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Sinds 1 maart 2013 is er een regeling met de apotheken in Arnhem voor de inzameling van 

oude/restanten medicijnen en gebruikte naalden die zijn ingeleverd door  inwonersvan de gemeente 

Arnhem. De apotheek kan deze vervolgens inleveren bij het Afvalbrengstation in Arnhem Noord.  

Op verzoek van de apothekersvereniging in Arnhem hebben we nieuwe afspraken ten aanzien van het 

ophalen van het ingezamelde medicijnafval gemaakt. We willen u graag informeren over deze nieuwe 

afspraken.  

 

De Arnhemse apothekers blijven hun klanten de mogelijkheid bieden om oude/restanten medicijnen en 

gebruikte naalden in te leveren bij hun apotheek De gemeente draagt zorg voor de inzameling en 

verwerking van deze afvalstroom. 

 

 

Nieuwe afspraken 

- De apothekers verwijderen zoveel mogelijk de verpakking (en etiketten) van de medicijnen, om het 

gewicht zo laag mogelijk te houden, en het afval zoveel mogelijk gescheiden wordt. Dit sluit aan bij 

het beleid van Gemeente Arnhem; 

- Oude/restanten medicijnen en gebruikte naalden worden gescheiden ingezameld, dus één vat voor 

de medicijnen, één vat voor de gebruikte naalden. 

- De vaten worden een keer in de maand bij de apotheken opgehaald door SUEZ. 

- De apothekers krijgen van de gemeente Arnhem een lijst met dagen dat het afval door SUEZ 

opgehaald wordt. 

- Apothekers leveren de volle vaten in, en krijgen hier van SUEZ lege vaten voor terug. 

- Bedrijfsafval van de apothekern kan niet worden afgeleverd bij de ABS en wordt niet meegenomen 

door SUEZ tijdens deze medicijnenroute, hiervoor zal de betreffende apotheker zelf voorzieningen 

moeten treffen. 

- De hoeveelheid aangeleverde oude/restanten medicijnen en gebruikte naalden zal op de ABS 

geregistreerd worden door middel van weging van het volle en lege voertuig. 

- De gemeente Arnhem communiceert  richting de bewoners over de inzameling van medicijnafval. 

Hierin wordt opgenomen wat er ingeleverd mag worden bij de apotheek en op welke wijze dit moet 

gebeuren. 
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- Mocht een apotheek het ingenomen medicijnafval van inwoners zelf naar het Afvalbrengstation 

willen blijven brengen, dan is dat geen probleem.  

- De eerste keer dat het medicijnafval wordt opgehaald is op 13 maart 2020. Dit zal vervolgens iedere 

2e vrijdag van de maand plaatsvinden. De volgende data zijn: 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 

augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. 

 

De gemeente Arnhem is bezig met een aanbestedingstraject voor de inzameling van huishoudelijk afval. 

Het kan zijn dat vanaf 1-1-2021 de gemeente Arnhem een contract afsluit met  een andere inzamelaar.. 

De gemeente Arnhem streeft er naar om in het nieuwe contract dezelfde afspraken te maken over de 

inzameling van oude/ restanten medicijnen en gebruikte naalden bij apotheken. De apothekers worden 

tijdig geïnformeerd over ontwikkelingen hier in. 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens het college, 

 
 

 
 
Clemens Berntsen 
Adviseur Afval 

 

 

 

 

 


