
ONDERWEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
JAARLIJKS NEGEN MILJOEN INGEZAMELDE AUTOBANDEN
GRONDSTOFFEN VOOR DE TOEKOMST
MINDER CO2 UITSTOOT
ECOLOGISCHE BESPARINGEN GELIJK AAN:

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.
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Inzameling van gebruikte banden 
voor een schoner milieu.



Afvalbeheersbijdrage autobanden

Producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens zijn 
verplicht om bij te dragen aan de kosten van het inzameling- en recyclingsysteem 
voor gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt, RecyBEM. In 2015 heeft het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het RecyBEM-systeem algemeen 
verbindend verklaard (AVV). Bij de aankoop van autobanden bij buitenlandse 
bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu dient de afnemer de 
afvalbeheersbijdrage zelf te betalen aan de BEM-organisatie.

Voldoe aan de wettelijke verplichting en betaal de afvalbeheersbijdrage 
voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden

Meld u aan bij de Vereniging Band en Milieu
Importeert u weleens autobanden? Wij helpen u graag. Meld u aan als lid van de 
Vereniging BEM of betaal de afvalbeheersbijdrage via een eenmalige aangifte.
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Milieuverantwoorde verwerking van autobanden
RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Sinds 1 april 2004 organi-
seren 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 in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverant-
woorde manier. We recyclen en hergebruiken ruim negentig procent van de ingezamelde banden, 
waardoor we met de inzameling van gebruikte banden samen zorgen voor een schoner milieu. Het 
RecyBEM-systeem voorkomt dat oude autobanden rondslingeren in het milieu, zorgt dat er minder 
primaire grondstoffen onttrokken hoeven te worden aan de natuur en dat de uitstoot van CO2 wordt 
vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers. Het RecyBEM-systeem functioneert naar 
tevredenheid van de bandenbranche. Die toont zich loyaal en betrokken. En met de AVV kunnen we 
ervoor zorgen dat iedereen zijn steentje blijft bijdragen aan onze missie om de circulaire milieuwaarde 
van autobanden te blijven verbeteren. 

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) RecyBEM
Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van I&W het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. 
Voor iedere autoband die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de 
afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu (BEM). 

Met de toekenning van de aanvraag is de werking van het RecyBEM-systeem hetzelfde gebleven. 
Producenten en importeurs doen aangifte van de autobanden die ze als eerste op de Nederlandse 
markt brengen of importeren. Volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ zamelen 
RecyBEM-gecertifi ceerde inzamelingsbedrijven evenveel gebruikte autobanden in. Gecertifi ceerde 
recyclers verwerken de afgedankte banden tot granulaat, zodat grondstoffen teruggewonnen worden. 

Producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens dienen de wettelijke 
afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds BEM. Dit kan of via het lidmaatschap van de 
Vereniging BEM of via een eenmalig online aangifte.

Voldoet u aan de wet?
Koopt u autobanden bij een buitenlandse leverancier of bent u de eerste die een autoband aan een 
Nederlandse afnemer verkoopt? Mogelijk moet u zelf de afvalbeheersbijdrage betalen aan de Stichting 
Fonds BEM. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle of u aan de Nederlandse wetgeving voldoet. 
We helpen u hier graag mee. Koopt u bijvoorbeeld autobanden bij een Nederlands bedrijf of een 
buitenlands bedrijf dat lid is van de Vereniging BEM dan betalen zij de wettelijke afvalbeheersbijdrage 
en geven zij invulling aan de verplichtingen uit het Besluit. Koopt u echter banden bij een buitenlands 
bedrijf dat geen lid is van de Vereniging BEM, dan dient u zelf de afvalbeheersbijdrage te betalen aan 
de Stichting Fonds BEM. Controleren of uw leverancier lid is van de Vereniging BEM? De leden staan 
op onze website www.recybem.nl/leden.

Indien u autobanden, caravans of aanhangwagens koopt bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van 
de Vereniging BEM, of indien u caravans of aanhangwagens produceert of indien u weleens auto’s 
importeert met een extra bandenset, dan dient u zelf aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen door 
de afvalbeheersbijdrage af te dragen aan de BEM-organisatie.  

Heeft u vragen? Meer informatie over het Besluit beheer autobanden, het inzameling- en 
verwerkingsysteem van gebruikte autobanden en de AVV vindt u op onze website www.bandenmilieu.nl. 
Wij helpen u ook graag persoonlijk. 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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