IN DIT NUMMER:

• 	Discipline en samen-

werking ingrediënten voor
een succesvolle uitvoering

•	Acht miljoen oude banden

beslaan de oppervlakte van
vierhonderd voetbalvelden

Oude
banden,
nieuw
leven.

1

2012 -

• Het RecyBEM-systeem
in de praktijk

• Een trede hoger met RecyBEM
• Banden zijn grondstof
voor de toekomst

• Hoe werkt het

RecyBEM-systeem?

BandBreed

RecyBEM: inzameling oude banden
voor een schoner milieu
Jaarlijks krijgen meer dan acht miljoen oude banden een nieuw leven door hergebruik, recycling of verbranding met
energieterugwinning. Door innovaties en gebruik van duurzame en hernieuwbare grondstoffen beperken of
voorkomen we afval van oude banden. Dat is goed voor ons milieu.
Sinds 2004 zorgt RecyBEM, als uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden, voor een gestructureerde
inzameling en milieuverantwoorde
verwerking van gebruikte banden van
personenwagens, caravans en aanhangwagens
in Nederland. Dit doen wij samen met
vierentwintig gecertificeerde inzamelingsbedrijven en vijf gecertificeerde herverwerkingsbedrijven. De goede samenwerking
met alle bedrijven in de bandenketen
resulteert in een marktdekking van zo goed
als honderd procent. Voor iedere nieuwe
band die producenten en importeurs op de
Nederlandse markt brengen, zamelt
RecyBEM een oude band in en zorgt ze
voor een milieuverantwoorde verwerking.

Het principe hierachter is:
‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’.

Milieuprestaties*
RecyBEM hanteert een
gestructureerd en
milieuverantwoord
inzamelings- en verwerkingssysteem. Dit levert grondstoffen (32 miljoen kilogram rubber
en staal) en energie op door recycling en
verbranding met energieterugwinning. Dit
leidt tot 59.000 ton minder CO2-uitstoot.
We besparen daarmee CO2 gelijk aan de
emissie van 400 miljoen autokilometers
(10.000 keer de aardbol rond) of de nieuwe
aanplant van 400.000 bomen. * bron: Ecotest

Ecotest geeft inzicht in de milieuprestaties van RecyBEM
Ecotest geeft een actueel dashboard voor
belangrijke parameters zoals CO2-emissiebesparing, kosten en besparing van primaire
grondstoffen. Ook geeft Ecotest inzicht in
de duurzaamheidsprestatie van de
verschillende verwerkingsroutes van oude
banden. RecyBEM levert een topprestatie.
Het recyclen van oude banden ligt op een
zeer hoog niveau, zowel in grondstofbehoud

als in CO2-emissiebesparing. Ecotest
zal continu in gebruik blijven. Nieuwe
verwerkingsroutes kunnen we eenvoudig
doorrekenen en vergelijken, dat biedt
mogelijkheden om de totale keten te
optimaliseren.
Meer weten? Vraag de folder aan door een
mail te sturen naar bem@recybem.nl of kijk
op www.ecotest.nu.

Discipline en samenwerking
ingrediënten voor een
succesvolle uitvoering

Door John Mulder

Succesvolle resultaten
Acht jaar geleden voerde het Ministerie van VROM (nu het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu) het Besluit Beheer Autobanden in. In de
praktijk blijkt het Besluit beter te voldoen dan VROM destijds
verwachtte. Kees van Oostenrijk: ‘De succesvolle uitvoering van het
Besluit is te danken aan de discipline in de branche en de samenwerking
tussen de concurrenten. Apollo Vredestein, Michelin, Continental,
Goodyear/Dunlop en collega’s zochten niet alleen samenwerking met
elkaar maar ook met importeurs en handelsbedrijven, zoals Van den
Ban en Inter-Sprint. Het is uniek dat een gehele branche de handen
ineen slaat om een maatschappelijk belang in te vullen.’

Hoogwaardige verwerking
In de bandenketen nemen de inzamelaars een centrale rol in. Zij halen
de oude banden op, administreren en sorteren. We stellen hen
verantwoordelijk voor minimaal vijfentwintig procent hoogwaardige
herverwerking. Van Oostenrijk: ‘Onze gecertificeerde inzamelaars halen
maar liefst zestig procent. Dat is een geweldige prestatie. Bovendien
krijgt nog eens twintig tot dertig procent van de banden een tweede
leven, meestal als occasionband, soms door loopvlakvernieuwing.
Dit gebeurt vooral in Oost-Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Het is een
gevolg van de Nederlandse koopmansgeest.’

