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Minder CO2-uitstoot, besparing van  grondstoffen en energiebesparing
We recyclen en hergebruiken ruim negentig procent van de ingezamelde banden. Het RecyBEM-systeem 
levert jaarlijks 32 miljoen kilo rubber en staal aan grondstoffen op door recycling. Daarnaast levert ons 
systeem energie op door verbranding met energieterugwinning. Ons systeem leidt tot bijna 60.000 ton 
minder CO

2
-uitstoot. We besparen daarmee CO

2
 gelijk aan de emissie van 400 miljoen autokilometers. 

Dit is 10.000 keer de aardbol rond of de aanplant van 400.000 nieuwe bomen.

Inzameling en hoogwaardige verwerking van 
80,1 miljoen autobanden in de afgelopen 10 jaar
Sinds april 2004 organiseert RecyBEM de inzameling en 
verwerking van alle oude banden uit de vervangingsmarkt. 
Volgens het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ 
hebben RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven in de 
afgelopen tien jaar al meer dan 80,1 miljoen gebruikte banden 
ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. 
Ruim 41,7 miljoen banden hebben een nieuw leven gekregen 
door recycling in toepassingen, zoals speeltuintegels, op 
kunstgrasvelden en in asfalt. Nog eens meer dan 25,8 miljoen 
banden zijn hergebruikt en hebben een tweede leven gekregen 
als occasionband of door loopvlakvernieuwing. 

Milieuprestaties van RecyBEM in de afgelopen 
10 jaar
De inzameling en hoogwaardige verwerking van 80,1 miljoen 
gebruikte banden in de afgelopen 10 jaar heeft geleid tot een 
ecologische besparing gelijk aan:

Ecologische besparing gevisualiseerd
RecyBEM berekent de ecologische besparing op basis van de 
Ecotest-methodiek. Op onze nieuwe website kunt u de 
animatie gemaakt door Ecotest bekijken met toelichting over 
hoe we de ecologische besparing bereiken. Meer informatie 
over Ecotest en de animatie vindt u op: www.recybem.nl/nl/
over-recybem/milieuprestaties/ecotest.
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Bestuur ontvangt certificaat met milieuprestaties



Op 25 november heeft RecyBEM aan alle inzamelaars en de koepel-
organisatie Vereniging VACO een eigen milieucertificaat uitgereikt 
met de behaalde milieuprestaties in de afgelopen 10 jaar. De 
inzameling en hoogwaardige verwerking realiseert RecyBEM in 
samenwerking met onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven. De 
goede samenwerking met onder andere de afzonderlijke inzamelaars 
en ook met de Vereniging VACO als brancheorganisatie voor 
inzamelaars heeft geleid tot deze milieuprestaties. RecyBEM 
feliciteert iedereen in de bandenketen met de behaalde resultaten in 
de afgelopen tien jaar, omdat we samen gezorgd hebben voor een 
schoner milieu. 
Bent u ook deelnemer aan het RecyBEM-systeem en wilt u uw eigen 
certificaat met uw bijdrage aan de milieuprestaties ontvangen? Vraag 

uw certificaat aan door een e-mail te sturen naar bem@recybem.nl 
met vermelding van uw NAW-gegevens en KvK-nummer onder 
vermelding van: “Milieucertificaat”. 

2004           2014 2004           2014

2

Voor bandenproducenten als Michelin en Continental is duurzaamheid een heel belangrijk thema. Vanuit hun belang 

op het gebied van verduurzaming zijn zij vertegenwoordigd in het bestuur van de Band en Milieu-organisatie. Op deze 

manier en door hun eigen bedrijfsvoering dragen zij bij aan een schoner milieu. Bart Mertens, sales director Michelin 

Benelux, zit sinds december 2014 in het bestuur van de Band en Milieu-organisatie. Jannes Bouman, Senior Vice 

President bij Pon Holdings, is sinds 2004 bestuurslid van de Band en Milieu-organisatie. Continental Banden Groep 

B.V. is een onderdeel van Pon. Bart Mertens namens Michelin en Bert Stellinga namens Continental vertellen over 

duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. 

