11.5

Receptie / alle aanwezigen waarschuwen.
BHV-er waarschuwen (Wie, Wat en Waar).
Sluit ramen en deuren.
Blussen.
Volg aanwijzingen BHV-er/Brandweer stipt op.

Wat te doen bij een Ongeval

aan RecyBEM aan?
11.3

1
2
3
4
5

Major

Nieuw

Oud

rapportage van de bemonstering?
De verzamelplaats bevindt zich

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

112

Huisartsenpost		

Directie
BHV		

				
Politie

0900 - 88 44

Sleutelhouder		

Brandweer 				
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Gemeente

			

Inspectie SZW

0800 - 51 51 (ook buiten kantooruren)			

Arbeidsongeval melden

www.inspectieSZW.nl			
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12.5 Bijlage 5: Ongevallenregistratieformulier
nr.

datum

soort ongeval

functie/materiaal

- 48 -

plaats ongeval

toedracht
ongeval

schade in
geld en/of
verzuim

voorgestelde
maatregelen
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realisatie
door:

voortgang
realisatie
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12.6 Bijlage 6: Checklist drie maandelijkse interne inspecties
Inspectie
Kwartaal 1

Inspectie
Kwartaal 2

Inspectie
Kwartaal 3

Inspectie
Kwartaal 4

Naam onderneming:

12.7 Bijlage 7: Directieverklaring ter voorkoming
frauduleus handelen
Ten behoeve van RecyBEM B.V. verklaar ik dat mijn verwerkingsbedrijf niet betrokken en/of veroordeeld
is geweest voor strafbare feiten in het kader van de bedrijfsvoering, zoals voor milieudelicten, financiële
fraude en/of heling.

Naam medewerker:

Inspectiedatum:

Naam Verwerkingsbedrijf:
Meter:

Gecontroleerd is dat de stapelhoogte van banden voldoet
aan de maximaal vergunde stapelhoogte.

Meter:

Meter:

Meter:

Adres:

Vindt de opslag van waardebanden correct plaats, namelijk
overdekt of in afgesloten containers?
De aanhangers zijn door de onderneming gecontroleerd
op de kwaliteit van banden en kabels.

Plaats:

De heftrucks voldoen aan de eisen zoals genoemd in de
checklist Jaarlijkse Inspectie Heftruck uit de Bewaarmap
machineveiligheid van VACO.
De EHBO-trommels zijn compleet en na eventueel gebruik
in de afgelopen periode aangevuld.

Directeur:

Indien er douches zijn, worden de leidingen gedurende de
zomerperiode enkele malen per week doorgespoeld.
De brandslanghaspels zijn zichtbaar opgehangen en/of
duidelijk gemarkeerd met een pictogram.

Handtekening:

De mobiele brandblussers zijn zichtbaar opgehangen en/of
duidelijk gemarkeerd met een pictogram.
Het back up systeem van de computers is getest en daaruit
blijkt dat de gegevens op de back up tape of van andere back up
middelen kunnen worden teruggezet op de computers.

Datum:

PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zoals
veiligheidsschoenen en handschoenen worden gebruikt.
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12.8 Bijlage 8: Verklaring aansluitende en
dekkende verzekeringen
Ten behoeve van RecyBEM B.V. verklaar ik dat de polissen op het gebied van brandveiligheid,
milieuschade en aansprakelijkheid aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd door mijn
bandenverwerkingsbedrijf en dat de verzekeringen voldoende dekkend zijn.

12.9 Bijlage 9: Format bedrijfsnoodplan
Model bedrijfsnoodplan
Bedrijfsgegevens
Naam Verwerkingsbedrijf:
Adres:

Naam Verwerkingsbedrijf:

Contactgegevens
KvK-nummer:
Scope van activiteiten: Ten minste verwerken en recyclen van gebruikte banden:
Adres:

Waarom dit model bedrijfsnoodplan?

Plaats:

In de Beoordelingscriteria voor het Verwerkingsbedrijf 2019-2021 van RecyBEM is in artikellid 4.8 de eis
opgenomen voor het bedrijfsnoodplan. Een dergelijk plan dient opgesteld te zijn voor het bezoek tot toet-

Directeur:

sing. Als houvast voor het opstellen van dit bedrijfsnoodplan is dit model uitgewerkt.
Het model kan door het Verwerkingsbedrijf ingevuld worden en worden vastgesteld door de directie.
Handtekening:

Verder moet het bedrijfsnoodplan binnen handbereik van hulpverleners zijn.
Alle (tijdelijke) werknemers dienen kennis te nemen van het bedrijfsnoodplan en bij calamiteiten de instructies van bedrijfshulpverleners op te volgen.

Datum:

Voor de inhoud van het bedrijfsnoodplan bij het optreden van brand zijn afzonderlijke eisen gesteld.

