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Inleiding 
 
Hierbij treft u de nieuwe regeling aan voor verwijdering van afvalstoffen 
afkomstig van de Universiteit Utrecht en de daaraan gelieerde instellingen 
die gesitueerd zijn op het universiteitscomplex De Uithof. 
 
Deze richtlijn is opgesteld voor elke medewerker en student van de 
universiteit en die instellingen welke afvalstoffen afgeven aan het Facilitair 
Bedrijf Utrecht (FSC). 
 
Het Facilitair Bedrijf Utrecht is een universitaire dienst die 
gebouwgebonden facilitaire diensten levert met als missie: ‘Het op 
vakkundige en zakelijke wijze bieden van facilitaire dienstverlening waarbij 

hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en optimale condities centraal staan’. 
 
Het Facilitair Bedrijf Utrecht heeft drie divisies. Binnen de Divisie Facilities 
heeft de afdeling Reststoffenbeheer zorg voor het inzamelen of 
transporteren, bewaren, be- en verwerken en afvoeren van afvalstoffen 
van de Universiteit Utrecht en gelieerde instellingen (derden) op het 
gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in het 
Universiteitscentrum de Uithof gehouden aan wet- en regelgeving en 
volgens Kwaliteits- en milieuzorg.  
 
Het doel van deze regeling is het inzichtelijk maken welke afvalstoffen en 
afvalproducten bij welke af te voeren afvalstroom thuis horen en waar, 
wanneer en op welke wijze al die afvalstromen ingezameld, afgevoerd en 
verwerkt worden. Daarnaast geeft het aan hoe het afval zo goed mogelijk 
aan de bron gescheiden aangeleverd moet worden zodat er zo min 
mogelijk afval wordt geproduceerd en het ieder in staat stelt om 
zorgvuldig en veilig met afval om te gaan. Het is ieders eigen 
verantwoordelijkheid om te zorgen dat het afval op een veilige manier 
ingezameld, getransporteerd en verwerkt kan worden.  Door met het afval 
zorgvuldig om te gaan en goed te scheiden aan de bron, kunnen ook de 
kosten voor afvalverwijdering zo laag mogelijk worden gehouden. 
Een actuele prijslijst voor alle geleverde diensten van Reststoffenbeheer is 
te vinden op de website van het FSC:  www.uu.nl/fsc 
 
 
Vanwege de specifieke stralingshygiënische aspecten en de daarmee 
samenhangende regelgeving is voor het radioactief afval een aparte 
regeling geschreven.  

De regeling verwijdering van radioactief afval vindt u op de website: 
www.uu.nl/fsc onder Reststoffenbeheer en radioactief afval en/of bij de 
coördinerend stralingsdeskundige van de faculteit. 
Er zijn op aanvraag gedrukte exemplaren van deze regeling te verkrijgen 
bij Reststoffenbeheer. 
 
 
Universiteit Utrecht, Facilitair Bedrijf Utrecht, Divisie Facilities is NEN-EN-
ISO 9001:2002 en Reststoffenbeheer ook NEN-EN-ISO 14001:2004 
gecertificeerd. 
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‘De Universiteit Utrecht ziet milieuzorg als een integraal onderdeel 

van het beleid.’ Dit betekent dat we de zorg voor het milieu laten 

doorklinken in ons onderzoek, in ons onderwijs en in al onze 

andere activiteiten. Hierin zijn we ambitieus. Milieuzorg zien wij 

als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat gaat een 

stap verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. We formuleren 

ook eisen en maken eigen afspraken. Daarnaast levert milieuzorg 

een kostenbesparing op. Met recht kan dan gesproken worden van 

‘pure winst’. 

Bron: brochure ‘Milieuzorg bij de Universiteit Utrecht’  
 
Milieuzorg vormt een wezenlijk onderdeel van het beleid van de 
Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur heeft daarom gesteld dat 
naast naleving van de relevante milieuwet- en regelgeving, de volgende 
algemene doelstelling wordt nagestreefd. 
 
