
VANWAAR DE BENAMING NBGM?

NBGM zijn gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen gebruikt worden. 
De redenen daarvoor zijn:

1. De erkenning werd ingetrokken en de opgebruiktermijn is verstreken.
2. Er bestaat onzekerheid over het product (het etiket is onleesbaar, verdwenen, …).
3. De fysisch-chemische toestand is aangetast (door vorst, neerslag, …) of de vervaldatum is overschreden (zeer uitzonderlijk).
4. Het product is technisch voorbijgestreefd.
5. De teelt waarvoor het product bestemd is, maakt geen deel meer uit van het teeltplan van het bedrijf.

HOE KAN IK WETEN OF EEN PRODUCT EEN NBGM IS GEWORDEN?

Om u te helpen u in regel te stellen is er een lijst met erkende producten beschikbaar op www.fytoweb.fgov.be. De rubriek 
“erkenningen raadplegen” laat u toe na te gaan of een product wel of niet meer erkend is, en in het laatste geval, tot welke 
datum het mag gebruikt worden. De lijst van de erkende producten evolueert permanent en daarom is het nodig de website van 
fytoweb regelmatig te raadplegen.

HOELANG MAG IK NBGM IN MIJN BEZIT HOUDEN?

NBGM mogen bijgehouden worden tot de volgende inzamelcampagne van AgriRecover; Deze inzamelcampagne gaat door in de 
onpare jaren. In de praktijk betekent dit dat NBGM maximum 2 jaar in het bezit mogen blijven van de professionele gebruiker. 
Indien een product niet voorkomt in de lijst van de bestaande erkenningen, noch van de ingetrokken erkenningen, dan is het 
automatisch een NBGM.

N I E T B R U I K B A R E
G E W A S B E S C H E R M I N G S M I D D E L E N

AgriRecover vzw-asbl - Boulevard Auguste Reyerslaan 80 - B 1030 Brussel/Bruxelles
T: +32 2 238 98 56 - F: +32 2 238 97 57  - E: info@AgriRecover.eu - W: www.AgriRecover.eu 
BTW/TVA BE 0460 437 521 - BNP Paribas Fortis: IBAN BE76 2100 9935 1795 - BIC GEBABEBB

MAILADRES : info@agrirecover.eu WEBSITE : www.agrirecover.eu

AgriRecover vzw-asbl
Diamant Building - Boulevard Auguste Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel/Bruxelles

T +32 2 238 98 56 - F +32 2 238 97 57 - info@agrirecover.eu - www. agrirecover.eu

BTW/TVA BE 0460 437 521 - BNP Paribas Fortis: IBAN BE76 2100 9935 1795 - BIC GEBABEBB



HOE MOETEN DE NBGM BEWAARD WORDEN?

Net zoals alle gewasbeschermingsmiddelen, horen ook NBGM thuis in het fytolokaal. Ze dienen duidelijk afgescheiden van de 
andere producten geplaatst te worden, met vermelding  vb. op een stuk karton) van “Volgende inzameling van NBGM van 
AgriRecover”.

Advies van AgriRecover in verband met opslag van NBGM in het fytolokaal.
Hou een registratie bij van de Niet Bruikbare GewasBeschermingsmiddelen. Idealiter betreft dit een blad toegevoegd aan de producten 
in het fytolokaal. De registratie in het register van de bespuitingen of het IN-OUT register is ook mogelijk. De registratie houdt in: 
naam van de NBGM, geschatte overblijvende hoeveelheid en registratiedatum.

HOE HOUD IK BEST CONTROLE OVER NBGM?

Controleer regelmatig het fytolokaal op de aanwezige producten. Bij twijfel kan u best ofwel fytoweb, ofwel uw verdeler 
raadplegen. De winterperiode is ideaal voor een grondig nazicht. Wat doen bij een bedrijfsovername waarbij Niet Bruikbare 
GewasbeschermingsMiddelen aanwezig zijn en aldus in het fytolokaal terecht komen?

De opslag van deze NBGM is conform mits:
> Ze afgezonderd staan van de andere producten;
>	 Ze	duidelijk	geïdentificeerd	zijn	(een	stuk	karton	met	de	vermelding	
 “Volgende inzameling van NBGM van AgriRecover”);
> Ze geregistreerd zijn (naam van de NBGM, geschatte overblijvende hoeveelheid en registratiedatum). 
 Deze registratie bestaat idealiter uit:
 - een blad toegevoegd aan de producten in het fytolokaal
 - of uit registratie in het register van de bespuitingen
 - of uit registratie in het IN – OUT register
> De registratie vooraf aan de bevoegde Provinciale Controle Eeenheid (PCE) van het FAVV werd gemeld;
> Deze tolerantie blijft geldig tot de volgende inzamelcampagne van AgriRecover die volgt
 op de datum van de melding aan de PCE.

WAAR KUNNEN NBGM NAARTOE GEBRACHT WORDEN?

Een manier om zich van de NBGM te ontdoen is deze overmaken aan AgriRecover op één van de ophaalsites. 
Deze ophalingen vinden plaats om de twee jaar (onpare jaren). Naast laatstgenoemde ophalingen voert AgriRecover 
op aanvraag ook betalende ophalingen uit.
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WAT GEBEURT ER BIJ AFGIFTE OP DE INZAMELSITE?

1. Afgifte zonder waarschuwing of PV (proces-verbaal). 
Op het attest van AgriRecover dat u ontvangt op de site staat enkel de vermelding dat u NBGM hebt binnengebracht. 
Er is verder geen enkele controle of vermelding van producten en hoeveelheden. U kunt dus gerust oude producten 
inleveren.
2. Afgifte met waarschuwing of PV
3. Een waarschuwing of PV wordt opgemaakt door een controlerende instantie 
(FAVV, FOD Volksgezondheid, LNE, enz.).
> U geeft het document samen met de betrokken NBGM af aan de inspecteur op de site die nagaat of alle producten, 
vermeld op het document, aanwezig zijn.
> Op uw attest wordt de referentie van het document afgedrukt.
> Per post zal u van uw document een kopie ontvangen met de stempel: 
 -  “AgriRecover vzw bevestigt te hebben teruggenomen en verwerkt (volgens de wettelijke normen)
     de bovenvermelde goederen, op (datum van afgifte)”. Het origineel zal verzonden worden naar de controlerende
     instantie.

KAN IK OOK BUITEN DE 2-JAARLIJKSE CAMPAGNE
VAN MIJN NBGM AFGERAKEN?

Als u bij een controle van uw fytolokaal op producten valt, die u niet meer in uw bezit mag hebben, 
dan kunt u tegen betaling beroep op ons doen. Het tarief bedraagt dan:

> € 200,00 voor transport en administratie
> € 2,00 per Kg product bruto (product + verpakking)

Na de betaling van de verschuldigde bedragen krijgt u dan van ons de nodige attesten toegestuurd.
Door voor een betalende ophaling te kiezen, vermijdt u hoge boetes, en vooral inhouding op de premies (wat hoog kan oplopen).

OPGELET: 
De professionele gebruiker (landbouwer, tuinbouwer, groenbeheerder, …) is verplicht zijn NBGM aan AgriRecover over te maken bij 
de eerste inzameling ervan na de eindvervaldag van het gebruik van het product; de maximum toegelaten opslag is dus 2 jaar.
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