Duurzaamheid in de bandenbranche
Michelin en Continental focussen op innovaties in bedrijfsvoering en op de ontwikkeling van duurzame banden

Certificaten voor behaalde milieuprestaties

Michelin draagt duurzaamheid 
hoog in het vaandel
Bart Mertens vertelt over de belangrijke rol die 
duurzaamheid speelt bij Michelin: “De missie van 
Michelin is de mobiliteit van personen en goederen 
op een duurzame wijze te bevorderen door de 
veiligheid, vrijheid, efficiëntie en het plezier van 
reizen te vergroten. Onze ambitie kunnen we als 
volgt samenvatten: ‘To make mobility safer, cleaner, 
more connected, more accessible, more affordable’. 

Dat verantwoordelijkheidsgevoel komt tot uitdrukking in de missie 
van Michelin, haar ‘Circular economy strategy’ en de Michelin Total 
Performance strategie. Door de vier hefbomen - Reduce, Reuse, 
Recycle en Renew – gezamenlijk in werking te zetten, bereidt Miche-
lin zich voor op de toekomst zodat het bedrijf duurzame oplossingen 
zal kunnen aanreiken voor de toenemende mobiliteitsbehoeften in de 
wereld. Onze positie als technologisch leider vraagt van ons dat we 
nieuwe uitdagingen aangaan die deel uitmaken van onze missie en 
dat we op een verantwoorde manier bijdragen aan de voortgang van 
de mobiliteit zoals wordt aangegeven door de pay-off van ons merk 
‘Michelin, Beter op weg’. 
Eén van de belangrijke initiatieven die Michelin genomen heeft, is de 
organisatie van ‘Michelin Challenge Bibendum’. Mertens: “Dit forum 
werd in 1998 voor het eerst georganiseerd en is uitgegroeid tot een 
uniek internationaal evenement dat duizenden beleidsvormers uit 
de politiek, vertegenwoordigers van de industrie, en wetenschappers 
samenbrengt om te discussiëren over de uitdagingen en oplossingen 
rond duurzame mobiliteit. In 2014 heeft de Michelin Challenge 
Bibendum zich ontwikkeld tot een “Denk- en Actietank”. Eén van de 
hoogtepunten van het evenement, dat dit jaar wordt gehouden in 
Chengdu (China), is de publicatie van een Groenboek over prioritaire 
projecten voor duurzame mobiliteit.” Het Groenboek onderkent vijf 
essentiële “veranderaars” waarin voorzien zou moeten worden om 
de huidige uitdagingen voor de stedelijke mobiliteit aan te kunnen 
pakken: 
• Ambitieuze doelen stellen voor de vermindering van de  
 CO2 emissie.
• Ultralage-emissiezones (ULEZs) creëren.
• De logistiek voor de laatste kilometers opnieuw uitvinden. 
• Creatieve oplossingen voor deur-tot-deur-vervoer van mensen  
 ontwikkelen.
• Zorgen voor private investeringen in een duurzame infrastructuur.

Volgens Mertens hebben banden alles te maken met de duurzaam-
heid van mobiliteit: “Ze beïnvloeden de veiligheid van verkeersdeel-

nemers, verbruiken 20 tot 30% van de getankte brandstof, worden 
gemaakt van niet-onuitputtelijke grondstoffen, en belanden ooit 
bij het afval.  Michelin voelt zich als toonaangevend producent van 
banden al sinds 1889 medeverantwoordelijk voor het verduurzamen 
van de mobiliteit.”

Continental focust op een 
duurzame band voor de toekomst
Bert Stellinga, algemeen directeur van Continental 
Banden Groep, is trots de grootste distributeur 
van Continental-banden in Nederland te zijn. “Als 
er één producent is die duurzaam produceren 
belangrijk vindt, is het Continental. De producent 
zorgt bij productie van banden altijd voor een 
optimale balans tussen een lange levensduur, een 
laag brandstofverbruik, veiligheid en de toepas-
sing van duurzame grondstoffen. Maar ook zijn er duidelijke lange 
termijndoelstellingen, door de productie nog duurzamer te maken 
en daarbij minder afhankelijk te zijn van traditionele grondstoffen. 
Binnen Continental wordt continu de uitdaging aangegaan klassie-
ke rubberbronnen te vervangen. Een regelrechte doorbraak in de 
bandenindustrie is de ontwikkeling van een type paardenbloem dat 
een buitengewone hoeveelheid latex afgeeft waarop natuurlijk rubber 
is gebaseerd. We kunnen namelijk niet al het natuurlijke rubber ver-
vangen door synthetisch rubber. Dankzij de toepassingen van nieuwe 
rubbercomponenten daalt de vraag naar natuurlijk rubber, waardoor 
de druk op de rubberbomenplantages afneemt en het milieu verder 
wordt ontlast.” 
Volgens Stellinga kenmerkt continue innovatie de producent: 
“Zo verkopen we ook de nog niet zo lang geleden geïntroduceerde 
Conti.eContact. Deze band bevat een groot aantal nieuwe techno-
logieën en draagt het AA-label. Dit is de hoogst mogelijke score op 
het gebied van energie-efficiency én grip op nat wegdek. Momenteel 
draagt slechts 0,18 procent van alle banden van de vier premium-aan-
bieders dit AA-label. Het verlagen van de rolweerstand resulteert in 
een lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot van CO2.” 
Maar Continental focust volgens Stellinga ook op verduurzaming van 
de bedrijfsvoering: “Naast de focus op de verkoop van duurzame 
banden kijken we ook naar verduurzaming van onze logistiek en 
dat doen we samen met Pon Logistics. Samen met hen hebben we 
afgesproken dat we geen halfvolle ritten rijden. Kostenvermindering 
en het verlagen van CO2-uitstoot tot doel. Onze vervoerder heeft de 
Lean en Green status. Een mooie kroon op de duurzame inzet van 
onze logistieke partner.”