De Universiteit Utrecht draagt zorg voor het milieu door het 

voorkomen dan wel verkleinen van de invloed van de eigen 

activiteiten onderwijs, onderzoek en daarmee samenhangende 

bedrijfsvoering op het milieu. Hiertoe wordt in het onderwijs, het 

onderzoek en de bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze 

invulling gegeven en de nadruk gelegd op preventie van de 

milieubelasting en de continue verbetering. Bijzondere aandacht 

wordt besteed aan het beperken van het energie- en 

watergebruik. 
 
De regeling Afvalverwijdering Universiteit Utrecht beoogt aan te sluiten bij 
het beleid van de universiteit. 
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Afvalpreventie 
 

Het afvalstoffenbeleid van de overheid is in de eerste plaats gericht op 
preventie: voorkomen dat afval ontstaat. Daarnaast streeft de overheid zoveel 
mogelijk naar hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen. Pas als dit 
niet mogelijk is, mag afval worden verbrand of gestort. Want verbranden en 
storten zijn het slechtst voor het milieu. Dat zijn in het kort de uitgangspunten 
van het afvalbeleid. 

Het afvalstoffenbeleid is vertaald naar wet- en regelgeving. Sinds in 1993 de 
Wet milieubeheer werd ingevoerd, met daarin het begrip verruimde reikwijdte, 
behoort afvalpreventie een vast onderdeel van de milieuzorg in een bedrijf te 
zijn. Het begrip verruimde reikwijdte in de Wet milieubeheer geeft aan dat 
onder de bescherming van het milieu ook worden verstaan: de verbetering van 
het milieu, de zorg voor een doelmatige verwijdering van afvalstoffen, de zorg 
voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen en de zorg voor het 
beperken van de milieuschadelijkheid van het verkeer van personen of 
goederen van en naar de inrichting opgenomen. 

Preventie van afval richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het 
ontstaan van afval en emissies of het verminderen van de milieuschadelijkheid 
daarvan door reductie aan de bron of intern hergebruik.  
 
Binnen de Universiteit Utrecht heeft een aantal jaren geleden het project “Preventie 
van Afval en Emissies” plaatsgevonden. Dit project heeft geleid tot een aantal 
concrete preventie maatregelen én tot de ontwikkeling van een 
preventiesystematiek waarmee preventieve milieuzorg plaats kan vinden. 
Kenmerkend voor de methodiek is het in kaart brengen van de in– en uitgaande 
stofstromen van de belangrijkste activiteiten binnen een organisatie. Hierdoor 
worden de bronnen en oorzaken van afvalstromen en emissies inzichtelijker en 
daarmee de mogelijkheden voor verbetering. Preventiemaatregelen kunnen 
vervolgens op haalbaarheid worden getoetst en ingevoerd. 
 
Het milieuzorgsysteem dat momenteel binnen de Universiteit Utrecht wordt 
ingericht en geïmplementeerd bevat een onderdeel afvalpreventie, gebaseerd op de 
hierboven beschreven preventiesystematiek.  
 
Tot slot doen wij hierbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan de zorg voor het milieu in het algemeen en afvalpreventie 
in het bijzonder: Bij het verminderen van de milieubelasting die veroorzaakt wordt 
door de activiteiten die plaats vinden in de universitaire gebouwen is de individuele 
inbreng van de medewerkers en studenten van grote invloed. Zij kennen de 
processen en kunnen minder milieubelastende alternatieven beoordelen. Een 
actieve houding en open oog voor de mogelijkheden om afvalpreventie toe te 
passen zijn onontbeerlijk om het milieueffect van de processen te verminderen. 
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Bedrijfsafval 
 
 

Inleiding bedrijfsafval 
 
De inzameling van het restafval, glas, papier, swill en GFT van de 
Universiteit Utrecht is door het Facilitair Bedrijf Utrecht uitbesteed aan 
externe inzamelaars. FSC Divisie Facilities - Afvalbeer beheert de 
contracten van deze uitbestede dienstverlening.  
 
