
 

   

Inleveren gewasbeschermingsmiddelen 
 
In de Verordening Reiniging Verpakkingen Gewasbeschermingsmiddelen is opgenomen 
dat lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen direct na het leegmaken moe-
ten worden schoongemaakt. De restjes van de gewasbeschermingsmiddelen kunnen na-
melijk schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Na het spoelen van 
de verpakking is er - afhankelijk van het product - geen sprake meer van chemisch af-
val en kan het fust veilig volgens de voorschriften worden afgevoerd. Hieronder meer 
uitleg over het schoonmaken van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Direct de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoonmaken 
Als teler ben je verplicht om verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen direct na het 
legen in de spuitmachine schoon te maken. Het is niet toegestaan om lege verpakkingen op 
te slaan die nog moeten worden schoongemaakt, ook niet als je ze opslaat in de gewasbe-
schermingsmiddelenkast of -opslag. Maak daarom een lege verpakking altijd direct schoon. 
Na het schoonmaken hoeft de verpakking niet meer in de gewasbeschermingsmiddelenkast 
opgeslagen te worden (maar dit mag wel). 
 
Instructies op het etiket 
Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staat aangegeven wat er met de lege ver-
pakking moet gebeuren. Lees dit dus nauwkeurig. Op het etiket kan aangegeven staan dat 
het een STORL-verpakking (Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) 
betreft. Daarachter staat dan een van de volgende zinnen: 
 

 Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is 
voorgeschreven. 

 Deze verpakking is bedrijfsafval nadat deze volledig is geleegd. 
 Deze verpakking dient, nadat deze volledig is geleegd, te worden ingeleverd bij een 

Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Dit kan bij verschillende gemeenten of bij speci-
ale afvalinzamelpunten. 
 

Aangebroken verpakkingen 
Heb je een aangebroken verpakking die je weg wil gooien, dan dien je deze in te leveren 
bij een KCA-depot. Het is niet toegestaan om het gewasbeschermingsmiddel te lozen op 
oppervlaktewater of het riool. 
 
Onaangebroken verpakkingen worden vaak terug genomen door de leverancier (in overleg). 
 
Afvalverwerkers/KCA depots 
Niet alle gemeentelijke KCA-depots nemen bedrijfsafval in. Je moet dan contact opnemen 
met  een afvalverwerker. Vaak moet je klant zijn bij een afvalverwerker om een offerte te 
kunnen aanvragen, de kosten zijn afhankelijk van het middel en de hoeveelheid. In prin-
cipe zouden de afvalverwerkers de middelen in moeten nemen, maar dat is niet altijd even 
snel te regelen. Sommige afvalverwerkers hebben een landelijke dekking, andere werken 
regionaal. Hieronder aantal afvalverwerkers (en dekking). 
 
Renewi (heel Nederland) 
Irado (Capelle a/d IJssel, Rozenburg, Vlaardingen en Schiedam) 
Milieuservice Nederland (heel Nederland) 
GP Groot (west en noord Nederland) 
 

http://193.173.66.231/sf/sf.cgi?1640
http://www.storl.nl/


 

   

 
Actie bezem door de middelenkast 
www.bezemdoordemiddelenkast.nl 
 
Op dit moment zijn er geen acties. Check de website voor een actueel overzicht. De on-
dernemer meld zich aan via de website. Er komt dan een adviseur kijken en de onderne-
mer krijgt een ‘Bezembon’ voor het kosteloos inleveren bij gemeente (milieustraat) of an-
der inzamelpunt. 

http://www.bezemdoordemiddelenkast.nl/

