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1 Algemeen 

 

1.1 Inleiding  

 

Het Besluit Beheer Autobanden stelt iedere Nederlandse producent en importeur van personen-

wagenbanden (hierna: autobanden) vanaf 1 april 2004 verantwoordelijk voor het beheer van 

autobanden na afdanking. Volgens het Besluit kan deze verantwoordelijkheid individueel of collectief 

worden ingevuld. Om aan de verplichtingen uit het Besluit te kunnen voldoen ontwikkelden de  

BEM-leden het collectieve inzamelings- en verwerkingssysteem van gebruikte autobanden.  

 

De leden van de Vereniging Band en Milieu richtten twee organisaties op om zo optimaal mogelijk 

uitvoering te kunnen geven aan de voorwaarden uit het Besluit.  

- RecyBEM B.V. (hierna: RecyBEM) organiseert als uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer 

Autobanden de inzameling van de gebruikte autobanden op de Nederlandse vervangingsmarkt. 

Daarbij sluit RecyBEM contracten met gecertificeerde inzamelingsbedrijven, waarin afspraken 

zijn vastgelegd over de verwerking van de ingezamelde autobanden. 

- De Stichting Fonds Band en Milieu (hierna: Stichting) beheert de financiën. De BEM-leden 

betalen per op de Nederlandse markt geplaatste autoband een afvalbeheersbijdrage aan de 

Stichting. Dit fonds financiert vervolgens de uitvoeringsorganisatie RecyBEM. 

 

Per 1 april 2004 neemt de Vereniging Band en Milieu c.q. de uitvoeringsorganisatie RecyBEM de 

verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het Besluit van de bij haar aangesloten leden over en 

legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 

BEM-leden hebben de verplichting maandelijks aangifte te doen van het aantal banden dat zij op de 

Nederlandse markt hebben geplaatst en van het aantal banden dat zij van BEM-leden hebben 

gekocht. BEM-leden die in een kalenderjaar meer dan 12.000 autobanden op de Nederlandse markt 

plaatsen dienen op verzoek van de BEM binnen zes maanden, voor 1 juli, verantwoording af te 

leggen aan de Stichting door het indienen van een door hun accountant gecontroleerde Jaaraangifte 

Afvalbeheersbijdragen.  

 

Per 29 juni 2015 is het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Vanaf 7 juli 2015 is het 

in Nederland wettelijk verplicht een afvalbeheersbijdrage te betalen voor iedere band die op de 

Nederlandse markt wordt geplaatst.   

 

 

1.2 Doelstelling 

 

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan het BEM-lid en zijn accountant 

over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarbij verder te hanteren mate van zekerheid 

voor de controle van de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans. 

 

 

1.3 Definities 

 

De definities van de gebruikte begrippen “Voertuig”, “Autobanden”, “Producent” en “Importeur” zijn 

conform de beschrijving in het Besluit Beheer Autobanden. De gebruikte begrippen “Jaaraangifte 

Afvalbeheersbijdragen”, “BEM-leden” en “Bandenbalans“ worden in dit controleprotocol nader 

toegelicht. 
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2 Wet- en regelgeving 

 

Voor de opstelling en de controle van de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans is 

het Besluit Beheer Autobanden en de daarin genoemde wet- en regelgeving van toepassing. 

 

Verder heeft de Stichting nadere afspraken met de BEM-leden vastgelegd in de “Lidmaatschaps-

overeenkomst Afvalbeheersbijdrage Autobanden”. 

 

Hiernaast bestaan specifieke voorschriften voor registeraccountants en accountants-administratie 

consulenten (hierna: accountant), waaronder de Controle- en overige standaarden (COS). 

Uitgangspunt voor het accountantsonderzoek gericht op de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en 

de Bandenbalans is Standaard 805 “Speciale overwegingen - Controles van een enkel financieel 

overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht”.  

 

 

3 Controleverklaring 

 

3.1 Verstrekken controleverklaring  

 

De BEM-leden die in het kalenderjaar meer dan 12.000 autobanden op de Nederlandse markt 

plaatsen dienen op verzoek van de BEM binnen zes maanden na het verstrijken van het 

kalenderjaar, dus voor 1 juli, verantwoording af te leggen aan de Stichting door middel van het 

indienen van een door hun accountant gecontroleerde Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en 

Bandenbalans.  

