Voorbeeld formulier voor bewijs van inname van
particuliere inwoners: ‘Afgifte RecyBEM-band’
De gemeente is verantwoordelijk voor de inname van autobanden die afkomstig zijn van particuliere huishoudens
(artikel 10.22 van de Wet Milieubeheer). De gemeente ziet erop toe dat alleen particuliere inwoners van de eigen
gemeente in beperkte aantallen (max 4 per jaar per inwoner) afgedankte autobanden afgeven onder de RecyBEMregeling. De gemeente controleert of de banden voldoen aan de voorwaarden voor inzameling onder de RecyBEMregeling.

Naam particuliere inwoner:
Adres particuliere inwoner:

Aantal ingeleverde autobanden onder de RecyBEM-regeling (max 4 per jaar per inwoner):
Datum:
Handtekening:

Opmerking:

Voor akkoord door gemeente:
Vallen de autobanden onder de RecyBEM-regeling?

Ja/Nee

Voldoen de banden aan de voorwaarden voor inzameling onder de RecyBEM-regeling?

Ja/Nee

Naam medewerker:

Gemeente stempel:

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
GRONDSTOFFEN
VOOR DE TOEKOMST
MINDER CO2-UITSTOOT
ECOLOGISCHE BESPARING GELIJK AAN:

RecyBEM-banden

26.000.000

6.300.000

70.000.000

14.933.334

kilo rubber

kilo staal

kilo CO2-uitstoot

kilowattuur

NIET-RecyBEM-banden

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.
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