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Garages, bandenservicebedrijven, handelaren in autoaccessoires, bandenspecialisten, autodealerbedrijven
en soortgelijke bedrijven in de bandenbranche die zich van autobanden ontdoen

Éénmaal oud
voor éénmaal nieuw
ONDERWEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
JAARLIJKS NEGEN MILJOEN INGEZAMELDE AUTOBANDEN
GRONDSTOFFEN VOOR DE TOEKOMST
MINDER CO2 UITSTOOT
ECOLOGISCHE BESPARING GELIJK AAN:
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Inzameling van gebruikte banden
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Hoe worden autobanden in Nederland ingezameld? Wat gebeurt er met de afgevoerde autobanden? Hoeveel CO2
wordt hiermee bespaard? Wat moet u als ontdoener doen om uw steentje hieraan bij te dragen? In deze informatiefolder leest u meer over het inzameling- en verwerkingsysteem voor gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt
in Nederland. RecyBEM informeert u in deze folder over de wettelijke grondslag, de werking van het RecyBEMsysteem en de registratieverplichtingen die u als ontdoener uit het Besluit beheer autobanden opgelegd heeft
gekregen. Als geregistreerd inzameladres worden bij u RecyBEM-banden gratis ingezameld. In deze informatiefolder
kunt u lezen dat u hiervoor de verschillende bandenstromen binnen uw bedrijf administratief dient vast te leggen
en te verantwoorden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Besluit beheer autobanden
Om te zorgen voor een milieuverantwoorde inzameling en verwerking van gebruikte autobanden is sinds 1 april
2004 het Besluit beheer autobanden (Besluit) van kracht. Als gevolg hiervan kan de consument bij aankoop van
autobanden waar de wettelijke afvalbeheersbijdrage voor betaald is, evenveel gebruikte banden kosteloos bij de
retailer inleveren. RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven zamelen vervolgens deze gebruikte RecyBEMbanden kosteloos in bij de ontdoeners. Het Besluit is gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Andere banden, zoals vrachtwagenbanden, motorbanden en banden van autowrakken vallen niet onder het Besluit. Deze andere banden vallen
daarmee niet onder de RecyBEM-regeling. Indien een ontdoener deze banden ook laat afvoeren door een RecyBEMinzamelaar dan kan het zijn dat de ontdoener hiervoor een vergoeding dient te betalen. Uitsluitend RecyBEMbanden worden gratis ingezameld door RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars. Als gevolg van het Besluit dienen
ontdoeners:
•	autobanden in te nemen van consumenten volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’
•	geen kosten in rekening te brengen voor de inname van gebruikte RecyBEM-banden
•	het aantal ingenomen banden naar herkomst te registreren
• het aantal afgegeven banden aan inzamelaars te registreren en de ondertekende begeleidingsbonnen te archiveren
•	een deugdelijke en toegankelijke administratie te voeren van de verschillende bandenstromen binnen het bedrijf
en te zorgen voor een evenwichtige oud-voor-nieuw-balans.

Uitvoering van het Besluit door RecyBEM
RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de
verantwoordelijkheden uit het Besluit. Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling
van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste
keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een gebruikte autoband gratis in: éénmaal oud voor
éénmaal nieuw. We zorgen ervoor dat de afgedankte autobanden nuttig worden toegepast, waarbij tenminste tachtig
procent van het gewicht als product of materiaal wordt hergebruikt. De structuur van het RecyBEM-systeem is
gebaseerd op zoveel mogelijk vrije marktwerking. Dit betekent dat ontdoeners, inzamelaars en herverwerkers zelf
bepalen met wie en hoe zij zaken doen binnen de keten van RecyBEM-banden. De inzamelaars en recyclers zijn
ISO-gecertificeerd en voldoen daarnaast aan een aanvullend eisenpakket van RecyBEM met kwaliteits- en milieucriteria. Kees van Oostenrijk, directeur van RecyBEM: “We zijn lean en green. Het RecyBEM-systeem is eenvoudig,
effectief en niet bureaucratisch. De kracht zit hem in de samenwerking en de loyaliteit in de bandenketen. Samen
zorgen wij met de inzameling en verwerking van autobanden in Nederland voor een schoner (banden)milieu.”