Bent u importeur van banden en nog geen BEM-deelnemer? 
Meld u dan bij ons aan. Wij halen wel uw gebruikte banden op, terwijl uw collega’s daarvoor aan ons betalen! 

Dus, wees loyaal aan uw markt en het milieu. Doe mee!
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RecyBEM: Al tien jaar 
een schoner milieu!
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Ingezamelde banden milieuverantwoord verwerkt
In 2014 zorgden we weer voor een schoner milieu met de inzameling 
van alle oude banden uit de vervangingsmarkt. 
De prognose is dat RecyBEM in 2014 bijna 94 procent van de 
ingezamelde banden zal hergebruiken en recyclen. Dat is een record, 
waarbij het milieu de grote winnaar is. De prognose is dat ruim 34 
procent van de ingezamelde banden hergebruikt zal worden als band 
en een verlengd leven zal krijgen als occasionband of door loopvlak-
vernieuwing. Daarnaast wordt waarschijnlijk zestig procent van de 
banden gerecycled. Deze oude banden zijn terug te vinden in 
bijvoorbeeld speeltuintegels, koematten en als instrooimateriaal op 
kunstgrasvelden.

Milieu grootste 
winnaar in 2014

RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven ontvangen een certificaat met hun bijdrage aan de milieuprestaties.

Van links naar recht Arie Verhoef en Rob Schoenmaker van Vereniging Vaco en 
Kees van Oostenrijk van RecyBEM



4 5

Inzameling en verwerking 
door RecyBEM
Sinds 2004 nemen we als collectieve uitvoerings-
organisatie van het Besluit beheer autobanden alle 
verantwoordelijkheden en verplichtingen uit dit Besluit 
over van de leden van de Vereniging Band en Milieu. 
We hebben hiervoor een collectief inzamelings- en 
verwerkingssysteem opgezet. In samenwerking met 
onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven zorgen we 
voor het gestructureerd inzamelen van de gebruikte 
autobanden in Nederland. Daarnaast werkt RecyBEM 
samen met gecertificeerde recyclers om ervoor te 
zorgen dat de ingezamelde banden op een milieuver-
antwoorde en milieubewuste manier worden verwerkt. 
Hoe dit werkt vertellen de verschillende schakels uit de 
bandenketen zelf:   

1.  Producenten en importeurs zetten nieuwe banden 
op de Nederlandse markt. Consumenten leveren 
hun oude banden gratis in bij de retailer.

2.  Garagebedrijven, bandenspecialisten, leveranciers 
van autoaccessoires, autodealers en soortgelijke 
bedrijven in de bandenbranche nemen bij verkoop 
van nieuwe banden aan consumenten, de oude 
banden gratis in volgens het principe ‘éénmaal oud 
voor éénmaal nieuw’.

