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In 2012 haalde PhytofarRecover 530 ton gewasbeschermingsmiddelenverpakkingen op. Dat is iets
meer dan 88% van alle verkochte verpakkingen in België. Vorige week werd de nieuwe
inzamelingscampagne voorgesteld. Daarbij werd gewezen op het feit dat tuinaannemers en
openbare groendiensten nog veel te weinig gebruik maken van de inzamelingscampagne!
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Er wordt via PhytofarRecover al meer dan 15 jaar verpakkingen van fytoproducten ingezameld en België scoort in vergelijking met onze buurlanden zeer goed. Er wordt zelfs beter
gescoord dan de door de overheid vooropgestelde 80%.
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Opgelet: wettelijke verplichting!
De wettelijke beschikkingen die vastgelegd zijn in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval bepalen dat
iedere producent die zijn producten verpakt, een terugnameplicht heeft. Hij kan daar zelf voor instaan of daarvoor beroep
doen op een bevoegde organisatie. Voor huishoudelijk afval is
dat Fost Plus, voor afval uit het bedrijfsleven Val-I-Pac.
Gezien het gevaar voor milieuvervuiling hebben de Belgische
producenten van gewasbeschermingsmiddelen met PhytofarRecover een eigen systeem opgezet. De gebruiker, de ontpakker, heeft een teruggaveplicht. Hij kan daarvoor een erkende
ophaler inschakelen, maar de meeste land- en tuinbouwbedrijven doen dat niet, ook gezien hun beperkte hoeveelheid
verpakkingsafval. Het is wettelijk verboden om verpakkingsafval te verbranden. Bedrijven kunnen er ook niet mee naar
containerparken gaan. Dus moeten ze dat afval terugbezorgen
aan de verpakkingsverantwoordelijke, en voor de verpakkin-
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gen van gewasbeschermingsmiddelen kan dat via PhytofarRecover.
Phytofar verwijst naar het feit dat voor biociden (bijvoorbeeld
rattenvergif) en allerlei ontsmettingsmiddelen geen sectorinitiatief bestaat. Men vindt dan ook vaak dergelijke verpakkingen tussen de fytoverpakkingen, maar ze horen daar niet
thuis. Ook verpakkingen van meststoffen en zaden horen niet
thuis in de zakken van PhytofarRecover. Phytofar hoopt wel
ooit een akkoord te bereiken met die sectoren om ook voor
hen in te zamelen.
De inzameling praktisch
Aan land- en tuinbouwers wordt gevraagd om de verpakkingen te sorteren in een spoelbare en een niet-spoelbare fractie.
Die worden in de loop van het jaar bewaard in aparte zakken.
Die speciale zakken kunnen besteld worden bij handelaars in
land- en tuinbouwproducten. De spoelbare fractie moet goed
gespoeld worden. De doppen worden apart ingezameld.
Phytofar zamelt momenteel slechts 60% van de doppen in en
vraagt zich af waar de andere 40% zijn verzeild geraakt. Ze
betekenen onder meer een gevaar voor het oppervlaktewater
wanneer ze zouden achterblijven op het veld. Kartonnen
groepsverpakkingen moeten niet ingezameld worden, maar
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WAAR NAARTOE MET JE
FYTOVERPAKKINGEN?

“Alle informatie over fytoinzamelingen is te
raadplegen op www.phytofarrecover.eu”

De inzameling van verpakkingsafval van middelen die
ingezet worden in tuinen en openbaar groen is nog
ondermaats is. Toch is het ook voor die bedrijven van
belang dat zij gebruik maken van het systeem. De
veranderde wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen
maakt dat er vanaf 2015 een duidelijke scheiding komt
tussen middelen voor particulier gebruik en professionele middelen. Ook tuinaannemers zullen dan niet meer
op gemeentelijke containerparken terecht kunnen met
hun verpakkingen.
De overheid heeft ook een stok achter de deur. Vier jaar
geleden trad de milieupolitie voor het eerst op in situaties
met verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en
het aantal boetes steeg twee jaar geleden.
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Hoe omgaan met niet bruikbare fytomiddelen?
Er bestaat een FAVV-reglementering voor niet bruikbare
gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat over producten
waarvoor de erkenning en gebruiksperiode verstreken zijn,
maar ook producten waarvan het etiket onleesbaar is, die
technisch voorbijgestreefd zijn of waarvan de teelt waarvoor
ze bestemd zijn, werd stopgezet. Ook producten waarvan de
fysisch-chemische staat is aangetast, bijvoorbeeld door vorst,
horen hierbij. Ze kunnen ieder onpaar jaar worden ingeleverd
bij PhytofarRecover, dus ook dit jaar. De basisregel is dat de
gebruiker zich conformeert naar de tolerantieperiode van
2 jaar. Phytofar raadt iedereen aan om ieder jaar de in het
sproeistoffenlokaal aanwezige producten te bekijken en de
niet meer bruikbare producten apart te zetten. Bij twijfel of
een product nog toegelaten is, kan je informatie over de
erkenning vinden via fytoweb of via de verdeler. De niet
bruikbare gewasbeschermingsmiddelen moeten apart gezet
worden met de vermelding ‘NBGM/PR’. Wie deze ieder onpaar
jaar binnenbrengt, zal geen problemen ondervinden tijdens
controles door het FAVV. Phytofar verwacht dat de historische
voorraden verdwenen zijn, maar toch is er in 2011 nog 176 ton
opgehaald.

OOK VOOR TUINAANNEMERS
EN OPENBAAR GROEN !!
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Vanaf september
Vanaf september kunnen de zakken afgeleverd worden op een
van de 190 ophaalplaatsen bij distributeurs. Verpakkingen
(vaten) groter dan 50 liter kunnen afhankelijk van het aantal
het jaar rond worden opgehaald op het bedrijf. Vanaf november kunnen verbruikers van grote volumes (meer dan 350 kg)
ook gebruik maken van deze dienstverlening.

Gebruikers kunnen inloggen om zelf hun attesten of uitnodiging af te printen of hun gegevens aan te passen. “De inloggegevens kan je vinden op de uitnodigingsbrief die je half
augustus in de bus zal krijgen. Zeker in de groensector zijn er
nog bedrijven die niet bekend zijn bij Phytofar. Wie eind
augustus nog geen brief kreeg kan zich ook registreren via de
website www.phytofarrecover.eu ■
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het mag. Proper karton kan volledig gerecycleerd worden.
Wanneer er op gemorst is moet het in de zak met de nietspoelbare fractie terechtkomen.
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Nieuwe website
Op de website kan je terecht voor de kalender met plaatsen en
data van ophalingen, voor allerlei antwoorden op vragen met
betrekking tot niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen en
de manier van sorteren, en je vindt er ook nieuwsberichten.

WƌŽďůĞŵĞŶŵĞƚůĂĚĞŶĞŶůŽƐƐĞŶ
ŬƵŶŶĞŶǁŝũŽƉůŽƐƐĞŶ!

Importeur van
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĮƌŵĂďĞĞů͘ďĞ

www.goossensheftrucks.be
Ambachtenlaan 10 - 9080 LOCHRISTI
Tel. 09.356.39.69 - Fax 09.356.39.29
Kijk op http://www.giant-beel.be voor een dealer in uw buurt
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