Het inzameling- en verwerkingsysteem RecyBEM
RecyBEM-gecertificeerde inzameling- en recyclingbedrijven zorgen voor de gestructureerde inzameling en hoogwaardige verwerking van autobanden. Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven staat op onze website:
- De gecertificeerde inzamelaars: www.recybem.nl/inzamelaars
- De gecertificeerde recyclers: www.recybem.nl/recyclers
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Hoe werkt het RecyBEM-systeem?
1. P
 roducenten en importeurs verkopen autobanden (nieuw of gebruikt) aan Nederlandse afnemers en betalen hiervoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage. Consumenten kunnen bij aankoop van deze banden evenveel gebruikte
banden gratis inleveren bij de retailer.
2.	Garagebedrijven, bandenspecialisten, leveranciers van autoaccessoires, autodealers en soortgelijke bedrijven in
de bandenbranche nemen bij verkoop van autobanden waar afvalbeheersbijdrage over betaald is de gebruikte
banden gratis in volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’.
3. RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars halen alle door de ontdoener ter afdanking aangeboden RecyBEM-banden kosteloos op bij de ontdoener. Belangrijk is dat ontdoeners in hun administratie kunnen aantonen dat de oud-voor-nieuwbalans in evenwicht is. Informatie over de registratieverplichtingen van een ontdoener staat verderop in deze folder.
4.	Keurmeesters sorteren de ingezamelde RecyBEM-banden op hun eigen bedrijfslocatie. Het is niet toegestaan dat
inzamelaars ergens anders de banden uitsorteren.
5.	De ingezamelde RecyBEM-banden die geschikt zijn voor tweede gebruik krijgen een nieuw leven door hergebruik
als band, als occasionband of door loopvlakvernieuwing. De schrotbanden worden verwerkt in verschillende toepassingen. Tussen de zestig en zeventig procent van de gebruikte banden krijgt een nieuw leven als grondstof
na verwerking door RecyBEM-gecertificeerde recyclers. De overige schrotbanden krijgen een alternatieve bestemming of worden als brandstof gebruikt in cementovens en warmtekrachtinstallaties.
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Wat kunt u van uw
inzamelaar verwachten?

Wat verwacht de
inzamelaar van u?

- Uw inzamelaar voert evenveel gebruikte autobanden gratis

-D
 at u in de administratie de herkomst van de ingenomen

voor u af als waarvoor u kunt aantonen dat autobanden
met de wettelijke afvalbeheersbijdrage zijn ingekocht en
verkocht.
- Uw inzamelaar hoeft alleen autobanden uit de vervangingsmarkt gratis voor u in te zamelen, het gaat dan om zowel
waarde- als schrotbanden. Niet-RecyBEM-banden kunnen
niet onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld.
- Uw inzamelaar verstrekt aan u een inzamelbon die een
daartoe gemachtigd persoon met vermelding van de naam
dient te ondertekenen voor het juiste aantal ingezamelde
autobanden.
- U kunt zelf afspraken maken met uw inzamelaar over
bijvoorbeeld de inzameltermijn en een opslagmiddel.
Gentlemen’s agreement is dat bijvoorbeeld bij een
opslagmiddel alleen de inzamelaar waarmee u samenwerkt alle gebruikte autobanden bij u inzamelt, zowel
de waarde- als de schrotbanden.
- Uw inzamelaar sorteert de banden op de eigen bedrijfslocatie waarbij keurmeersters de banden keuren om een
zo hoogwaardig mogelijke verwerking te realiseren.

banden inzichtelijk heeft.
- Dat u in de administratie kunt aantonen dat de wettelijke
afvalbeheersbijdrage betaald is per band.
- Dat u een deugdelijke en inzichtelijke administratie voert,
waarin u in aantallen bijhoudt hoeveel banden u inkoopt
per leverancier en hoeveel banden u verkoopt. U hoeft
geen aparte RecyBEM-administratie op te zetten, een vermelding op inkoop- en verkoopfacturen kan al voldoende
zijn.
- Dat u alleen gebruikte autobanden volgens het principe
‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ aanbiedt onder de
RecyBEM-regeling.
- Dat u meewerkt aan een administratieve controle
namens RecyBEM.
- Dat u met uw inzamelaar aparte afspraken maakt over
banden die niet volgens de RecyBEM-regeling ingezameld
kunnen worden. Mogelijk rekent uw inzamelaar hier een
aparte vergoeding voor.