Vastgesteld op: <datum>
Ondertekening directie:
Naam:
Functie:
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1. Bedrijfsgegevens

2. Medewerkers met een rol in de Bedrijfshulpverlening (BHV)

Naam Verwerkingsbedrijf:

Naam

BHV -functie

Bedrijfsfunctie

Adres:

A

Hoofd BHV

06

Postcode:

B

Medewerker BHV

06

Woonplaats:

C

Ontruimingsmedewerker

06

Telefoon:
E-mail:
Website:

Taakverdeling

Aantal medewerkers:
-

Situatietekening (optie)
Waar ligt het bedrijf t.o.v. de omgeving (bijv. luchtfoto uit Google Maps)

Bandenopslag:
- Hoeveel banden zijn in het bedrijf aanwezig en waar opgeslagen.
Brandgevaarlijke overige materialen:
- Gasflessen (aansluitingen voor gaslevering) – waar en hoeveel
- Brandstoffen of brandbare stoffen – waar en hoeveel
- Voertuigen met brandstof (shovel, kraan, e.d.) – waar en hoeveel

Hoofd BHV is verantwoordelijk voor:
• coördinatie van hulpverlening totdat professionele hulpverlening deze
verantwoordelijkheid overneemt
• waarschuwen van 112
• instrueren van overige BHV-ers en publiek
• besluit tot gehele of gedeeltelijke ontruiming
• verslag aan directie.
•
•
Medewerker BHV is verantwoordelijk voor:
• assisteren van hoofd BHV en informeren van en contact houden met
professionele hulpverleners totdat zij op locatie zijn
• hulp bieden aan professionele hulpverleners
• informeren van ontruimingsmedewerkers na besluit tot ontruiming.
•
•
Ontruimingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor:
• opvolgen van instructies na besluit tot ontruiming
• meehelpen bij ontruiming
• vrijhouden vluchtroutes tijdens calamiteit of ontruiming
• informeren van BHV-ers over ontwikkelingen.
•
•
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Telefoonnummer
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3. Gebouwen, installaties en organisatie
Indeling van het bedrijfsterrein en gebouwen
• tekening invoegen
• aantal en locatie EHBO-koffer(s) en andere hulpverlening (evt. AED)
• locatie van afsluiters voor gas, elektra, water; evt. riool bij blussen brand
• ontruimingsplattegrond met daarop:
o locatie verzamelplaats(en)
o vluchtroutes
o nooduitgangen.

Omschrijving brandbeveiligingsinstallaties
•
•
•

aantal en locatie haspels en handblussers
meldinstallatie (meldpaneel, handmelders, rookmelders) en wel of geen doormelding naar de
brandweer en/of een particuliere alarmcentrale
materieel om beginnende brand te bestrijden: shovel, heftruck, kraan, ... *

* Als sprake is van de opslag van meer dan 300.000 kg autobanden (circa 40.000 personenwagenbanden) adviseert RecyBEM de organisatie te beschikken over een mobiele kraan, shovel of heftruck,
voorzien van een overdrukcabine. Bij een brand in een opslagstapel kan met behulp van dit voertuig de
opslagstapel ‘uit elkaar’ worden getrokken, zodat bij een beginnende brand effectiever bestreden kan
worden om zo verdere uitbreiding te voorkomen.

4. Alarmeringsprocedures intern en extern
Gebruik de calamiteitenkaart als basis. Voor een Verwerkingsbedrijf is een bepaalde calamiteit meer voor
de hand liggend dan een andere. Het is de bedoeling deze meest voor de hand liggende situaties het
hoofd te kunnen bieden en tijdig en juist te alarmeren. Er is een algemene handelwijze die van belang is
in elke noodsituatie. Er is verplichte uitwerking in geval van brand. Het is mogelijk andere situaties (bijv.
volgend uit de RI&E)* toe te voegen.
a. Handelen in een noodsituatie
• Waarschuw de hoofd BHV per telefoon
• Zorg dat hoofd BHV 112 belt of bel zelf liefst per mobiele telefoon i.v.m. ontruiming)
o meld je als <Verwerkingsbedrijf> telefoon 06……..
o of eigen mobiel nummer, en je eigen naam.
o beschrijf de calamiteit:
o tijd waarop het incident plaatsvond
o aantal en toestand slachtoffers
o wat tot nu toe is gedaan of gedaan wordt
o welke hulpdienst er nodig is
- 56 -

•
•

•
•
•

Maak de weg vrij voor de hulpdiensten
Zorg dat de hulpdiensten worden opgevangen met informatie:
o wat is er gebeurd
o welke acties er genomen zijn
o waar de slachtoffers zijn
o of er nog mensen in gevaar zijn en hoeveel
o of er gevaren zijn waardoor hulpverlening moeilijk kan worden
o wie de leiding heeft
o wie het incident gemeld heeft
o nummers of middelen waarop hoofd BHV bereikbaar is
o geef nummer van de hulpdienst intern door
Waarschuw personen die gevaar lopen
Denk om je eigen veiligheid
Breng publiek in veiligheid.