3.  RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars halen de 
gebruikte banden kosteloos op bij de retailer.

4.  Keurmeesters sorteren de banden op de bedrijfs-lo-
catie van de inzamelaars.

5.  Twintig tot dertig procent van de ingezamelde 
banden is een waardeband. De overige banden zijn 
schrot.

6.	  De ingezamelde banden verwerken we op verschil-
lende manieren. De waardebanden krijgen een 
nieuw leven door hergebruik als band, als occasion-
band of door loopvlakvernieuwing. De schrotbanden 
worden verwerkt in verschillende toepassingen. 
Tussen de zestig en zeventig procent van de oude 
banden krijgt een nieuw leven als grondstof na 
verwerking door RecyBEM-gecertificeerde recyclers. 
Rubbergranulaat wordt gebruikt in verschillende 
toepassingen, zoals speeltuintegels en koematten. 
De overige schrotbanden krijgen een alternatieve 
bestemming of worden als brandstof gebruikt in 
cementovens en warmtekrachtinstallaties.

De bandenketen Quotes met dank aan inzamelingsbedrijf Robeo Car Tyres B.V.
Meer informatie over Robeo als RecyBEM-gecertificeerd inzamelaar en de uitgebreide
interviews vindt u op www.robeo.nl/recybem

Johan Reedijk
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Consument: Vanessa Frans
Bij de aanschaf van nieuwe autobanden ben 
ik mij eerst gaan oriënteren op internet. Hier 
heb ik voldoende informatie kunnen vinden 
over het bandenlabel en het gedrag van mijn 
auto bij de verschillende weertypen. Voor de 
aanschaf en montage van mijn autobanden 
heb ik uiteindelijk gekozen voor een Robeo 
Erkend inzamelpartner bij mij in de buurt. 
Van mijn oude banden worden kinder-
speelplaats tegels gesponsord op de 
Kinderopvang van mijn dochter. 

Broekhuis Holding Harderwijk (Henk van SilJout)
‘Vandaag ondernemen én investeren in morgen.’
Milieu en duurzaamheid moeten praktisch en transparant 
ingericht zijn. Het inzichtelijk maken van afvalstromen 
binnen de verschillende dealerbedrijven is daarom van 
essentieel belang. Met passende emballage en overzichtelijke 
inzage in de afvoerstroom oude banden biedt Robeo ons 
voordeel en gemak. Op het vlak maatschappelijk verantwoord 
ondernemen ondersteunen wij elkaar bij de communicatie 
van stichting Broekhuis Helpt, en dat helpt…

Inzamelaar: Gerlof Dilling 
(eigenaar Dikabo-Robeo)
Wij doen er alles aan om namens de 
RecyBEM het inzamelen bij Importeur/
producent, Grossier, garage- , banden-
service- , of dealerbedrijf zo makkelijk 
mogelijk te maken op het gebied van 
opslag, transport, registratie en 
verwerking oude banden. 
Met creatieve oplossingen dragen wij 
bij aan een duurzame en maatschap-
pelijk verantwoorde uitstraling van 
onze klanten. Zo zijn wij initiatief 
nemer van o.a. DEGROENEBAND.nl, 
Re- Tyred (Car Tyres in Fashion) en 
AutoAfval.nl. Ook hebben wij diverse 
inzamelconcepten voor ons Erkend 
Robeo Inzamelpartners.

Importeur/producent: Edwin Coenen 
(Retail Goodyear Tires Benelux): Als importeur/producent 
van Goodyear - Dunlop banden zijn wij verantwoordelijk voor
een milieuverantwoorde inname en verwerking van onze 
gebruikte banden. Robeo is daarbij als uitvoerende organisa-
tie voor de inzameling een belangrijke schakel. Samen, 
denken wij, ontdekken wij, maken wij en creëren wij oplossingen 
voor onze klanten om de keten sluitend te houden.

Lid van Vereniging Band en 

Milieu:

Jos Verheijen

Keurmeester: Sander Reijenga (Robeo Car Tyres BV) 
Elke band die binnenkomt wordt apart beoordeeld. 
Voor waardebanden is niet alleen profieldiepte van 
belang ook beschadigingen, eerdere lekkages en de 
verdroging van het rubber spelen een grote rol bij 
de keuring. Dit bepaalt of de band voor occasion-
banden.nl in aanmerking komt of dat deze 
gerecycled dient te worden.

Chauffeur: Lute (12 jaar in dienst bij Robeo)
Wij zitten door heel Nederland heen, halen truck 
en personenwagenbanden op. Dat maakt ons
werk leuk en divers. Als visitekaartje van Robeo 
zorgen wij samen met de planning voor een
efficiënte en nette inzameling. Wij weten precies 
wat er bij de klanten speelt.