Een schoner milieu
Dankzij het RecyBEM-systeem wordt voorkomen dat oude autobanden rondslingeren in het milieu. Ook zorgen we er
samen voor dat er minder primaire grondstoffen onttrokken hoeven te worden aan de natuur en dat de uitstoot van
CO2 wordt vermeden. Volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw' zamelen RecyBEM-gecertificeerde
inzamelingsbedrijven jaarlijks ruim 9 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk. Meer dan de helft van de tot op heden ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door
hergebruik van grondstoffen in nieuwe toepassingen. Nog eens meer dan een derde van de banden heeft een tweede
leven gekregen als occasionband of door loopvlakvernieuwing. Een mooi resultaat voor een schoner milieu!

RecyBEM-banden
Welke banden worden gratis ingezameld? Wat zijn RecyBEM-banden? RecyBEM-banden
zijn autobanden die vallen onder het Besluit beheer autobanden. Een producent of
importeur heeft hiervoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage voldaan en daarmee
kunnen deze autobanden gratis worden ingezameld onder de RecyBEM-regeling.
Het gaat dan alleen om gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt die volgens
het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ worden ingezameld bij ontdoeners.
Autobanden zijn volgens de definitie 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.

Wel:

Niet:

 utobanden met
A
aantoonbaar:
- Éénmaal oud voor
éénmaal nieuw

- Motorbanden, fietsbanden, truckbanden of andere banden
- Bedrijfsmatig afval zoals kuilbanden of banden van kartbanen
- Banden van sloopauto’s
- Autobanden zonder oud-voor-nieuw - 4 -
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Uw registratieverplichtingen
Als ontdoener vormt u een belangrijke schakel in de retourstroom
van gebruikte autobanden. U staat geregistreerd als inzameladres als
er kosteloos gebruikte RecyBEM-banden bij u worden ingezameld.
U heeft administratieve verplichtingen in het kader van het Besluit,
evenals in het kader van de wet Milieubeheer. Aan de hand van de
administratie, zoals de inkoop- en verkoopadministratie, de registratie
van het aantal ingenomen banden en de archivering van ondertekende
RecyBEM-begeleidingsbonnen, dient een ontdoener aan te kunnen
tonen dat het aantal ingekochte autobanden met afvalbeheersbijdrage
in balans is met het aantal ingenomen gebruikte autobanden.
De ontdoener is zelf verantwoordelijk voor de registratie van het
aantal ingenomen banden naar herkomst. Heeft u vragen over uw
registratieverplichting? Wij helpen u graag!

Welke banden en hoeveel banden
mag uw inzamelaar gratis
meenemen?

Éénmaal oud voor éénmaal nieuw!
RecyBEM zamelt één gebruikte autoband bij u in voor één
nieuwe of occasion verkochte band waar afvalbeheersbijdrage
over betaald is.

Administratie!
Registreer alle bandenstromen op een deugdelijke manier
met een toegankelijke en complete inkoop-, verkoop-,
montage- en afvoeradministratie. U hoeft voor de controle
van uw oud-voor-nieuw-balans geen aparte RecyBEMadministratie op te zetten. Een vermelding op een aanwezige
factuur kan al voldoende zijn.

Innameregistratie!
Registreer de inname van banden per klant, bijvoorbeeld
op de verkoopfactuur van de gemonteerde banden of in
een apart overzicht.

Digitale begeleidingsbon ReBBA!
Onderteken de RecyBEM-begeleidingsbon voor het juiste aantal
ingezamelde autobanden. Dat doet u in de ReBBA-app op de
iPad van de inzamelaar. Vermeld bij ondertekening uw naam,
want alleen een bevoegd persoon mag wettelijk deze bon
ondertekenen.