b. Telefoonlijst:
• Alarm (noodsituatie)
• Hoofd BHV
• Centrale Meldpost Politie (geen nood)
• Regionale milieudienst
• Huisarts
• Huisartsenpost
• Inspectie SZW
		

112
………
0900 8844
…………..
…………..
…………..
0800-5151
(gratis, ook buiten kantoortijden)

* Voor welke calamiteiten moeten we protocollen opstellen?
Dit bepaalt de RI&E: calamiteiten waarbij actie belangrijk is en specifieker dan een noodsituatie.
Standaard: brand, ongeval/verwonding/ beknelling, gaslek, omgevingsalarm (de sirene gaat).
Ook: waterlekkage, stroomstoring, bommelding, overval/agressie bezoeker, calamiteit bij de buren,
contact met of lekkage van een gevaarlijke stof.

5. Wijze van ontruiming en organisatie
Beschrijf hier wie wat moet doen op het moment dat sprake is van een noodsituatie die tot ontruiming
leidt en hoofd BHV het besluit tot (gedeeltelijke) ontruiming heeft gegeven.
Gebruik de aandachtspunten zoals in H7 zijn opgenomen.
Hoe te ontruimen?
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Wat is de rolverdeling BHV-team en eventueel een crisisteam (met management)?
Hoe wordt de verzamelplaats gebruikt?

12.10 Bijlage 10: Format kwartaalrapportage aan RecyBEM
Innamedatum: Innamedatum van gebruikte banden
Factuurdatum: Factuurdatum van de ingenomen gebruikte banden

Wat is de procedure voor de personeelstelling?

Weegbonnummer: Weegbonnummer van de ingenomen gebruikte banden gelijk aan het
Wat is de procedure voor vrijgave van gegevens.

Weegbonnummer dat op de begeleidingsbon is geschreven (uniek)
Gewicht in KG: Het gewicht van de ingenomen banden per levering, per leverancier, per herkomstlocatie.
Transporteur: Naam van de transporteur
Leverancier/inzamelaar: Naam van de leverancier/inzamelaar

6. Brandalarm en procedure
Maak een instructie hoe te handelen.

Innamedatum:

factuurdatum:

Weegbonnummer:

Gewicht in KG:

Transporteur

Leverancier/
Inzamelaar

Hoe en bij wie vindt brandmelding plaats en wijkt de procedure af van andere noodsituaties.
Bepaal wie de leiding heeft na de melding.

Stel een aanvalsplan op dat gericht is op het koelen van niet brandende rubberproducten in de nabijheid
van de brand om verdere uitbreiding te voorkomen.
•
•
•
•
•
•

De leiding zorgt voor de veiligheid van alle betrokkenen en geeft instructies om:
een beginnende brand nog te bestrijden met de op het terrein aanwezige blusmiddelen (H3);
voertuigen in de nabijheid van de brand te verwijderen;
indien mogelijk zoveel mogelijk de brandbare materialen nabij de brand te verwijderen;
het aanvalsplan toe te passen;
zo nodig en waar mogelijk de terreinriolering dicht te zetten, zodat vervuild bluswater
het terrein niet kan verlaten.

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32 | fax (070) 444 06 61 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl
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Inzameling van oude banden
voor een schoner milieu
Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&W algemeen verbindend verklaard (AVV).
Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet. De AVV zorgt ervoor dat alle bandenleveranciers
verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.

Oude banden, nieuw leven. Alle gebruikte autobanden uit
de vervangingsmarkt worden in Nederland door RecyBEM
		

ingezameld en op een milieuverantwoorde manier

			

verwerkt. Hierbij geldt het principe ‘eenmaal

				

oud voor eenmaal nieuw’. RecyBEM

					gecertificeerde inzamelings- en recyclings						 bedrijven voeren deze werkzaamheden uit.
							

RecyBEM is een initiatief van de 		

							

bandenleveranciers in het kader van

									

het Besluit beheer autobanden.

www.bandenmilieu.nl

INZAMELING VAN JAARLIJKS
8 MILJOEN AUTOBANDEN
MILIEUVERANTWOORDE VERWERKING
EN ECOLOGISCHE BESPARINGEN
GRONDSTOFFEN VOOR DE TOEKOMST
MINDER CO2-UITSTOOT
VERBETERING VAN CIRCULAIRE MILIEUWAARDE
JAARLIJKSE ECOLOGISCHE BESPARING VAN:
22.400

5.440

60.000

12.800.000

ton rubber

ton staal

ton CO2-uitstoot

kilowattuur

Oude
banden,
nieuw
leven.