Acht jaar na de invoering blijkt het Besluit Beheer
Autobanden alle verwachtingen van betrokkenen te
overtreffen. Kees van Oostenrijk, bestuurder van de
Band en Milieu-organisatie, maakt de balans op.
Sinds 2004 zijn producenten en importeurs van autobanden, caravans
en aanhangwagens verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde
verwerking van oude autobanden. Deze bedrijven zijn vertegenwoordigd
in de Vereniging Band en Milieu (BEM). Om aan de verplichtingen van
het Besluit te voldoen, richtte de Vereniging BEM een organisatie op
die een collectief inzamelings- en verwerkingssysteem van gebruikte
autobanden op de Nederlandse markt kon organiseren en beheren;
RecyBEM.
Als uitvoeringsorganisatie neemt RecyBEM alle verplichtingen uit het
Besluit van de verenigingsleden over. Kees van Oostenrijk was betrokken
bij de oprichting van de uitvoeringsorganisatie RecyBEM in 2004.
Sindsdien is hij als bestuurder medeverantwoordelijk voor de uitvoering
van het inzamelings- en verwerkingssysteem. De prestaties van
RecyBEM zijn in alle opzichten goed. Waaraan dankt de organisatie
haar succes?

Nederland kennisland
RecyBEM besteedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek.
Samenwerking tussen partners, zoals een universiteit die het
onderzoek uitvoert en een bedrijf dat belang heeft bij een commerciële
toepassing, maakt een efficiënte financiering van de projecten
mogelijk. Van Oostenrijk: ‘We zien het als een taak om de kennis van
rubberverwerking in Nederland te houden en te vergroten.’RecyBEM
financiert een onderzoek van de TU Twente naar het devulkaniseren
van rubber uit oude banden. En er is meer. Van Oostenrijk: ‘We hebben
ook onderzoek laten doen naar de toepassing van granulaat als ‘infill’
in kunstgrasvelden en naar de toepassing van rubbergranulaat in
asfalt. Bovendien hebben we samen met Auto Recycling Nederland de
CO2-footprint van de verwerkingsstromen in beeld gebracht met
Ecotest.’ Ecotest is een samenwerking tussen ARN Advisory en FFact.

RecyBEM is transparant, succesvol en efficiënt
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is bijzonder tevreden over
de prestaties van RecyBEM en de uitvoering van het Besluit. Van
Oostenrijk: ‘Scandinavië en Nederland hebben gekozen voor de meest
praktische oplossing van een ketenoplossing. Nederland is een
voorbeeld voor andere landen.’

Acht miljoen oude banden
beslaan de oppervlakte van
vierhonderd voetbalvelden

Inzameling oude banden stabiel
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar
zamelden de gecertificeerde inzamelingsbedrijven namens RecyBEM ongeveer acht
miljoen banden in. Dat zijn alle ingeleverde
oude personenwagenbanden in Nederland.
Dit betekent dat de inzamelingsmarkt voor
gebruikte autobanden stabiel is.

Stijging verkoop nieuwe banden
Producenten en importeurs brachten in
2011 ruim negen en een half miljoen nieuwe
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banden op de Nederlandse markt. Dit is
een lichte stijging ten opzichte van de
verkoopcijfers van 2010. Alleen al in de
laatste vier maanden van 2011 verkochten
de leden van de Vereniging Band en Milieu
bijna vier en een half miljoen nieuwe
banden. Dit is te danken aan een toename
in de verkoop van winterbanden.
Een vervroegd verkoopseizoen en
weersvoorspellingen voor een lange en
strenge winter droegen bij aan de groeiende
vraag naar winterbanden.