U bent vrij in uw keuze voor een RecyBEM-inzamelaar en de afspraken
die u maakt over de inzameling. Zo kunt u met de inzamelaar een
Import!
afspraak maken over een opslagmiddel voor uw af te voeren banden,
de inzameltermijn, de inzameling van niet-RecyBEM-banden en het
Betaal bij import de wettelijke afvalbeheersbijdrage, zowel
voor nieuwe als voor occasionbanden. Betaal ook voor de
invullen van een logistieke dienst. Indien u een opslagmiddel van een
extra bandenset bij import van een auto. Meld u aan op
inzamelaar heeft staan, dan is de gentlemen’s agreement tussen de
www.bandenmilieu.nl of stuur ons een e-mail.
inzamelaars dat andere inzamelaars geen RecyBEM-banden bij u
inzamelen. Wij staan hier echter buiten, maar wij wijzen u wel op het
Webwinkelinkoop!
belang van het werken met een vaste inzamelaar die zowel de waardeIs de webwinkel waar u koopt van een Nederlands bedrijf
als de schrot- RecyBEM-banden bij u inzamelt. Wij hebben met onze
of moet u zelf nog de afvalbeheersbijdrage betalen?
U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste afdracht.
inzamelaars afgesproken dat zij gratis bij ontdoeners RecyBEM-banden
inzamelen volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’.
Montagestation!
U kunt dus evenveel autobanden door uw inzamelaar gratis laten meeMonteert u namens een webwinkel of monteert u banden
nemen als waarvoor in uw administratie aantoonbaar is dat de afvaldie klanten meenemen? Registreer de inname van de banden
beheersbijdrage is betaald. Koopt u autobanden bij een Nederlandse
die u afmonteert op bijvoorbeeld de kopie van de inkoopfactuur van de klant of op uw montagefactuur.
leverancier of bij een lid van de Vereniging Band en Milieu, dan kunt
u er vanuit gaan dat de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald.
Importeert u zelf autobanden of auto’s met een extra bandenset of twijfelt
u of de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald? Wij helpen u graag om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen.
Volgens het Besluit dient u het aantal ingenomen gebruikte RecyBEM-banden te registreren. Onderdeel van deze
registratie is het overzichtelijk archiveren van de RecyBEM-begeleidingsbonnen die u van de RecyBEM-inzamelaar
ontvangt. Het is van groot belang dat u het aantal af te voeren autobanden controleert en dat de RecyBEMbegeleidingsbon voor het juiste aantal ingenomen RecyBEM-banden wordt ondertekend door een daartoe bevoegd
persoon met vermelding van de naam. Daarnaast dient u aan de hand van de reeds aanwezige administratie,
zoals de inkoop- en verkoopadministratie, aan te kunnen tonen dat het aantal ingekochte autobanden (nieuw en
gebruikt) met afvalbeheersbijdrage in balans is met het aantal door het inzamelingsbedrijf ingenomen en afgevoerde aantal gebruikte banden. Nieuwe autobanden die worden doorverkocht aan andere bedrijven en waarvoor geen
gebruikte banden worden ingenomen dienen apart te worden geregistreerd.
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Controle van de oud-voor-nieuw-balans
Als het aantal ingekochte autobanden waarvoor afvalbeheersbijdrage is betaald in evenwicht is met het aantal ingenomen gebruikte autobanden dat kosteloos wordt ingezameld door een RecyBEM-gecertificeerd inzamelingsbedrijf
dan heeft u een evenwichtige ‘oud-voor-nieuw-balans’. RecyBEM controleert jaarlijks bij zo’n duizend ontdoeners
of verschillende deelnemers binnen ons systeem, zowel ontdoeners als inzamelaars, zich conformeren aan de verplichtingen uit het Besluit, de contractuele afspraken en de registratieverplichtingen. RecyBEM probeert de administratieve lasten voor ontdoeners zoveel mogelijk te beperken door voor controles aan te sluiten bij de gevoerde
administratie zoals van de inkoop en verkoop. “Ontdoeners hoeven geen specifieke RecyBEM-administratie op te
zetten. Tijdens controles bekijken de auditors de aanwezige administratie en geven ook tips hoe met bijvoorbeeld
kleine aanpassingen de oud-voor-nieuw in evenwicht gebracht kan worden. Zo kan een aantekening op een aanwezige verkoopfactuur al voldoende zijn. Bij de montage van door een consument meegenomen banden kan de
vermelding op de montagefactuur inzicht geven over het aantal ingenomen banden bij éénmaal oud voor éénmaal
nieuw”, zegt Joost Kester Jacobs namens RecyBEM. “Om het inzameling- en verwerkingsysteem te controleren
wordt bij de controle ook de registratie van de RecyBEM-begeleidingsbon beoordeeld. Deze bon is voor de
ontdoener het bewijs van het aantal afgevoerde banden onder de RecyBEM-regeling. Voor de inzamelaar is deze
bon het bewijs van het aantal ingezamelde RecyBEM-banden. Het is daarom zowel voor de ontdoener als voor
de inzamelaar van belang dat de ontdoener tijdens de inzameling het aantal afgegeven banden controleert en de
RecyBEM-begeleidingsbon ondertekent voor het juiste aantal ingenomen RecyBEM-banden, waarbij de bon alleen
geldig is als deze door een gemachtigd persoon ondertekend is.” Meer informatie over de registratieverplichting
vindt u op: www.recybem.nl/retailers

