
U gebruikt(e) oude banden om de  plastic folie 
over uw veevoer of over uw    gras- of  maïskuil op 
zijn plaats te houden? 

Dan heeft u mogelijk ook overtollige of 
 beschadigde banden. De OVAM (Openbare 
 Vlaamse Afvaltoffenmaatschappij) en 

Recytyre (het beheersorganisme voor afval-
banden)  werkten, in samenwerking met de 
 Boerenbond en ABS, een actie uit die u de 
 gelegenheid geeft om u op een  betaalbare wijze 
te ontdoen van uw  overtollige  silobanden en/
of  beschadigde  silobanden op legale wijze om te 
ruilen tegen intacte  exemplaren.

Inzameling en ruil van silobanden

SUBSIDIËRING INZAMELING
De landbouwer staat niet in voor de volledige kost van de 
opruiming van de silobanden. Tot 2/3 van de factuur (*zie 
kader) wordt terugbetaald door de OVAM en Recytyre. Het 
aantal behandelde dossiers is wel beperkt tot zo’n 1500 per 
jaar en de aanvragen zullen worden behandeld volgens het 
“first in, first served”-principe. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt! De actie loopt nog t.e.m. december 2015.

DOELGROEP
Dit project is bestemd voor landbouwers gevestigd in het 
Vlaams Gewest. Gestopte landbouwers kregen  voorrang 
om hun overtollige silobanden af te laten voeren, maar 
sinds 1 november 2013 komen ook actieve landbouwers in 
 aanmerking voor een subsidiëring van de inzameling en 
verwerking van hun silobanden. Zij kunnen - indien zij dat 
wensen - ook beschadigde silobanden omruilen. Deze ruil 
wordt echter niet gesubsidieerd.



U wenst een aantal beschadigde silobanden in te ruilen voor 
intact exemplaren.

U ontvangt van de OVAM een bevestiging van ontvangst met 
een lijst van de operatoren waarop u beroep kan doen voor 
deze ruil.

U contacteert zelf één of meerder afvaloperatoren uit de lijst 
voor een offerte.

U kiest zelf de afvaloperator en maakt met hem de nodige 
praktische afspraken.

De operator verzorgt de ruil – afhankelijk van de afspraken 
op uw bedrijf of op zijn site – en factureert u het afgesproken 
bedrag. De ruil van silobanden wordt niet gesubsidieerd.

U wenst een opruiming van uw silobanden te combineren met 
een ruil.

Indien u een inzameling van silobanden wenst te combine-
ren met een ruil dient dit duidelijk aangegeven te worden 
in uw aanvraag aan de OVAM. Op de factuur die u van de 
ophaler ontvangt, dient er ook een duidelijk onderscheid te 
worden gemaakt tussen het aantal ingezamelde en het aan-
tal  geruilde banden. 

* Subsidiëring inzameling

De OVAM en Recytyre engageren zich om elk 1/3  van de factuur 
voor de opruiming van uw silobanden (inclusief het BTW bedrag 
hierop) op zich te nemen (in totaal dus 2/3), maar wel met de 
volgende beperkingen :

De totale tussenkomst is beperkt tot 2/3 van de factuur, maar 
met een maximum van 0,97! (= 0,80! + 21% BTW) per band.
De tussenkomst is beperkt tot 500 banden (of 4 ton) per land-
bouwer gedurende de volledige duur van het project.
De tussenkomst geldt uitsluitend voor banden van personen-
wagens, lichte bestelwagens en moto’s.

De maximale tussenkomst is dus 500 x 0,97! = 485! (incl. BTW).

ĺ�Indien de prijs voor de inzameling die de afvaloperator u aan-
rekent hoger ligt dan !1,45 (incl. BTW) per band en/of indien 
het om meer dan 500 banden gaat en/of indien u (ook) andere 
banden aanbiedt dan van personenwagens, lichte bedrijfswa-
gens of moto’s, dan is de meerkost hiervan, evenals de BTW 
hierop, te uwer laste.

ĺ�Indien de prijs voor de inzameling die de afvaloperator u aan-
rekent lager ligt of gelijk is aan !1,45 (incl. BTW) of indien u 
minder dan 500 banden aanbiedt voor de  opruiming, beperkt 
de tussenkomst zich tot 2/3 van de totale factuur (incl. BTW).

www.ovam.be/silobanden
www.recytyre.be/nl/landbouw
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U wenst zich te ontdoen van overtollige silobanden.

De Ovam onderzoekt of u aan de voorwaarden voor subsidië-
ring voldoet.  Indien dit het geval is, ontvangt u een beves-
tiging, een dossiernummer en een lijst met afvaloperatoren 
waar u beroep op kunt doen. Deze bevestiging is tevens  een 
garantie dat een deel (*zie kader) van de kosten van deze op-
ruimactie zal gesubsidieerd worden, op voorwaarde dat de 
instructies correct worden nageleefd.

U contacteert zelf één of meerdere afvaloperatoren uit de lijst 
voor een offerte.
 
U kiest zelf de afvaloperator en maakt met hem de nodige 
praktische afspraken.

U bereidt de opruiming voor op basis van de onderstaande 
instructies of op basis van de afspraken die u met de gekozen 
afvaloperator heeft gemaakt.
 

• Plaats de op te halen banden in stapels van vijf en per  
 drie stapels bij elkaar (zie foto).
• Stapel de op te halen banden op een plaats die toeganke- 
 lijk is voor vrachtwagens en eventuele mobiele kranen. 
 Deze voertuigen moeten de banden tot op 5 meter 
 kunnen bereiken vanop een verhard oppervlak.
• Zorg ervoor dat de op te halen banden 48 uur voor de  
 geplande ophaling correct gestapeld klaar liggen.
• Bied de banden zo zuiver mogelijk aan.

U laat de silobanden ophalen en ontvangt een ondertekend 
identificatieformulier van de afvaloperator, waarop naast het 
aantal en het soort banden ook de bestemming ervan is aan-
geduid.

U ontvangt hiervoor een factuur van de afvaloperator.

U stuurt zo snel mogelijk een kopie van de factuur, van de be-
vestiging van de OVAM én van het identificatieformulier dat u 
ontving van de afvaloperator naar Recytyre.

Recytyre garandeert u een betaling die kan gaan tot 2/3 (* zie 
kader) van de factuur (inclusief de BTW) binnen de 15 dagen 
na ontvangst van uw documenten.

U betaalt de volledige factuur die u van uw afvaloperator ontving, 
binnen de vooropgestelde termijn. 

OVAM
Stationsstraat 110

2800 Mechelen

www.boerenbond.be

Recytyre vzw
Jules Bordetlaan 164
1140 Brussel

www.absvzw.be

HOE GAAT U TE WERK?
U hebt een overtollige stock silobanden waarvan u zich wenst te ontdoen of u wenst een aantal beschadigde silobanden te ruilen 
tegen intacte exemplaren?  Volg dan dit stappenplan.

Bij de OVAM, Recytyre, Boerenbond, ABS of op uw gemeente vraagt u een aanvraagformulier aan (dat u ook kunt downloaden van 
de websites van deze instanties). U vult dit volledig in, met duidelijke vermelding van het aantal banden dat u respectievelijk wenst 
te laten ophalen of te ruilen, en stuurt dit naar de OVAM (adres hieronder).
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