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ECOLOGISCHE BESPARING GELIJK AAN:

ONDERWEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
JAARLIJKS NEGEN MILJOEN INGEZAMELDE AUTOBANDEN
GRONDSTOFFEN VOOR DE TOEKOMST
MINDER CO2-UITSTOOT
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NIET-RecyBEM-banden
Banden van alternatief of bedrijfsmatig  

gebruik zoals boerenbanden, banden van  
kartbanden en bouw en infrastructuur, banden  
van sloopauto’s en alle andere banden zoals  

banden met velg, motorbanden, truckbanden etc.

RecyBEM-banden

4X
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1 inwoner 4 RecyBEM-banden per jaar  
RecyBEM organiseert de gratis inzameling van autobanden die vallen onder het Besluit beheer autobanden en die door particuliere inwoners in 
kleine aantallen (maximaal 4 per jaar per inwoner) naar de milieustraat worden gebracht.

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

Voorwaarden
Om RecyBEM-banden gratis door RecyBEM te laten inzamelen dient de gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen:
1.  De gemeente ziet er op toe dat alleen voor de RecyBEM-banden die door particuliere inwoners worden gebracht (maximaal 4 per 

inwoner per jaar) gebruik gemaakt wordt van de (gratis) inzamelmogelijkheid via de RecyBEM-regeling en houdt hiervan een  
registratie bij.

2.  De gemeente slaat RecyBEM-banden gescheiden op van niet-RecyBEM-banden. Dit kan door een aparte container voor RecyBEM-
banden en een aparte container voor niet-RecyBEM-banden te plaatsen op de milieustraat. De container voor RecyBEM-banden 
dient aan de bovenkant gesloten te zijn en dient te voldoen aan de specificaties van de RecyBEM-inzamelaar. De beide containers 
zijn van duidelijke instructies voorzien.

3.  Naast de controle op de herkomst dienen RecyBEM-banden vrij te zijn van ander afval (velgen, grond etc.) en min of meer  
schoon zijn. Let op: het ontvelgen van een band zorgt er niet voor dat deze onder de RecyBEM-regeling kan worden ingezameld.  
Na het eventueel ontvelgen op de milieustraat dienen deze banden (na herkomstverificatie meestal) in de container voor  
niet-RecyBEM-banden te worden opgeslagen.

4.  De gemeente dient administratief aan te kunnen tonen dat alleen RecyBEM-banden onder de RecyBEM-regeling worden afgevoerd 
en dat niet-RecyBEM-banden separaat worden ingezameld. Het aantal ingezamelde RecyBEM-banden komt overeen met het aantal 
door particuliere inwoners gebrachte RecyBEM-banden volgens de registratie van de afgifte. Een daartoe bevoegde medewerker van 
de milieustraat ondertekent de inzamelbon van de RecyBEM-inzamelaar voor het juiste aantal ingezamelde banden op het moment 
van inzameling. Deze bon is het bewijs van inzameling onder de RecyBEM-regeling.

Meer informatie leest u in de informatiefolder voor gemeenten en op onze website: www.recybem.nl/gemeenten. Benieuwd naar de 
bijdrage aan een schoner (banden)milieu? Wilt u weten hoeveel CO2-uitstoot uw gemeente heeft vermeden met de inzameling van 
RecyBEM-banden? U kunt uw milieubijdrage per e-mail bij ons opvragen.

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

RecyBEM-banden
RecyBEM-banden zijn autobanden 
die vallen onder het Besluit beheer 
autobanden. Een producent of importeur heeft hiervoor 
de wettelijke afvalbeheersbijdrage voldaan en daarmee 
kunnen deze autobanden gratis worden ingezameld onder 
de RecyBEM-regeling. Het gaat dan alleen om gebruikte 
banden van personenwagens, lichte bestelwagens, cara-
vans, campers en aanhangwagens voor personenwagens 
en bestelwagens (dus banden voor voertuigen met een 
ledig gewicht tot 3500 kg) uit de vervangingsmarkt 
volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’. 

Niet-RecyBEM-banden
Banden van alternatief of bedrijfsmatig gebruik zoals 
boerenbanden, banden van kartbanden en bouw en infra-
structuur, ieder ander bedrijfsmatig gebruik, banden van 
sloopauto’s, andere typen banden zoals banden met velg, 
motorbanden, truckbanden etc. en alle andere autoban-
den die niet direct afkomstig zijn van de bandenwisseling 
door bijvoorbeeld garages zijn niet-RecyBEM-banden.
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Inzameling van gebruikte banden 
voor 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.