Het afvoeren van bedrijfsafval binnen de universiteit is opgedeeld in 
verschillende regio’s: 
• Binnenstad Regio Zuid  
• Binnenstad Regio Noord 
• Uithof  
 
De afvalkalenders voor deze regio’s zijn terug te vinden op de website; 
www.uu.nl/fsc onder afdeling Reststoffenbeheer. 
 
Bijzondere stromen bedrijfsafval (meubilair, grof bedrijfsafval, oude 
apparatuur en PC’s, etc.) worden direct door Reststoffenbeheer opgehaald. 
Het is noodzakelijk om hiervoor contact op te nemen met 
Reststoffenbeheer (bijvoorbeeld via de website). 
 
Voor het periodiek schoonmaken van afvalcontainers kan een offerte 
aangevraagd worden bij Reststoffenbeheer. Alleen GFT containers worden 
in een vaste route regelmatig schoongemaakt. Perscontainers worden op 
aanvraag en anders twee-jaarlijks schoongemaakt. 
 
Iedere afvalstroominzamelingsroute wordt periodiek gecontroleerd door de 
afdeling Reststoffenbeheer samen met de dienstverlener. Indien 
geconstateerd wordt dat het afval onjuist wordt aangeboden waardoor er 
gebruik moet worden gemaakt van andere verwerkingsmethodes, dan 
worden de daardoor ontstane extra kosten doorbelast aan de klant. Indien 
nodig wordt de inzameling structureel aangepast aan het gewijzigde 
aanbod van afvalstromen. 
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Archiefopruimingen, vernietigen van 

vertrouwelijk papier en andere 

gegevensdragers 

Definitie 

Het materiaal kan bestaan uit personeelsdossiers, diskettes, datatapes, 
CD-roms, (röntgen)films en foto’s. Voor vertrouwelijk materiaal is er een 
speciale beveilgde afvoerlogistiek. 
 

Afvoer 

Reststoffenbeheer draagt zorg voor gesloten archiefcontainers voor de 
dagelijkse stroom vertrouwelijk materiaal, maar ook voor eenmalige 
opruimingen van archieven e.d. Het archiefmateriaal wordt in een speciale 
auto opgehaald met rolluik zodat de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. 
Het is ook mogelijk dat de containers gevuld worden terwijl de auto met 
chauffeur wacht. Tevens kan er voor gekozen worden om het vullen van 
de containers uit te besteden aan Reststoffenbeheer of de leverancier. 

Bij het aanmelden van archiefmateriaal heeft Reststoffenbeheer 
onderstaande informatie nodig om de afvoer te kunnen regelen: 
• Om wat voor materiaal gaat het? Bijvoorbeeld papier,cassettebandjes, 

videobanden, CD-roms; 
• Om welke hoeveelheid (volume en/of gewicht) gaat het?  
• Wordt een gemengde stroom gesorteerd of ongesorteerd aangeboden? 

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om archiefordners met metaal of 
dossiers met röntgenfilms. De verwerker kan het sorteren, maar dit 
zorgt wel voor extra kosten, die doorberekend worden. 

• Wanneer moeten de containers ter beschikking staan hebben en 
wanneer moet alles afgevoerd zijn? 

 
Werkwijze archiefopruiming in 4 stappen 

   STRUCTUREEL    EENMALIG 
Stap 1 
De gewenste container 
wordt bezorgd 
 
 
Stap 2 
U vult deze in uw eigen 
tempo met vertrouwelijk 
materiaal 
 
 
Stap 3 
De volle container wordt 
volgens een vaste frequentie 
of op verzoek geleegd 

 
 
 

Stap 1 
In overleg wordt het benodigde aantal containers 
en de dag van levering bepaald (het aantal 
containers heeft nauwelijks invloed op de kosten) 
 
Stap 2  
De containers kunnen gedurende circa 14 dagen 
gevuld worden zonder extra kosten. Bij langer 
gebruik wordt een klein huurbedrag betaald. 
 
