Autobanden - ook betalen voor extra set bij
import van auto’s en campers
Alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens (nieuw
en gebruikt) zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan de kosten voor inzameling en
recycling van autobanden. Wist u dat u voor de extra
bandenset bij de import van een auto of camper ook
verplicht bent om de wettelijke afvalbeheersbijdrage te
betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu?
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Inzameling van gebruikte banden
voor een schoner milieu.

De extra banden bij de import van een
auto of camper
Importeert u auto’s, campers of bedrijfswagens met extra autobanden? Koopt u
nieuwe of gebruikte banden in het buitenland bij bedrijven die geen lid zijn van
de Vereniging Band en Milieu? Krijgt u banden geleverd uit het buitenland en
wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Importeert of produceert u
caravans of aanhangwagens? Verkoopt u autobanden van sloopauto’s? U bent
importeur of producent van autobanden volgens het Besluit beheer autobanden.

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

Een duurzame band met de circulaire economie
RecyBEM organiseert in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.
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 autobanden dat zij voor de eerste keer op de
Nederlandse markt plaatsen.

Koopt u auto’s in het buitenland met extra banden?
Waar het RecyBEM-systeem gericht is op inzameling van autobanden als gevolg van het
Besluit beheer autobanden, is ARN verantwoordelijk voor de goede afhandeling van
autowrakken. Hierdoor zijn lekstromen ontstaan. Auto’s (nieuw en gebruikt) die bijvoorbeeld
worden geimporteerd hebben veelal twee bandensets, voor zomer en winter. De geïmporteerde
auto met de banden die eronder zitten vallen onder het Besluit beheer autowrakken, waarvoor de
afvalbeheersbijdrage door ARN geïnd wordt. De extra bandenset valt echter onder het Besluit
beheer autobanden. Daarvoor zou afdracht aan de Stichting Fonds Band en Milieu moeten
plaatsvinden.
Als u importeur of producent van autobanden bent volgens het Besluit beheer autobanden,
bent u verplicht om de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden af te dragen. We verzoeken
u om te controleren of u met terugwerkende kracht tot 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage
heeft betaald.
Wilt u weten hoe of heeft u andere 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!
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