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De belangrijkste wijzigingen op een rij

Besluit beheer autobanden



Het Besluit beheer autobanden (hierna 
Besluit) is op 1 april 2004 in werking 
getreden. Dit Besluit heeft tot doel een 
milieuverantwoorde inname en verwerking 
van autobanden te realiseren. Na de inwer-
kingtreding is geconstateerd dat enkele 
wijzigingen de werking van het Besluit 
zouden verbeteren. Hieronder volgen de 
wijzigingen.

Geen onderscheid autobanden en aanhang-
wagenbanden
In het Besluit komt het onderscheid in de 
verplichtingen tussen de producenten en 
importeurs van aanhangwagens en de ande-
re producenten en importeurs van autoban-
den te vervallen. 

Ook voor producenten en importeurs van 
aanhangwagens geldt dat zij als producent 
of importeur van autobanden zijn aan te 
merken als zij de aanhangwagen impor-
teren of deze aanhangwagen assembleren 
waarbij de banden worden geïmporteerd of 
zelf geproduceerd. Een producent of impor-
teur van aanhangwagens geeft met een 
aanhangwagen, ook banden aan een ander. 
Op grond van artikel 3 van het Besluit is 
hij verplicht om bij het geven van een aan-
hangwagen met autobanden kosteloos een 
gelijke hoeveelheid afgedankte autobanden 

terug te nemen als het aantal dat aan de 
ter beschikking gestelde aanhangwagen zit 
(indien deze hem worden aangeboden). Hij 
is ook verplicht (op grond van artikel 4) om, 
naar verhouding tot zijn marktaandeel, door 
een gemeente aan hem aangeboden auto-
banden in te nemen.  

Aangezien nu voor alle producenten en 
importeurs van autobanden dezelfde bepa-
lingen gelden, geeft dat meer duidelijk-
heid en wordt de handhaafbaarheid van het 
Besluit vergroot.  

Opgave gemiddelde marktaandeel
Daarnaast komt de verplichting in het  
Besluit dat producenten en importeurs 
van autobanden het gemiddelde procentu-
ele aandeel in de Nederlandse markt per 
producent en importeur van autobanden 
jaarlijks aan de gemeenten moeten door-
geven te vervallen. Deze informatie wordt 
ontvangen via de reeds bestaande verplichte 
jaarlijkse verslaglegging aan de Minister van 
VROM. Deze bundelt de informatie van de 
individuele bedrijven en verstuurt deze aan 
gemeenten. 

Het jaarlijkse verslag kan worden gestuurd 
aan SenterNovem, die namens de Minister 
de meldingen en verslagen verwerkt.

Inwerkingtreding
De inwerkingtredingdatum van het wijzi-
gingsbesluit van 19 juni 2007 is vastgesteld 
op 1 oktober 2007. 

Bestelgegevens
Deze publicatie is te downloaden via 
www.vrom.nl onder vermelding van 
VROM 7346
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September 2007
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