Importeert u (weleens) autobanden
(nieuw of gebruikt) en betaalt u nog niet
de wettelijke afvalbeheersbijdrage?
Meld u dan bij ons aan en voldoe aan de wettelijke verplichting tot betaling van de
afvalbeheersbijdrage! In Nederland bent u bij import en eerste ter beschikkingstelling
in Nederland van autobanden verplicht bij te dragen aan het inzameling- en recyclingsysteem voor afgedankte banden, RecyBEM.
Per 7 juli 2015 heeft de minister het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard.
Voor iedere autoband (nieuw en gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt
wordt gebracht, dient de afvalbeheersbijdrage te worden betaald aan de Stichting Fonds
Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden
bij te dragen aan de kosten van inzameling en recycling van autobanden.
Meer informatie: www.recybem.nl/AVV

Bedankt voor uw bijdrage aan een schoner milieu!
Laat u evenveel RecyBEM-banden inzamelen als waarvoor in uw administratie aantoonbaar is dat de wettelijke
afvalbeheersbijdrage is betaald? Ondertekent u alle RecyBEM-begeleidingsbonnen als gemachtigde namens het
bedrijf voor het juiste aantal ingezamelde RecyBEM-banden? Kortom: Is uw oud-voor-nieuw-balans in evenwicht en
neemt u dus op een positieve manier deel aan het RecyBEM-systeem? Wij bedanken u voor uw bijdrage aan een
schoner milieu.
Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 070 444 06 32.
U kunt ook een e-mail sturen naar bem@recybem.nl.
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Negen miljoen ingezamelde gebruikte
autobanden per jaar...
…dat zijn alle gebruikte personenwagenbanden uit de vervangingsmarkt in Nederland
…op milieuverantwoorde manier verwerkt
…dit levert 32 miljoen kilo hoogwaardige grondstoffen
…dit betekent bijna 70.000 ton minder CO2-uitstoot
…daarmee ecologische besparingen gelijk aan de emissie van 465 miljoen autokilometers
(11.600 keer de aardbol rond) of de aanplant van 465.000 nieuwe bomen

ONDERWEG NAAR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE
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RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden.
Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling
van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband
(nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt
gebracht wordt, zamelen we een autoband in die vrijkomt bij montage.
Hierbij geldt het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’. De gebruikte
banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. RecyBEM-gecertificeerde bedrijven voeren deze werkzaamheden uit. RecyBEM is een initiatief
van de bandenleveranciers. Met de AVV heeft RecyBEM kracht van wet.

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

