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BRN is een initiatief van VEBIDAK: de branchevereniging 
voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven,  
en PROBASYS BENELUX: de vereniging van producenten en 
leveranciers van bitumineuze afdichtingssystemen.

Optimale recycling door échte samenwerking in  
de keten
Bitumen Recycling Nederland (BRN) zet zich in voor optimale 
inzameling en hoogwaardig hergebruik van bitumen 
dakbedekking. Bitumineuze bouwproducten worden 
wereldwijd al het meest gerecycled, maar door slimmer slopen 
en efficiënter inzamelen kan dit hoogwaardige product nog 
grootschaliger worden hergebruikt. BRN stimuleert recycling en 
zorgt voor échte samenwerking in de keten.

Ontzorgen door samenwerking en zekerheid
Door de samenwerking binnen BRN wordt u alle zorg uit 
handen genomen. Van plaatsing van container, transport en 
administratie tot verwerking. Vanzelfsprekend met de zekerheid 
dat het bitumen dakafval op een hoogwaardige wijze - 
economisch en ecologisch verantwoord - wordt verwerkt. Op 
deze manier voldoet u gegarandeerd aan de in het Bouwbesluit 
2012 wettelijk vastgelegde eis, en wordt bij bouw- en 
sloopwerkzaamheden uw bitumen dakbedekking daadwerkelijk 
gescheiden gehouden van het overige bouw- en sloopafval.
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Hoogwaardig hergebruik 

Onze partners bewijzen al jaren dat recycling van bitumen 
dakbedekking technisch en economisch mogelijk is. Steeds 
vaker is recycling economisch zelfs erg aantrekkelijk. Diverse 
afvalinzamelaars zorgen voor gescheiden inzameling en zo 
nodig voorbewerking. Verschillende installaties in de Benelux 
garanderen vervolgens hoogwaardige recycling. Hierdoor kan 
het materiaal worden hergebruikt in bitumen dakbedekkings-
materialen en wegenbouwasfalt. Recycling- en inzamel-
bedrijven die voldoen aan de criteria van BRN, kunnen partner 
worden.  

Samenwerking tussen BRN en deze gespecialiseerde bedrijven 
biedt opdrachtgevers de zekerheid dat hun bitumen 
dakbedekking hoogwaardig wordt hergebruikt.  
Op www.brn.nl vindt u een overzicht van onze partners.
 
Wilt u het proces liever zelf regelen? Dat kan zolang de criteria 
van BRN in acht worden genomen. Uitgangspunt hierbij is dat 
de afkomende bitumen dakbedekking hoogwaardig en 
ecologisch verantwoord wordt verwerkt.

maatschappelijk verantwoord ondernemen
Recycling van bitumen dakbedekking betekent hergebruik van 
de hoogwaardige grondstof bitumen. Dit biedt aantoonbaar 
grote milieuvoordelen. Als een van onze partners de bitumen 
dakbedekking van een bepaald project heeft geaccepteerd, 
ontvangt de gebouweigenaar een BRN-certificaat waarin de 
bespaarde CO2-uitstoot is aangegeven. Zo kunt u aantoonbaar 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

gespecialiseerde bedrijven
Bent u op zoek naar een dakbedekkings- of sloopbedrijf met 
aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen? Op www.brn.nl vindt u onze BRN-deelnemers.
BRN-deelnemers verwerken jaarlijks gegarandeerd de afkomen-
de bitumen dakbedekking van een minimaal aantal projecten 
volgens onze strenge criteria. Hierbij werken zij nauw samen 
met onze BRN-partners.

Met behulp van onze partners en deelnemers geeft u zelf sturing aan het proces van hoog-
waardige recycling. Door de samenwerking binnen BRN zijn de milieuvoordelen optimaal en 
wordt u alle zorg uit handen genomen. Wilt u bitumen dakbedekking laten recyclen? Meld 
uw project dan aan via het formulier op www.brn.nl, of neem contact op met een partner 
of deelnemer van BRN. Die beoordeelt of uw bitumen dakbedekking geschikt is voor recy-
cling, en zorgt dat u een voorstel op maat ontvangt. Kijk op www.brn.nl voor  
een overzicht van onze partners en deelnemers. Voor meer informatie kunt u natuurlijk  
ook rechtstreeks contact met ons opnemen.
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