 
Stap 3 
Reststoffenbeheer wordt gevraagd de containers te 
laten ophalen. 
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Stap 4 
Het papier wordt in een gesloten auto, zonder enige vorm van tussenopslag, 
naar de speciaal beveiligde verwerkingslocatie vervoerd en binnen 24 uur 
vernietigd. De informatie is hierna niet meer te reconstrueren. Het gehele 
verwerkingsproces staat onder continue videobewaking. Na afloop wordt op 
verzoek een vernietigingscertificaat toegestuurd. 

 

 
De container is voorzien van een slot. In het deksel zit een gleuf  
waardoor de container gevuld kan worden”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verwerking 

 

Het archiefmateriaal wordt binnen 24 uur vernietigd door het volgens de 
DIN norm 32757 te verkleinen en te verwerken. Door de diverse 
vernietigingsmachines kunnen zowel papier als alle overige 
gegevensdragers (diskettes, cd-rom´s, hard disks, tapes, pasjes, credit 
cards, microfiches, magneetbanden, computers, kleding, etc.) vernietigd 
worden. 
 

 
Veiligheid,  milieu en regelgeving 

 
Vanuit de huidige milieuwetgeving is de Universiteit Utrecht verplicht om 
papier en karton, ongeacht de hoeveelheden, gescheiden af te voeren. 
Indien mogelijk moeten vertrouwelijk papier en andere gegevensdragers 
apart ingezameld worden. 
De vernietiging zal plaats vinden volgens de strengste Europese normen 
DIN 32757-1 en Richtlijn 95/46/EG. Het hele traject voldoet aan de 
voorwaarden die binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
beschreven worden. 
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Bruingoed, grijsgoed en witgoed (niet zijnde 

koel- en vriesapparatuur)    
 
Definitie 

 

Bruin- (consumentenelektronica), grijs- (computers e.d.), en witgoed 
(huishoudelijke apparatuur) zijn verzamelnamen voor de verschillende 
soorten elektrische en elektronische apparaten. Hieronder vallen ook 
apparaten die werken op batterijen of accu’s (en soms ook gas, olie of 
zonne-energie), computers, monitoren, bedrijfsvaatwassers, 
ventilatiekasten, etc. 
In elektronica zitten onderdelen en materialen die veelal gerecycled 
kunnen worden en die in geval van afvoer via het restafval een zware 
belasting zouden vormen voor de vuilverbrandingsoven. Daarnaast wordt 
extra milieuwinst bereikt doordat door de gescheiden inzameling van 
bovengenoemde apparaten hergebruik mogelijk wordt van het apparaat of 
onderdelen ervan.  
 

Afvoer 

 
Is het niet mogelijk om de apparatuur af te voeren via de leverancier (te 
prefereren) of wordt er getwijfeld over de manier van afvoeren dan kan 
contact opgenomen worden met Reststoffenbeheer.  Reststoffenbeheer 
plaatst voor grote af te voeren partijen rolcontainers, meestal via 
Gebouwbeheer. Volle containers worden weer opgehaald vanaf het 
afvalverzamelpunt van het gebouw. 
Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium dan moet het 
voor afgifte aan Reststoffenbeheer zijn ontdaan van alle microbiologische-, 
gevaarlijke-, radioactieve stoffen en/of besmettingen en vergezeld gaan 
van een vrijwaringsverklaring. Een voorbeeld hiervan staat op de 
website van het FSC (www.uu.nl/fsc ) onder diensten / afvalverwijdering / 
bedrijfsafval, of is op te vragen bij Reststoffenbeheer. 
 
Verwerking 

 

De apparaten worden bij een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd, zodat 
de verschillende onderdelen en materialen gescheiden kunnen worden 
verwerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om kabels, beeldbuizen, 
kwikschakelaars, onderdelen waarin asbest is verwerkt, diverse soorten 
metalen zoals zilver, koper en lood, en kunststoffen. De vrijgekomen 
gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt door erkende 
afvalverwerkingsbedrijven. 
 