Een toenemende verkoop van winterbanden
betekent niet direct een verhoging van het
aantal ingezamelde banden. Consumenten
schaffen een extra bandenset aan en ruilen
niet per definitie hun zomerbanden in.
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Hergebruik

Hoe werkt het RecyBEM-systeem?
Loopvlakvernieuwde
band

Occasionband

nieuwe personenwagenbanden

Retailer
éénmaal oud voor
éénmaal nieuw
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Samenwerking in de gehele bandenketen. RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier.
Alternatief
hergebruik

RecyBEM gecertificeerde
heverwerkingsbedrijven

1. 	Producenten en importeurs zetten nieuwe banden op de Nederlandse markt.

Verbranding met energieterugwinning

2. 	Consumenten kopen nieuwe banden bij bandenservice- en garagebedrijven en leveren de gebruikte banden in.
3. 	RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars halen de oude banden kosteloos op en sorteren de banden.
4. 	Vijfentwintig procent van de ingezamelde banden zijn waardebanden. Deze banden krijgen een nieuw leven als band,
occasionband of door loopvlakvernieuwing. De overige banden zijn schrotbanden. Zestig procent van de oude banden
krijgt een nieuw leven als grondstof. Rubbergranulaat wordt in verschillende toepassingen gebruikt, zoals speeltuintegels.
De overige schrotbanden vinden hun weg onder andere naar cementovens en warmtekrachtcentrales.
Kunstgrasveld
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Speeltuintegels

Rubber in asfalt

Koeienmatrassen

kuilbanden en
wegenbouw

Cementoven

Warmtekrachtcentrale

5

Het RecyBEM-systeem in de praktijk
Bij het systeem van RecyBEM spelen
de inzamelaars een centrale rol.
John de Graaf en Natasja Schuermans, directie van Euroband B.V.,
vertellen over hun werk als
RecyBEM-gecertificeerd inzamelaar.
Euroband een internationaal bedrijf
Euroband begon in 1991 als tussenhandelaar
in de bandenbranche. Inmiddels zijn ze
met het inzamelen van gebruikte banden
uitgegroeid tot een internationaal bedrijf.
De Graaf: ‘Naast het inzamelen van banden
zijn we gespecialiseerd in de import en
export van nieuwe en gebruikte autobanden
over de hele wereld.’ Iedere dag zamelt
Euroband afgedankte autobanden in bij
retailers, zoals bandenservicebedrijven,
garages en groothandels in autoaccessoires
in Nederland en België.

Accurate en correcte inzameling
bij retailers
Prima Parts, groothandel in autoaccessoires,
is al jaren een vaste klant van Euroband.
De Graaf: ‘Een stabiel klantenbestand met
tevreden klanten is belangrijk.’ Jeroen Borgers,
vestigingsleider van Prima Parts, is zeer te
spreken over de inzameling door Euroband:
‘De inzameling gaat perfect. Euroband
komt in principe twee keer per week en de
communicatie verloopt goed. De inzameling
is accuraat en correct. Ik vind het goed dat
zij zorgen voor een milieuverantwoorde
verwerking.’

De chauffeur visitekaartje van
inzamelaar en RecyBEM
Euroband werkt met vaste chauffeurs die
geplande routes rijden. Daarmee zorgen zij
voor een snelle en correcte afhaalservice
van gebruikte banden. Ad de Rooy heeft
jarenlang voor Euroband als chauffeur
gewerkt, maar voert inmiddels andere
werkzaamheden uit. Hij heeft ook nu nog
contact met de klanten waar hij banden
ophaalde. De Rooy: ‘Het contact met de
klanten was leuk en dat is nog steeds zo.

De ladder van Lansink geeft aan hoe we het beste om kunnen gaan met gebruikte banden. Hoe hoger op de ladder, des te beter voor
het milieu. De ladder is dé standaard voor het optimale beheer van afvalstromen. In de lijn van deze informatieve metafoor biedt
RecyBEM milieuverantwoorde mogelijkheden voor nieuw leven van oude banden.

Als ik ergens jaren niet geweest ben en ik
kom er weer dan is het gelijk aanschuiven…
Je bent het gezicht van het bedrijf.’ Door
zijn contact met retailers, is een chauffeur
in zekere zin ook het visitekaartje van
RecyBEM.

Ad Lansink
In 1979 introduceerde Ad Lansink,
destijds Tweede Kamerlid, de ladder.
Hiermee maakte hij milieuverantwoord
produceren en optimaal hergebruik van
afvalstoffen duidelijk.
Daarin is hij voortreffelijk geslaagd want
momenteel is de ladder nog steeds een
informatieve metafoor in
het milieubeheer.