Koper

Occasionbanden.nl: 
Ms. Penda Bouye (Senagal)
Aah.... ROBEO,  
What shalll say...... 
You deliver very good tyres.......
l’m very happy........

Recycler

éénmaal oud voor éénmaal nieuw:  
Maarten Tangelder 
(Directeur Tyre Sales Doetinchem) 
Wij bieden onze klanten de oud voor 
nieuw regeling. Bij de levering van nieuwe 
banden, nemen wij de oude banden direct 
mee retour naar onze locatie te Doetin-
chem. Hier haalt Robeo 1x per week de 
oude banden op voor 100% recycling. 
Robeo biedt ons diverse Re-tyred® 
producten ter ondersteuning naar onze 
retailers en consumenten. Hierbij kunt u 
denken aan riemen, tassen of relatiege-
schenken allemaal gemaakt van 100% 
gerecyclede autobanden. Zo rechtvaar-
digen wij met z’n allen de verwijderings-
bijdrage naar consument.

Recycler: Martijn Gootjes (Re-Tyred®)
Robeo doet de verwerking van schrotbanden 
met diverse RecyBEM gecertificeerde
recyclingbedrijven. Het gerecyclede materiaal 
kopen wij terug (Rubbergranulaat/rubber-
poeder) en maken wij onder de merknaam 
Re-Tyred® (Car Tyres in Fashion) weer nieuwe 
fashionproducten of relatiegeschenken. Dit om 
het duurzame karakter te ondersteunen bij onze 
klanten. Re- Tyred® producten zijn alleen 
verkrijgbaar bij Robeo Erkend Inzamelpartners.

Koper
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Granuband en het GVB 
onderzoeken tramrails 
opvulprofielen van 
gerecycled rubber
Granuband B.V. recyclet zo’n 25.000 ton autobanden 

tot producten van gerecycled rubber. Samen met het 

GVB (Gemeentelijk vervoersbedrijf dat het openbaar 

vervoer in en rond Amsterdam verzorgt) onderzoekt 

Granuband de mogelijkheden om te komen tot een 

nieuw product van gerecyclede autobanden waarmee 

de aanleg van tramrails wordt vereenvoudigd en 

waarmee de geluidsoverlast van rijdende trams kan 

worden gereduceerd. Het GVB en Granuband conclu-

deren op basis van vooronderzoek dat tramrails 

opvulprofielen van gerecycled rubber zowel qua kosten 

als eigenschappen een kansrijk alternatief zijn voor de 

huidige opvullingen. De uitdaging is nu om ook te 

komen tot een succesvolle ontwikkeling van deze 

tramrails profielen.

Op weg naar een 
circulaire personen-
wagenband
Op 13 november organiseerde Athlon het “Green Tyre Debate”. 
In dit debat kwamen de huidige ontwikkelingen omtrent het 
verduurzamen van de autoband aan de orde. Bert Stellinga van 
Continental, Maarten van Randeraat van Granuband, Guido Braam 
van Circle Economy, Kees van Oostenrijk van RecyBEM, Pieter Bikker 
van Kwik-Fit, Martijn Lopes Cardozo van Blackbear Carbon, Edo 
Wiggers van Euromaster, Per de Vries van Michelin en Tom Francken 
van Desso spraken met elkaar over een stip op de horizon om over 
een paar jaar met de hele sector te innoveren naar een 100% groene 
en duurzame band. RecyBEM is Athlon erkentelijk voor het initiatief 
om in deze gemêleerde setting eens te praten over het fenomeen 
“Groene Band”. Bestaat ie al of komt ie binnen afzienbare tijd?

In ieder geval heeft de groene band bestaan. En wel bij de productie 
van de eerste autobanden rondom 1907. De eerste banden waren 
geheel van natuurlijke materialen gemaakt. Meer dan honderd jaar 
later maken we banden, volgens de ontwikkelingen van de laatste 
vijftig jaar. Daarbij is niet alleen de productiewijze en de receptuur 
van grondstoffen van belang, maar ook de hedendaagse eisen, die 
aan een band worden gesteld, qua veiligheid, sterkte, snelheid, 
ondergrond, geluid en rijcomfort.
 
