
ONDERWEG NAAR EEN 
CIRCULAIRE ECONOMIE

JAARLIJKS NEGEN MILJOEN 
INGEZAMELDE AUTOBANDEN

GRONDSTOFFEN VOOR 
DE TOEKOMST

MINDER CO2 UITSTOOT
ECOLOGISCHE BESPARINGEN GELIJK AAN:

Caravans, aanhangwagens en autobanden. 

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Inzameling van gebruikte banden 
voor een schoner milieu.

ton rubber ton staal ton CO2-uitstoot

36.600 6.800 80.000

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Sinds 2004 organiseren we de inza-
meling en verwerking van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt voor producenten en importeurs van 
autobanden. Sinds 2007 doen we dit ook voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens. 
Per 7 juli 2015 is het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV) door het ministerie van I&W.  
Alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens zijn wettelijk verplicht om bij te 
dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van autobanden door betaling van de afvalbeheersbijdrage 
aan de Stichting Fonds Band en MIlieu.



Meld u bij ons aan
 
Bent u verantwoordelijk voor de betaling van de 
wettelijke afvalbeheersbijdrage voor autobanden? 
Meld u dan bij ons, want wij helpen u graag.  
U kunt een e-mail sturen naar bem@recybem.nl 
dan maken we graag met u een telefonische 
afspraak om uw mogelijkheden voor invulling 
van uw wettelijke verplichtingen te bespreken. 

Importeert u nieuwe of gebruikte caravans 
en/of aanhangwagens? Ontvangt u de 
factuur uit het buitenland? Produceert/
assembleert u caravans en/of aanhang- 
wagens en komen de banden hiervoor uit 
het buitenland? RecyBEM biedt u twee 
mogelijkheden om de wettelijke afvalbe-
heersbijdrage te betalen. 

1Lidmaatschap van de  
Vereniging Band en Milieu
U kunt zich aanmelden als deelnemer van het 
RecyBEM-systeem door het gratis lidmaatschap  
van de Vereniging Band en Milieu. Zonder zware 
administratieve lasten voldoet u hiermee aan al  
uw verplichtingen uit het Besluit beheer 
autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdra-
ge. U heeft de keuze uit het doen van aangifte 
volgens de reguliere aangiftemethodiek, maar u 
kunt ook kiezen voor een lidmaatschap met de 
vereenvoudige methodiek van ‘enkel import’.

2Eenmalige online aangifte
U kunt per import online aangifte doen van het 
aantal banden. U ontvangt dan een factuur van de 
Stichting Fonds Band en Milieu inzake de 
afvalbeheersbijdrage voor het aantal opgegeven 
banden. Deze optie kan interessant zijn als u 
slechts incidenteel banden, caravans en/of 
aanhangwagens importeert. 

 

De afvalbeheersbijdrage die producenten en importeurs aan 
de Stichting Fonds Band en Milieu betalen bedraagt in 2021  
€ 1,70 per autoband. Het betreft hier de wettelijke afvalbeheers- 
bijdrage die door producenten en importeurs aan de Stichting Fonds 
Band en Milieu betaald moet worden bij de eerste ter beschikking 
stelling van een autoband aan een ander in Nederland of bij import. 

Wettelijke afvalbeheersbijdrage voor autobanden € 1,70 

€  1,7

Een duurzame band met de circulaire economie
RecyBEM organiseert in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte personenwagenbanden. Hierdoor voorkomen we dat  
oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de 
uitstoot van CO2 vermeden. Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van I&W het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). 
Producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens dienen de wettelijke afvalbeheersbijdrage te betalen aan de 
Stichting Fonds Band en Milieu voor het aantal banden dat zij op de Nederlandse markt plaatsen. De AVV zorgt ervoor dat alle produ-
centen en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van inzameling en 
recycling van autobanden door betaling van de afvalbeheersbijdrage aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Hiermee versterken we 
samen onze band met de circulaire economie.

Wettelijke afvalbeheerbijdrage
Krijgt u caravans en/of aanhangwagens van de fabriek uit het buitenland en wordt u rechtstreeks gefactureerd? Koopt u nieuwe of 
gebruikte caravans en/of aanhangwagens in het buitenland? Produceert of assembleert u caravans en/of aanhangwagens en koopt u 
hiervoor autobanden in het buitenland bij niet-BEM-leden? U bent importeur of producent van autobanden volgens het Besluit beheer 
autobanden en u bent verplicht om de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden af te dragen. Voorkom boetes en controleer of u met 
terugwerkende kracht tot 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage heeft betaald. Heeft u dat nog niet gedaan? Dit kan via lidmaatschap van de 
Vereniging Band en Milieu (BEM) of via (eenmalige) losse aangiften. 

Vragen? Meer informatie vindt u op onze website www.recybem.nl. 
U kunt een e-mail sturen naar bem@recybem.nl. Wij helpen u graag!

Betaal de wettelijke afval-
beheersbijdrage voor de 
inzameling en recycling 
van gebruikte banden. 

Meld u aan bij RecyBEM.

Continue verbetering 
van de circulaire milieu-

waarde van gebruikte  
banden door RecyBEM.

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

Ontvangt u nieuwe of gebruikte caravans en/of aanhangwagens uit het buitenland? Wordt u vanuit 
het buitenland gefactureerd? Produceert of assembleert u caravans en/of aanhangwagens en koopt 
u hiervoor banden bij een buitenlands bedrijf dat geen lid is van de Vereniging Band en Milieu?

Voldoe aan uw wettelijke verantwoordelijkheden en betaal 
de afvalbeheerbijdrage aan de Band&Milieu-organisatie.

Caravans, aanhangwagens en autobanden. 