Sorteren en keuren is
vakspecialistisch werk
Euroband sorteert en keurt de ingezamelde
gebruikte autobanden. Hiervoor zetten zij
vakmensen in, zoals beginnend keurmeester
Gert-Jan Piek. Dagelijks keurt hij ingezamelde
banden samen met andere keurmeesters.
Op basis van zijn beoordeling worden de
autobanden door Euroband verkocht of
afgevoerd en op een milieuvriendelijke
manier verwerkt. Piek: ‘Ik ben ruim drie
maanden in opleiding en ik ben nog lang
niet uitgeleerd. Ik vind het leuk werk, je
leert elke dag weer bij. Het is echt een vak
op zich, zelfs na jaren leer je dingen bij.’

John de Graaf en Natasja Schuermans

Preventie
Door gebruik van duurzame en
hernieuwbare grondstoffen en
innovaties beperken of voorkomen we
afval van oude banden. We maken veel
progressie met onderzoek naar gebruik
van oude banden als grondstof in
nieuwe banden. Dit is een producentenverantwoordelijkheid van alle
bandenfabrikanten die we
ondersteunen.

Milieuverantwoorde verwerking
Waardebanden die geschikt zijn voor
hergebruik verkoopt Euroband wereldwijd
en krijgen een tweede leven als occasionband.
De Graaf: ‘Wij hebben een goede verkoop.
Wij exporteren relatief veel banden.’
Daarnaast voert Euroband alle schrotbanden
af naar een RecyBEM-gecertificeerde
recycler, Genan. Zij zorgen op hun beurt
voor een milieuverantwoorde verwerking
van deze schrotbanden. Axel Meyer, Head
of Supply Manager bij Genan: ‘Doordat
Euroband zijn schrotbanden aan ons levert,
zorgt Euroband ervoor dat zij voldoen aan
hun verplichtingen van stoffenverwerking
en materiaalhergebruik. De persoonlijke
samenwerking met Euroband geeft een
goed resultaat, met twee duimen omhoog,
voor RecyBEM en Euroband.’

35 Procent hergebruik en
65 procent recycling
De Graaf: ‘Doordat wij relatief veel banden
exporteren en alle overige banden laten
granuleren, werken wij groen. Banden naar
cementovens brengen is goedkoper, maar
dat doen wij niet. Daarin zijn wij wel uniek.

Gert-Jan Piek

Recycling
Uit oude banden winnen we grondstoffen
terug. Rubber passen we toe in kunstgrasvelden, speeltuintegels en als materiaal
voor wegen en andere infrastructuur. De
afgelopen jaren hebben we een mooie
vooruitgang geboekt. In 2005 kreeg ruim
vijfendertig procent van de banden een
nieuw leven in een andere toepassing.
Nu is dit bijna zestig procent.

Ad de Rooy
Dat is goed voor het milieu, voor ons en
voor RecyBEM.’ Schuermans: ‘De
administratie is meer werk maar we doen
het voor een goed doel.’ ‘Het geeft ons
inzicht, het wekt vertrouwen. En we zijn
groen!’, besluit de Graaf.

We moeten bewuster omgaan met toepassingen
voor verwerking van oude banden. Dit zijn we
verplicht, aan onszelf en de generaties na ons.
Toepassingen zoals preventie, hergebruik en
recycling bieden talloze mogelijkheden om het afval
van oude banden zoveel mogelijk te beperken.

Hergebruik
Gebruikte banden die geen verdere
bewerking nodig hebben, geven we
een nieuw leven als occasionband of
door loopvlakvernieuwing. Samen met
Vereniging VACO hanteren we hiervoor
strenge normen. In de periode 2005
tot nu kreeg tussen de vijfentwintig en
dertig procent van de gebruikte banden
een nieuw leven als band.

Verbranding +
Bij het verbranden van oude banden in
cementovens en warmtekrachtcentrales
winnen we energie terug. De vrijgekomen
energie en warmte gebruiken we voor het
maken van cement of stadsverwarming
en elektriciteit. In 2005 verwerkten we
nog bijna dertig procent van de oude
banden op deze manier. Nu verbranden
we slechts vijftien procent met
energieterugwinning.

Verbranding
Het verbranden van oude banden zonder
energieterugwinning willen we vermijden.
Dit heeft geen toegevoegde waarde en
gebeurt niet in Nederland.