 

 

3.2 Uitzonderingen en bijzondere situaties 

 

Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:  

- de jaarrekening van het BEM-lid is niet onderhevig aan een wettelijke controle; 

- de jaarrekening van het BEM-lid is voorzien van een afkeurende controleverklaring, een 

controleverklaring met oordeelonthouding of een controleverklaring met beperking. 

 

Indien een BEM-lid gebruik wil maken van een uitzondering, dan dient formeel schriftelijk 

toestemming te worden gegeven door de Stichting. BEM-leden die geen goedkeurende verklaring 

kunnen verstrekken worden gecontroleerd door een door de Stichting aangewezen controleur.  

BEM-leden zijn verplicht aan deze controle medewerking te verlenen. 

 

De Stichting behoudt zich het recht om van BEM-leden die per jaar minder dan 12.000 autobanden 

op de Nederlands markt plaatsen een goedkeurende controleverklaring bij de Jaaraangifte 

Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans op te vragen of een controle door een door de Stichting 

aangewezen controleur uit te laten voeren. BEM-leden zijn verplicht aan deze controle medewerking 

te verlenen. 

 

 

3.3 Wijze van rapportering en tijdschema  

  

De Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans dienen vergezeld van een goedkeurende 

controleverklaring binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar aan de Stichting te 

worden overlegd.   
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3.4 Review  

 

De Stichting kan een review (laten) uitvoeren op de door de accountant uitgevoerde controle- 

werkzaamheden. Het BEM-lid en de accountant zijn verplicht hieraan medewerking te verlenen.  

 

 

4 Controleprocedure 

 

4.1 Betrouwbaarheid en materialiteit 

 

De accountant dient zijn controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van  

zekerheid wordt verkregen dat de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans geen  

onjuistheden van materieel belang bevatten. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische 

technieken gekwantificeerd moet worden, moet worden uitgegaan van een betrouwbaarheid van  

95 procent. Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de eerder genoemde 

betrouwbaarheid, in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans geen afwijkingen  

(onjuistheden en onzekerheden) voorkomen groter dan één procent van de totale aangifte.  

 

 

4.2 Controleaanpak 

 

In de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen dient het aantal autobanden te worden vermeld dat is 

verkocht in Nederland en waarover afvalbeheersbijdrage is verschuldigd. Ook dient het aantal 

autobanden te worden vermeld waarover bij aankoop reeds afvalbeheersbijdrage is betaald. 

Optioneel kan ook het aantal geïmporteerde en het aantal geëxporteerde banden in de aangifte 

worden opgenomen. Indien het BEM-lid per saldo restitutie wenst te ontvangen voor het aantal 

geëxporteerde banden, dan dient het aantal geïmporteerde en het aantal geëxporteerde banden 

verplicht in de aangifte te worden vermeld. 

 

 

4.3 Controlewerkzaamheden 

 

De accountant dient minimaal onderstaande controlewerkzaamheden uit te voeren: 

 de accountant stelt vast dat de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen is opgesteld overeenkomstig 

het standaard format en rekenkundig juist is; 

 de accountant stelt vast dat het aantal autobanden opgenomen in de Jaaraangifte 

Afvalbeheersbijdragen aansluit op de financiële- en bandenadministratie; 

 de accountant stelt vast dat alleen autobanden, zoals genoemd in het Besluit Beheer 

Autobanden, in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen zijn opgenomen; 

 de accountant stelt vast dat het aantal autobanden juist en volledig is verantwoord in de 

Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen; 

 de accountant stelt vast dat garanties, retourzendingen, balansverliezen, diefstallen of andere 

uitzonderlijke administratieve mutaties juist zijn verantwoord in de Jaaraangifte 

Afvalbeheersbijdragen; 

 de accountant stelt vast dat het totaal van de twaalf maandaangiften overeenkomt met de 

Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen; in het geval dat er afwijkingen worden geconstateerd dient 

inzake de afwijkende maandaangifte een suppletieaangifte te worden opgesteld en verzonden; 

 de accountant dient na te gaan of er bijzondere afspraken met de BEM zijn gemaakt, of er 

specifieke aanwijzingen door de BEM zijn gedaan en of deze afspraken door het BEM-lid zijn 

opgevolgd. 
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Indien afspraken zijn gemaakt tussen de BEM en het BEM-lid omtrent het verleggen van de aangifte 

of het niet verwerken van leveringen aan andere BEM-leden, dan dient het aantal autobanden dat is 

gekocht en/of verkocht, met toepassing van de verlegde aangifte of het niet verwerken van 

leveringen aan andere BEM-leden en de leverancier en/of afnemer van deze autobanden, apart te 

worden opgenomen in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen. 