Duurzame mobiliteit gaat verder dan het minimaliseren van de 
CO2 uitstoot. Er is namelijk ook zoiets als een rubber voetafdruk. 
Nederland loopt in Europa voorop in het verduurzamen en inzetten 
van recyclingoplossingen met betrekking tot de personenautoband. 
Echter dat wil niet zeggen dat banden weer 100% tot banden kunnen 
worden verwerkt. De zogenaamde circulaire personenautoband is 
nog niet gerealiseerd, maar de stip op de horizon is gezet. Als dit 
“Green Tyre Debate” verder één conclusie heeft opgeleverd, dan is 
het dat dé “groene band” nog niet bestaat. Banden zijn namelijk een 
gecompliceerd product, waarvan alleen al in Nederland meer dan 
20.000 variaties in soorten, maten, types, etc. bestaan, ieder met 
een aparte specificatie en samenstelling van grondstoffen. Maar een 
groot vertrouwen in de bandenindustrie is op zijn plaats, 
“sustainability” is de tweede natuur van de autobandenindustrie.
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Einde afval criteria voor autobanden 
stimuleert recycling
De Europese Commissie ontwikkelt voor een aantal afvalstromen ‘einde afval’ criteria om recycling 

te stimuleren. Als afvalstromen bij toepassing als product of in productieprocessen geen relevante 

milieu-impact hebben, kunnen deze als product worden beschouwd. Dan is het niet meer nodig 

om deze stromen te controleren als afvalstof. Het voordeel is dat de afvalwetgeving dan niet meer 

van toepassing is. Dit vermindert de administratieve lasten en daarmee kosten voor de branche. 

Daarbij verbetert dit het imago van het materiaal. Voor staal schroot, aluminium schroot, koper en 

glasscherven zijn er al einde afval criteria. Op dit moment is een voorstel over oud papier in 

behandeling. Er zitten ook criteria in de pijplijn voor compost en kunststoffen. 

Einde afval criteria voor de bandenbranche 
De bandenbranche wil dat er ook criteria komen voor autobanden. 
RecyBEM heeft met haar Europese zusterorganisaties binnen de 
ETRMA de einde afval criteria voor autobanden al voorbereid. 
Rubbergranulaat en karkassen die geschikt zijn voor loopvlakver-
nieuwing zouden geen afvalstof maar juist een product moeten zijn. 
Dit heeft als voordeel dat:
• de recycler minder inspanningen moet doen voor opslag, vervoer,  
 export van granulaat
• de sorteerder van karkassen autobanden eenvoudiger kan   
 exporteren naar de loopvlakvernieuwer
• de loopvlakvernieuwer geen afvalbedrijf maar een productiebedrijf is.

Voor occasionbanden zijn dergelijke criteria niet nodig. Deze banden 
zijn al erkend als een product. En voor toepassingen van banden als 
energiebron, bijvoorbeeld in cementovens, wordt aangesloten bij het 
werk dat wordt gedaan voor de ontwikkeling van einde-afval criteria 
voor brandstoffen uit afval.
Het kost nog wat tijd voordat rubbergranulaat en karkassen einde 
afval zijn. Dit komt omdat de besluitvorming rondom papier 
momenteel in een impasse zit. Als de EU-Commissie hieruit is, 
hopen we dat de einde afval criteria voor autobanden er snel komen. 

Door: Marijn van der Maesen

RecyBEM organiseert NK Bandenwissel 
bij AMT Live

RecyBEM en AMT Live hebben dit 
jaar het open NK BEM Bandenwissel 
georganiseerd. Met het bandenwissel-
spel “eenmaal oud voor éénmaal 
nieuw” is de bezoeker in een informele 
maar competitieve sfeer geïnformeerd 
over de werking van het RecyBEM-
systeem. De nadruk lag op bewust 
wording van de herkomst van de 
nieuwe band. Banden die gekocht 
worden via een lid van de Vereniging 
Band en Milieu, kunnen kosteloos 
worden aangeboden aan een Recy-
BEM-gecertificeerd inzamelingsbedrijf.



Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

www.bandenmilieu.nl

RecyBEM wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig ‘Oud voor Nieuw’ in 2015.

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. 
Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM 
ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. 
RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier.

Op 1 april van dit jaar bestond 
RecyBEM alweer 10 jaar. RecyBEM feliciteert 

iedereen uit de bandenbranche met dit jubileum. 
Ons collectieve inzamelings- en verwerkingssysteem 

is een succes. Dit is in de eerste plaats te danken 
aan uw betrokkenheid en de samenwerking met 

alle marktpartijen in de bandenketen. Jaar na jaar 
hebben we meer banden ingezameld met een 

huidige marktdekking van zo goed als 
honderd procent.


