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Inzameling van oude banden 
voor een schoner milieu

INZAMELING VAN JAARLIJKS 8 MILJOEN AUTOBANDEN 

MILIEUVERANTWOORDE VERWERKING EN 
ECOLOGISCHE BESPARINGEN

GRONDSTOFFEN VOOR DE TOEKOMST

MINDER CO2-UITSTOOT

VERBETERING VAN CIRCULAIRE MILIEUWAARDE

ton CO2-uitstoot

60.000
kilowattuur

12.800.000
ton rubber 

22.400
ton staal

5.440

Oude banden, nieuw leven. Alle gebruikte 
autobanden uit de vervangingsmarkt worden 
in Nederland door RecyBEM ingezameld en 
op een milieuverantwoorde manier verwerkt. 
Hierbij geldt het principe ‘eenmaal oud voor 
eenmaal nieuw’. RecyBEM gecertificeerde 
inzamelings- en recyclingsbedrijven voeren 
deze werkzaamheden uit. RecyBEM is een 
initiatief van de bandenleveranciers in het 
kader van het Besluit beheer autobanden. 

Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&M 
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.

JAARLIJKSE ECOLOGISCHE BESPARING VAN:

www.bandenmilieu.nl

Afvalbeheersbijdrage autobanden

Tinnemans is lid van het RecyBEM-systeem

Tinnemans voldoet aan de wettelijke verplichting uit het Besluit beheer auto-
banden en betaalt voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.

In Nederland is het verplicht om bij aankoop van nieuwe autobanden uit het buitenland bij 
te dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van oude banden. Producenten en 
importeurs van autobanden dienen afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu 
(BEM)-organisatie. In 2004 heeft de BEM-organisatie RecyBEM opgezet om uitvoering te 
geven aan de inzameling- en recyclingverplichting uit het Besluit beheer autobanden (Bba). 
Namens de bandenleveranciers die verenigd zijn in de Vereniging Band en Milieu, organi-
seert RecyBEM in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de 
vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, 
zamelen we een oude band in om de keten te sluiten. De gebruikte banden verwerken we op 
een milieuverantwoorde manier. 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. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het 
RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). De AVV zorgt ervoor dat alle 
producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling 
en recycling van autobanden.

Tinnemans is een van de leden van de Vereniging Band en Milieu. Voor iedere band die zij 
als eerste op de Nederlandse markt brengen, betalen zij de afvalbeheersbijdrage aan de 
BEM-organisatie. Tinnemans voldoet als lid van het RecyBEM-systeem aan de verplichtingen 
uit het Besluit beheer autobanden en betaalt voor de inzameling en recycling van gebruikte 
autobanden.

Meer informatie? Alles over de verplichtingen uit het Besluit beheer  
autobanden, over het Nederlandse inzamelings- en verwerkingssysteem 
RecyBEM en over de wettelijke verplichting van dit systeem met de AVV,  
leest u op www.bandenmilieu.nl.
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http://www.recybem.nl/nl/node/11/algemeen-verbindend-verklaring-avv
http://www.bandenmilieu.nl
http://www.tinnemans.nl/home