  

 

4.4  Vaststellen van de onder het Besluit vallende banden 

 

Alle banden die worden bedoeld in het Besluit Beheer Autobanden dienen in de aangifte te worden 

verwerkt. Bij twijfel adviseren wij de ETRTO-lijst (The European Tyre and Rim Technical 

Organisation) te raadplegen, waarin alle maten van autobanden voorkomen die onder het Besluit 

vallen. De accountant dient vast te stellen dat  uitsluitend autobanden die onder het Besluit Beheer 

Autobanden vallen in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen zijn opgenomen. De meest recente 

versie van de ETRTO-lijst is te vinden op de website: http://www.recybem.nl/nl/nieuwe-

banden/besluit-beheer-autobanden/definitie-personenwagenbanden-etrto-lijst. 

 

Indien het BEM-lid naast de onder het Besluit vallende banden ook handelt in andere typen banden, 

zoals fietsbanden, motorbanden en/of vrachtwagenbanden, dan dient de administratie zodanig te 

zijn ingericht dat een duidelijk onderscheid tussen de verschillende banden inzichtelijk is. 

 

 

4.5 Onderlinge leveringen BEM-leden 

 

BEM-leden dienen een zodanige administratie te voeren dat de aan- en verkoop van autobanden  

inzichtelijk is. In de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen dient het aantal autobanden te worden 

vermeld dat is verkocht in Nederland en waarover afvalbeheersbijdrage is verschuldigd en het aantal 

banden waarover bij aankoop reeds afvalbeheersbijdrage is betaald. Het BEM-lid dient beide 

aantallen aan te geven. De afvalbeheersbijdrage inzake onderlinge leveringen tussen BEM-leden is 

verrekenbaar met de af te dragen afvalbeheersbijdrage inzake het in Nederland verkochte aantal 

autobanden. De verrekening is geïntegreerd en zichtbaar in de maandelijkse factuur.  

 

In de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen dient onderscheid te worden gemaakt in banden die wel 

en niet zijn geleverd aan andere BEM-leden of wel en niet zijn gekocht van andere BEM-leden. 

Gezien het feit dat nagenoeg alle importeurs zijn aangesloten bij de Vereniging Band en Milieu wordt 

toegestaan dat alle bij inkoop in Nederland betaalde afvalbeheersbijdrage wordt verrekend, 

ongeacht of deze banden bij een BEM-lid zijn gekocht. Het BEM-lid dient, indien de BEM daarom 

verzoekt, het aan elk BEM-lid geleverde aantal banden te melden. Het BEM-lid dient, indien de BEM 

daarom verzoekt, het van elk BEM-lid gekochte aantal banden te melden. Het BEM-lid dient, indien 

de BEM daarom verzoekt, een lijst met alle leveranciers en aantallen banden te kunnen overleggen.  

De BEM houdt een lijst bij van aangesloten lidbedrijven. Een actuele ledenlijst vindt u op de website:  

http://www.recybem.nl/nl/nieuwe-banden/leden-vereniging-band-en-milieu.  
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4.6 Bandenbalans  

 

BEM-leden dienen een Bandenbalans op te stellen (zie bijlage B op pagina 10).  

 

De Bandenbalans dient de volgende bandenstromen te bevatten: 

 import (van buitenlandse niet-BEM-leden); 

 gekocht van BEM-leden (ook buitenlandse); 

 gekocht in Nederland van niet-BEM-leden; 

 export; 

 verkocht en geleverd in Nederland aan BEM-leden; 

 verkocht en geleverd in Nederland aan niet-BEM-leden; 

 begin- en eindvoorraad. 

 

Indien bijzondere afspraken zijn gemaakt met de BEM omtrent het verleggen van de aangifte of het 

niet verwerken van leveringen aan andere BEM-leden in de aangifte, dan worden deze 

bandenstromen afzonderlijk in de Bandenbalans opgenomen (zie ook artikel 4.3). 

 

Overige voorwaarden: 

 de Bandenbalans dient consistent te zijn met de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen; 

 verschillen in de Bandenbalans dienen verklaard te worden;  

 de Bandenbalans dient door de accountant te worden gecontroleerd en samen met de  

Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen gewaarmerkt te worden. 