Bijzonderheden 

 

Het is wettelijk verplicht om bruin-, grijs en witgoed apparaten  gescheiden 
af te voeren. Het is dus niet toegestaan om het bij het restafval of in een 
open container te deponeren.  
Op deze manier kan zoveel mogelijk materiaal- en produkthergebruik 
bereikt worden en kunnen schadelijke stoffen op een veilige manier 
afgevoerd en verwerkt worden.
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Bouw- en sloopafval, puin en grof bedrijfsafval 
 
Definitie 

 
Bouw- en sloopafval is een verzamelnaam voor alle afvalstoffen die vrij 
komen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies 
of van de aanleg en opbraak van wegen. Uitgegraven grond dat bij deze 
werken vrijkomt wordt niet beschouwd als bouw- en sloopafval. 
 
Bouw- en sloopafval bestaat vaak uit diverse afvalstoffen: hout, kunststof, 
steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand, metaal en 
chemisch afval. Door deze stoffen zoveel mogelijk gescheiden te houden 
worden de mogelijkheden voor hergebruik groter. 
Grof bedrijfsafval ontstaat veelal bij opruimingen en kan bestaan uit hout 
(A- of B-kwaliteit), meubilair ongeschikt voor hergebruik, vloerbedekking 
e.d. , eigenlijk het grotere restafval dat niet in de prullenbak past. 
 
 
Afvoer 

 
Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers, wordt over 
het algemeen het vrijkomende afval door hen zelf afgevoerd. 
Mochten de werkzaamheden of een opruiming door uw eigen dienst, 
faculteit of instituut uitgevoerd worden in eigen beheer dan kan voor het 
afvoeren van bouw- en sloopafval, puin of grof bedrijfsafval een 
afzetcontainer besteld worden via Reststoffenbeheer.  Hier zijn kosten aan 
verbonden voor transport en de verwerking van de inhoud van de 
container.  
 
 
Verwerking 

 
Deze afvalstroom wordt door middel van een speciale sorteerinstallatie in 
meerdere fracties gesorteerd (puin, hout, ijzer en zeefzand).  
Puin wordt na verwerking gebroken en als grondstof in beton of als 
funderingsmateriaal in de wegenbouw gebruikt.  
Bouw en sloopafval (BSA) en Grof Bedrijfsafval (GBA) worden zoveel 
mogelijk gesorteerd voor hergebruik. Hout dat niet voldoet aan de criteria 
van A- of B-hout wordt verbrand. 
Zo kan puin na verwerking worden gebruikt als grondstof in beton, als 
secundaire brandstof in installaties of als funderingsmateriaal in de 
wegenbouw. 
 
 
Bijzonderheden 

 
De verwerker bepaalt van welke afvalstroom sprake is in de container. 
Elke afvalstroom heeft een verschillend verwerkingstarief. 
De actuele prijslijst is te vinden op de website van het FSC. 
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Glas 
 
Definitie 

 
In Nederland wordt glas apart ingezameld om te recyclen. Wit 
(doorzichtig) glas kan alleen gemaakt worden van witte scherven. Groen 
en bruin glas kan het beste gemaakt worden van groene en bruine 
scherven.   
Bij de universiteit worden enkele hoofdstromen onderscheiden, namelijk  
• huishoudelijk glaswerk, voornamelijk uit kantines  
• laboratoriumglas, onder te verdelen in gewoon glas en borosilicaatglas 
• met chemicaliën besmet glaswerk  
• vlakglas (ruiten) 
 
 
Zie de volgende indeling voor wat er naar de glascontainer buiten het 
gebouw kan en wat niet. 
 

niet in de glasbak  waarom niet in de glasbak 

aardewerk (borden, 
bekers e.d.) en stenen 
kruiken 
 
drinkglazen 
 
 
kristalglas 
 
 
lampen en tl-buizen 
 
 
 
