
DOELGROEP

De actie van AgriRecover richt zich naar alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig 
gebruik. Tot de professionele gebruikers behoren ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en 
tuinbouw. Particulieren die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken tijdens hun hobbyactiviteiten (zowel siertuin als moestuin), 
kunnen met hun lege verpakkingen terecht bij de plaatselijke containerparken.

WELKE VERPAKKINGEN WORDEN INGEZAMELD?

Alle professionele gebruikers dienen – verplicht – hun primaire verpakkingen binnen te brengen op één van de sites van 
AgriRecover. Primaire verpakkingen zijn die verpakkingen die rechtstreeks in contact komen met het product: bussen, vaten, 
aluminiumfolie, karton, …

Optioneel – maar niet verplicht – kunnen ook de secundaire verpakkingen meegegeven worden. Dit zijn de kartonnen 
groepsdozen waarin meerdere bussen zijn ingepakt. Als er product is gemorst op deze dozen, dienen ze bij de primaire 
verpakkingen geplaatst te worden.

SORTEREN

A. Wat is het nut van sorteren?
Momenteel is er in België en in Luxemburg nog geen recyclage mogelijk van de verpakkingen van fytofarmaceutische 
producten (in de ons omringende landen is dit wel toegelaten). Al onze verpakkingen worden verbrand met terugwinning 
van energie. Hier is er echter een groot onderscheid in de verwerking van gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. De verwerking 
van de niet gespoelde fractie, die beschouwd wordt als gevaarlijk afval, kost 6x meer dan de verwerking van de gespoelde 
fractie, die geen gevaarlijk afval is. Het is maar een kleine moeite om voor de producenten de campagne betaalbaar te 
houden. Goed spoelen en laten uitdrogen is dus de boodschap!

B.  Hoe moeten de verpakkingen gesorteerd worden?
Sorteren gebeurt in 3 fracties. Om het uzelf gemakkelijk te maken, kunt u best 2 AgriRecover zakken en een doos naar 
keuze in uw fytolokaal plaatsen. Hoe gaat u verder te werk?

1. De gespoelde fractie – in een AgriRecover zak
Spoelbare bussen dienen gereinigd en gedroogd te worden. Reinigen gebeurt ofwel met het voorziene toestel op de 
machine, ofwel door 3x handmatig te spoelen. Het spoelwater mag niet geloosd worden, maar moet verneveld worden op 
het behandelde perceel, of in de fytobak of biofilter worden verzameld. Daarna dient men de bussen te laten drogen, dus 
geen dop meer op plaatsen. Let er a.u.b. op dat de bussen goed droog zijn, want als er vocht in de zak loopt, dan zijn de 
AgriRecover controleurs verplicht om de zak af te keuren en als niet gespoeld te beschouwen, met een boete als gevolg.
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INZAMELEN



2. De niet-gespoelde fractie – in een AgriRecover zak
Hierin komen bussen die niet kunnen (en dus ook niet mogen) gereinigd worden zoals bv. bussen van 
zaadontsmettingsproducten. Daarnaast dient deze zak voor verpakkingen in karton, papier, metaal, aluminiumfolie, 
kortom voor alle materialen die niet spoelbaar zijn. Dit is ook de juiste zak om uw verzegelingen in te deponeren. Ook de 
kartonnen groepsdozen waarop product gemorst is, dient u in deze zak te steken.

3. Afsluitdoppen – in een doos of zak naar keuze
Afsluitdoppen zijn in aanraking gekomen met het product in de bussen. Deze doppen kunnen echter industrieel gereinigd 
worden, waarna ze behandeld worden als gespoelde fractie. 
Mits goede sortering kunnen al deze fracties gratis worden afgegeven op de site. Is er niet goed gesorteerd en gespoeld, 
waardoor de verwerking voor AgriRecover duurder wordt dan noodzakelijk, dan zijn wij verplicht kosten aan te rekenen. 
Deze bestaan uit een administratieve boete van € 20,00 en verwerkingskost van € 10,00 per zak.

C. Binnenbrengen op de site

Onze campagne loopt elk jaar van september tot december. De juiste data en inzamelplaatsen vindt u op onze website, 
vanaf 15 augustus. We proberen wel elk jaar zoveel mogelijk dezelfde sites en data te behouden, zodat u reeds op 
voorhand in uw werkschema kunt inplannen in welke week u naar de inzameling kunt komen.
Lege verpakkingen dienen verplicht aangeboden te worden in AgriRecover zakken. Deze zakken bestaan uit een dik, maar 
toch transparant materiaal, dat een optimale controle van de goede sortering mogelijk maakt. 
Elke professionele gebruiker dient zelf zijn lege verpakkingen aan te bieden op de inzamelsite, of kan zich laten 
vertegenwoordigen door een werknemer van zijn bedrijf. Andere mensen kunnen die taak voor u niet volbrengen, omdat 
het wettelijk niet toegestaan is om afval van anderen te transporteren. 
AgriRecover attesten worden afgeleverd aan personen die zich met de lege verpakkingen persoonlijk aanmelden op 
een site. Het is niet mogelijk op voorhand de zakken te gaan afgeven bij een distributeur. In het verleden werden deze 
praktijken toegestaan, met fouten in de attesten en discussies tot gevolg. Als u zelf naar de site komt, dan weet u wat u 
afgeeft, en dan komt u nadien niet voor onaangename verrassingen te staan.

D.    Digitale werkwijze

Als u ingelogd hebt, dan kunt u zich registreren als gebruiker. Dit heeft als voordeel dat u zelf uw uitnodiging kunt afprinten 
door te klikken op de site van uw keuze.

Als u uw persoonlijke gegevens aanvult met uw e-mailadres, dan zult u na bezoek aan de inzamelsite automatisch een 
e-mail krijgen met uw attest. Dat is handig om in uw pc te bewaren, zodat u niet moet zoeken bij een eventuele controle 
door één van de erkende controleorganismen (FAVV, milieupolitie, …). Vindt u uw attest toch niet direct terug, dan kunt u 
tijdens de controle zelf een duplicaat afdrukken via deze website.
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SAMEN ZETTEN WIJ ONS IN VOOR DE NATUUR