 

 

4.7 Correctie van geconstateerde afwijkingen 

 

Indien er verschillen in de ingezonden BEM-aangiften worden geconstateerd, dan dient het BEM-lid 

direct na constatering daarvan een suppletieaangifte, voor die perioden waarin de verschillen zijn 

geconstateerd, in de RIA-tool op te stellen en naar de BEM te sturen. Na verwerking van de 

suppletieaangifte(n) dient het totaal van de twaalf maandaangiften aan te sluiten op de Jaaraangifte 

Afvalbeheersbijdragen.  

 

 

4.8 Omslagstelsel 

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Sinds 2009 wordt conform afspraak met de Belastingdienst 

het tarief van de afvalbeheersbijdrage jaarlijks achteraf door de BEM definitief vastgesteld op basis 

van een omslagstelsel. De BEM streeft ernaar het tarief vooraf zodanig vast te stellen dat achteraf 

geen of een zeer geringe bijstelling nodig is.  

 

De laatste jaren is het definitieve tarief vastgesteld conform het voorlopige tarief. Datzelfde geldt 

voor 2015. In de algemene ledenvergadering van 12 november 2015 is het definitieve tarief van de 

afvalbeheersbijdrage voor 2015 vastgesteld op € 1,30 per band.  
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Bijlage A : Model Controleverklaring  

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

Aan: <Geadresseerde> < Naam Entiteit> 

 

Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans over 

het kalenderjaar vanaf 1 januari <boekjaar> tot en met 31 december <boekjaar> ( hierna: “Jaaraangifte”) van 

< Naam Entiteit> te <Statutaire Vestigingsplaats> gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld door 

<Management Entiteit> op basis van de “Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden”. 

 

Verantwoordelijkheid van het management van de entiteit  

 

Het <Management Entiteit> van <Rechtspersoon> is verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaaraangifte 

in overeenstemming met de “Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden” en voor een 

zodanige interne beheersing als hij/zij het noodzakelijk acht om het opstellen van de Jaaraangifte mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de Jaaraangifte op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol Afvalbeheersbijdragen van de Stichting Fonds Band en Milieu, 

gedateerd op 15 maart 2016. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 

dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat de Jaaraangifte geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

 

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de aantallen en bedragen in 

de Jaaraangifte. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de Jaaraangifte een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt 

de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de Jaaraangifte 

door <Rechtspersoon>, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 

brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van <Rechtspersoon>. Een controle omvat tevens 

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 

redelijkheid van de door <Management Entiteit> van <Rechtspersoon> gemaakte schattingen, alsmede een 

evaluatie van de Jaaraangifte. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel 

 

Naar ons oordeel is de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans over de periode van 1 januari 

<boekjaar> tot en met 31 december <boekjaar> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in 

overeenstemming met de “Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden”. 
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Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 

 

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de in de Jaaraangifte Afvalbeheers-

bijdragen en Bandenbalans opgenomen toelichting, waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is 

gezet. De Jaaraangifte is opgesteld voor de Stichting Fonds Band en Milieu met als doel <Naam Entiteit> in 

staat te stellen te voldoen aan de “Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden”. 

Hierdoor is de Jaaraangifte mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is 

derhalve uitsluitend bestemd voor <Naam Entiteit> en Stichting Fonds Band en Milieu en dient niet te 

worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

 

 

Plaats, datum 

Naam kantoor 

 

Naam accountant RA/AA 
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Bijlage B : Model Bandenbalans 

 

Bandenbalans over het kalenderjaar <boekjaar> van <Naam Entiteit> te <Statutaire Vestigingsplaats>   

         

 

 

      Beginvoorraad personenwagenbanden 

 

 

Bij: Inkopen bestaande uit de stromen:  

       import (van buitenlandse niet-BEM-leden); 

       gekocht van BEM-leden (ook buitenlandse); 

       gekocht in Nederland van niet-BEM-leden; 

       optioneel: gekocht met toepassing van de verlegde aangifte. 

 

 

Subtotaal aantal beschikbare banden: 

    

 

Af: Verkopen bestaande uit de stromen: 

        export; 

       verkocht en geleverd in Nederland aan BEM-leden; 

       verkocht en geleverd in Nederland aan niet-BEM-leden; 

       optioneel: verkocht met toepassing van de verlegde aangifte 

 

 

Ist:        Berekende eindvoorraad 

 

 

Soll:       Eindvoorraad personenwagenbanden volgens inventarisatie 

 

 

 

Geconstateerde afwijkingen: 
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