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Geachte heer Neele,

Hierbij verzoekt RecyBEM u, conform artikel 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen, toestemming te verlenen voor het gebruik van een digitale gegevensdrager ter vervanging van
de papieren versie van een door de minister vastgesteld formulier (begeleidingsbrie.

RecyBEM heeft een digitale begeleidingsbrief ontwikkeld ter vermindering van de administratieve lasten en
ter vergroening door besparing van papier. Rebba, de RecyBEM-Elektronische-Begeleidingsbrief
Autobanden, bestaat uit een App die door RecyBEM op een Apple iPad is geïnstalleerd die tijdens het
transport aanwezig is en een Portal waarin een inzamelaar een transport kan voorbereiden en de
begeleidingsbrief kan archiveren zolang de inzamelaar de inzamelgegevens nog niet heeft doorgestuurd naar
RecyBEM.

Hieronder vindt u meer informatie over RecyBEM en lichten wij de structuur en het gebruik van ReBBA toe,
evenals de borging van de informatie en de beschikbaarheid hiervan voor alle betrokken partijen. In de
bij lagen zijn screenshots toegevoegd ter onderbouwing van de beschikbaarheid van de verplichte informatie
op de gegevensdrager tijdens het transport van afgedankte autobanden.

Uitvoeringsorganisatie Besluit beheer autobanden
RecyBEM is de uiwoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba). Sinds 1 april 2004
organiseert RecyBEM in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de
vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt wordt gebracht zamelen
RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven een gebruikte autoband in volgens het principe éénmaal
oud voor éénmaal nieuw. De gebruikte banden worden op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Het
collectieve inzamelings- en verwerkingssysteem van gebruikte autobanden is een initiatief van de
bandenleveranciers die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te kunnen geven aan de
verantwoordelijkheden uit het Besluit.

Scope betreft inzameling en transport van autobanden die onder het Besluit vallen
ReBBA zal door de gecontracteerde en gecertificeerde inzamelingsbedrjven worden gebruikt voor de
inzameling en het transport van de afgedankte autobanden die onder het Besluit beheer autobanden vallen.
Het betreft hier autobanden uit de vervangingsmarkt die onder de inzamel- en afvoerplicht van RecyBEM
vallen. Deze banden worden ingezameld bij ontdoeners, zoals garages, auto- en bandenservicebedrjven, en
bij milieustraten van Nederlandse gemeenten en worden vervolgens ter keuring en sortering naar de
verwerkingslocatie van het inzamelingsbedrjf vervoerd.

RecyBEM B.V. Collectieve uitvoeringsorganisatie van de Vereniging Band en Milieu en de Stichting Fonds Band en Milieu voor de inzameling
en verwerking van personenwagenbanden in het kader van het Besluit Beheer Autobanden.



Het komt voor dat RecyBEM-inzamelingsbedrjven bij ontdoeners en/of gemeenten banden inzamelen die
niet onder het Besluit beheer autobanden vallen. Voor het transport van deze banden maken de inzamelaars
gebruik van een aparte begeleidingsbrief of andere gegevensdrager waarvoor het bedrijf een ontheffing heeft.
De inzameling van niet-RecyBEM-banden valt buiten de verantwoordelijkheid van RecyBEM en is de
verantwoordelijkheid van het inzamelingsbedrjf.

RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven maken ook gebruik van ReBBA voor het transport van
schrotbanden vanaf hun bedrjfslocatie naar een verwerkingsbedrijf. De ingezamelde autobanden worden op
de eigen bedrjfslocatie gesorteerd en gekeurd. De banden die niet geschikt zijn voor hergebruik, de
schrotbanden, worden ter verwerking getransporteerd naar een door RecyBEM-gecertificeerde recycler.

Een actueel overzicht van de door RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrjven die Rebba gaan
gebruiken is te vinden op http://www.recybem.nl/nl/oude-bandenlinzameling/recybem-gecertificeerde
inzamelingsbedrjven.

Informatie in ReBBA
De ReBBA bevat alle informatie van de standaard begeleidingsbrief met dezelfde nummering en een
grotendeels herkenbare tay-out.

Werkwijze Applicatie ReBBA
De ReBBA bestaat uit de ReBBA Portal en de App. RecyBEM heeft deze Portal en App voor gecertificeerde
inzamelingsbedrjven op de in bruikleen gegeven Apple iPads (devices) geïnstalleerd. Dit device is aanwezig
in/bij het transportmiddel waarmee de chauffeur van het inzamelingsbedrijf de activiteit voor RecyBEM
uitvoert. De gegevens, zoals de telling of weging en de handtekeningen, worden geregistreerd in de App en
lokaal opgeslagen op het device. Alle informatie van de autobanden die onder de inzamelplicht van
RecyBEM vallen en die zich in het transportmiddel bevinden worden lokaal opgeslagen in ReBBA en is
beschikbaar voor de chauffeur en de controlerende instanties. De gegevens zijn te allen tijde op het device
beschikbaar, ook buiten het bereik van een internetverbinding. Zodra er een beveiligde internewerbinding
beschikbaar is wordt de informatie gesynchroniseerd naar de Portal. Na afronding van het transport en de
synchronisatie met de Portal via intemet wordt de begeleidingsbrief per e-mail in pdf-formaat naar de
betrokken partijen (ontdoener of verwerker) verzonden. De informatie blijft gedurende de wettelijke
bewaartermijn beschikbaar en reproduceerbaar. De gegevens worden geregistreerd onder een uniek nummer
(bonnummer). Onder dit nummer worden de gegevens van de begeleidingsbrief, inclusief het aantal of het
gewicht van de ingezamelde of afgevoerde afgedankte banden, geregistreerd.

Controle van het transport
Tijdens het transport zijn in de App onder de sectie “brieven” alle begeleidingsbrieven van de uitgevoerde
inzamelingen van de desbetreffende chauffeur en transportmiddel oproepbaar. Separaat zijn in de Portal de
voorbereide begeleidingsbrieven voor uitvoering door de chauffeur beschikbaar.

Controle achteraf
De begeleidingsbrieven van uitgevoerde en afgeronde transporten blijven via de Portal gedurende de
bewaartermijn van 7 jaar beschikbaar voor het betreffende RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrjf.
Verzoeken aangaande informatie over begeleidingsbrieven kunnen aan het betreffende inzamelingsbedrijf
worden gericht.

Verzoek tot goedkeuring van ReBBA voor inzameling en transport van autobanden
RecyBEM verzoekt u een beschikking af te geven voor het gebruik van de digitale gegevensdrager ReBBA
door RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrjven conform bovenstaande werkwijze en scope.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en hopen op een positieve reactie uwerzijds.
Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende op nummer
06— 53 40 10 82 of u kunt een e-mail sturen naar het algemene e-mailadres bem@recybem.nl.

Hoogachtend,

C. van Oostenrijk
Directeur RecyBEM B.V.

Cc: De heer A.J. Verhoef, Vereniging VACO.

Bijlagen: 2
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Bijlage 1: screenshots digitale gegevensdrager bij inzameling van gebruikte autobanden bij een ontdoener of
gemeente
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Bijlage II: screenshots digitale gegevensdrager bij afvoer van afgedankte autobanden naar verwerker
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