 
 
opaal glas (wit, niet 
doorzichtig) 
 
vensterglas (ruiten) 
dus vlakglas 
 
spiegelglas 
 
 
vuurvast glas 
(ovenschalen en 
theeglazen) 
laboratoriumglas/ 
borosilicaat 

aardewerk en stenen kruiken zijn niet van 
glas gemaakt 
 
 
drinkglazen hebben een andere 
samenstelling dan verpakkingsglas 
 
kristalglas bevat loodoxide dat in 
verpakkingsglas niet is toegestaan 
 
gloeilampen mogen in het restafval, ze 
bestaan gedeeltelijk uit andere materialen 
spaarlampen en tl-buizen moeten bij het 
chemisch afval, de starter is niet van glas en 
bevat gevaarlijke stoffen 
 
opaal glas bevat fluor. dit komt bij 
omsmelting terecht in de afvalgassen 
 
vensterglas heeft een andere samenstelling 
dan verpakkingsglas 
 
spiegelglas is vensterglas met een laagje 
metaal 
 
vuurvast glas heeft een hogere 
smelttemperatuur dan verpakkingsglas en 
smelt niet bij de verwerking van 
glasscherven 
 

 

Afval dat niet in de glasbak mag, moet afgevoerd worden via het restafval 
in de container buiten het gebouw.
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Afvoer 

 
Waar van toepassing staan blauwe kratten op plaatsen waar glaswerk 
kan vrijkomen. Dit is geschikt voor huishoudelijk glas en gespoeld 
chemicaliën glaswerk waarvan het etiket is verwijderd.  
Buiten het gebouw staan glascontainers voor schoon, zogenaamd wit 
groen of bruin (bont) huishoudelijk glaswerk.  De schoonmaakdienst leegt 
de kratten uit de gebouwen in de glascontainer. 
 
Op de laboratoria staan overal rode ronde metalen bakken voor de 
afvoer van laboratoriumglaswerk. Hierin mag alléén schoon laboratorium-
glaswerk worden gedeponeerd. Het zogenaamde chemisch besmette 
glaswerk moet in een blauw vat voor gevaarlijk afval voor afvoer als 
chemisch afval. Ook het glaswerk van borosilicaat (b.v. bekerglazen en 
erlenmeyers) het ‘ hittebestendige’  glaswerk mag niet in de rode glasbak 
of bij het huishoudelijk glaswerk, maar gaat in hetzelfde blauw vat voor 
gevaarlijk afval. Glas van borosilicaat is veelal te herkennen aan het 
opschrift Schott-Duran, Pyrex of Rasotherm. Omdat dit glas een ander 
smeltpunt heeft geeft dit bij opmenging met huishoudelijk glas problemen 
met de recycling. Zijn bovengenoemde middelen voor het scheiden van 
afval niet beschikbaar, dan kan contact opgenomen worden met 
Reststoffenbeheer. 
 
Verwerking 

 

Eerst wordt het niet-glas verwijderd: de metalen doppen gaan naar Corus 
om te recyclen. De papieren etiketten worden losgeweekt tot papierpulp 
en naar een fabriek gebracht waar ze er bakstenen van maken. Het kleine 
beetje vuil dat nog aan het glas zit verbrandt op het moment dat het glas 
zo verhit wordt dat het smelt. Van het glas zelf blijft nog wat vervuild 
gruis over en dit wordt weer gebruikt in de wegenbouw. Al met al blijft er 
maar heel weinig over dat verbrand of gestort moet worden. Glas is voor 
100% en tot in het oneindige recyclebaar. Door het recyclen van glazen 
flessen en potten  besparen we veel grondstoffen en energie.  
 
Bijzonderheden 

 

Gespoeld en leeg chemicaliën glaswerk kan via de glascontainer bij het 
gebouw ingezameld worden mits ook het etiket is verwijderd.  
Let op bij het uitspoelen dat het verontreinigde spoelwater wordt 
opgevangen in het afvalvat dat bij de betreffende chemicaliën hoort. 
Spoelwater van Zoutzuur moet bijvoorbeeld worden afgevoerd in het vat 
van Categorie I (zure anorganische afvalstoffen) LET OP DAT DE FLES 
DRUIPLEEG IS VOORDAT HIJ WORDT SCHOONGEMAAKT. Verwijder ook 
het etiket zodat het schone glas er ook niet verdacht uitziet.  
 