Toename milieuverantwoorde verwerking oude banden
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Een trede hoger met RecyBEM

Hergebruik

Recycling

Verbranding
met
energieterugwinning

Verbranding
zonder
energieterugwinning

2005

32%

36%

28%

4%

2011

26%

58%

16%

0%

Ambitie

25%

75%

0%

0%

Storten
Het storten van oude banden is het
minst milieuvriendelijk. Dit is reeds
lang verboden in Nederland en gebeurt
dan ook niet. In Europa is dit verboden
sinds 2006.
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Banden zijn grondstof
voor de toekomst
Het rubber van gerecyclede autobanden dient als grondstof in
toepassingen voor veiligheids- en beschermingssystemen, als geluidsisolatie en voor andere milieutoepassingen. Voorbeelden hiervan zijn
een dempende laag onder een tramrails, veiligheidstegels op kinderspeelplaatsen, koematten of instrooimateriaal in kunstgrasvelden. De
brochure ‘Bandenrecycling in beeld’ beschrijft de talrijke mogelijkheden
voor het gebruik van grondstoffen uit oude banden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur ons een e-mail: bem@recybem.nl onder vermelding van ‘brochure
bandenrecycling’ en het gewenste aantal exemplaren. Wij sturen u de
brochure gratis toe.

Milieukeur voor
Sportsfill Eco+
Granuband is het enige herverwerkingsbedrijf in Nederland. Het productassortiment
van Granuband varieert van verschillende
fracties rubbergranulaat SBR tot een breed
aantal rubbereindproducten voor verschillende toepassingen. Rubbertegels, rubber op
rol en antislipmatten zijn enkele voorbeelden.

Sportsfill Eco+, een product van
Granuband, ontving in maart van
dit jaar het Milieukeur.
Een verdiende bekroning voor een
prachtig, duurzaam product.

Een toonaangevend product is Sportsfill Eco+.
Dit duurzame product is milieuvriendelijk
en veilig voor de bodem waarop het wordt
toegepast. Deze SBR-rubberinfill bestaat
uit honderd procent gerecycled rubber
van uitsluitend in Nederland ingezamelde
autobanden.

Sportsfill Eco+ is bekroond met het Milieukeur omdat uit onderzoeken en audits,
uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria en
het Keurmerkinstituut, blijkt dat dit product
voldoet aan alle eisen van het keurmerk.
Milieukeur is een onafhankelijk en landelijk
erkend bewijs voor duurzame producten.
Sinds 2012 is er een uitgebreid Milieukeur
certificatieschema voor rubberinfill dat
ingaat op duurzaamheid, milieu- en
gezondheidsaspecten.

Ervaar ook de sporttechnische eigenschappen
van Sportsfill Eco+ en profiteer van het
stuitergedrag en de rolweerstand van de bal,
en blessurepreventie op het voetbalveld.

Bandenwebshops vallen ook onder het Besluit Beheer Autobanden!
Een groeiend aantal bandensites en
-webshops is reeds deelnemer aan het
RecyBEM-systeem, zoals tyresinstock.com,
popgom.nl, banden-pneus-online.nl,
ej-banden.nl, bandenwebshop.nl,
bandenanders.nl, autobandenmarkt.nl en
anderen. Niet iedereen in de bandenbranche
beseft echter dat import van banden,
verplichtingen uit het Besluit Beheer
Autobanden met zich meebrengt. Met name
een aantal kleinere bandensites verkopen
nog steeds banden zonder BEM-deelname
en betaling van afvalbeheersbijdrage.

RecyBEM haalt echter wel bij deze adressen
of klantbedrijven daarvan gebruikte banden
kosteloos op! Gelukkig groeit het besef van
loyaliteit aan het collectieve RecyBEMsysteem. Een aantal Duitse aanbieders op
de Nederlandse markt weigert zich echter
hieraan te conformeren. Daarmee kunnen
zij hun klanten/bandenbedrijven in Nederland
schade berokkenen, want in feite worden
deze klanten importeur bij afname van
banden van deze buitenlandse internetbedrijven en zijn zij verplicht te voldoen aan
het Besluit. Bij overtreding of weigering

plegen deze bedrijven een economisch delict
en worden als zodanig beboet. Daarom onze
oproep, ook aan deze bedrijven, om zich te
melden als deelnemer aan het RecyBEMsysteem. Het gaat in feite om relatief weinig
banden op het totaal, maar het gaat ook om
het principe van loyaliteit en conformeren
aan de collectiviteit van de branche!
Help ons deze freeriders aan te spreken!

Word BEM-deelnemer, zoals
tyresinstock.com
en anderen.

Bent u importeur van banden en nog geen BEM-deelnemer?
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RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32 | fax (070) 444 06 61 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl
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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!