Glaswerk dat chemisch besmet is en niet schoongemaakt kan 
worden (bijvoorbeeld pasteurse pipetjes met acrylamide etc.) 

moeten als gevaarlijk afval worden beschouwt en op een 
dusdanige manier worden verwijderd. 
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 Metaal- en blikafval 

 
Definitie 

 

Onder metaal- en blikafval wordt verstaan knipijzer, kapotte metalen 
kasten/meubilair, loodpotjes, apparatuur ontdaan van milieubelastende 
stoffen zoals asbest, kwik (thermometers/manometers), olie, koelmotoren, 
enz. Er mag niet meer dan 0,5 procent niet-metaal in het aangeboden 
afval zitten, anders is er sprake van bijvoorbeeld oude apparatuur. 
 
 
Afvoer 

 
Het blikafval kan gewoon in de afvalbak gegooid worden. Het wordt 
gerecycled tijdens de verwerking (na de verbranding van het restafval). 
 
Metaalafval uit de gebouwen (werkplaatsen) kan na afspraak opgehaald 
worden met het eigen transport van Reststoffenbeheer. Mocht er veel van 
deze afvalstroom vrijkomen dan kan het raadzaam zijn om een open 
container te plaatsen. Voor afvoer van metalen is het noodzakelijk om een 
opdracht te plaatsen bij Reststoffenbeheer. 
 
 
Verwerking 

 
Blikjes gaan met het restafval naar de verwerkingsinstallaties. Magneten 
(voor staal) of wervelstromen (voor aluminium) scheiden ze uit het afval. 
Vervolgens worden ze gesmolten en wordt er nieuw staal of aluminium 
van geproduceerd. Daarvan fabriceert men weer nieuwe producten. Blik 
komt dus altijd terug: als fiets, trein, brug of weer als een nieuw blik. 
Gescheiden inzameling met blikbakken of statiegeld is overbodig en is 
duur. 
Grotere partijen metaal worden naar de metaalverwerker gebracht waar 
het in principe op dezelfde wijze geshredderd en hergebruikt wordt.  
 
 
Bijzonderheden 

 

Draag bij het opruimen van lood, wanneer het ongelakt is, 
handschoenen ter bescherming (bijvoorbeeld loodkastelen voor 
radioactief werk en opslagpotjes). Lood is giftig en mag volgens 

de arbeidsinspectie niet meer ongelakt voorkomen of worden 
gebruikt. 
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Papier en karton 
 
 
Definitie 

 
Onder papier- en kartonafval wordt al het overtollige papier en karton 
verstaan dat voornamelijk in de kantooromgevingen zal vrijkomen. Deze 
fractie bestaat uit zowel wit als bont papier en karton.  
 
 
Afvoer 

 
Om oud papier op de werkplek te verzamelen levert Reststoffenbeheer 
gratis draagbare kantoorpapierbakjes. Deze kunnen worden afgehaald bij 
uw gebouwbeheerder die er altijd enkele op voorraad heeft. De papierbak 
is 22 cm hoog met een bodem iets groter dan A4-formaat  en een hengsel 
voor draaggemak. De volle papierbak moet geleegd  in de blauwe 
kunststof rolcontainer. Deze staat op een centrale plek in het gebouw en 
wordt eenmaal per week buiten gezet door de schoonmaakdienst om te 
worden geleegd. Per locatie wordt het aantal volle containers en de 
hoeveelheid papier geregistreerd. Op enkele locaties staan speciale 
kartoncontainers die in de papierroute mee worden ingezameld. 
 
Containers worden op de dag van lediging op straatniveau klaargezet door 
de schoonmaakdienst. Lediging van de papiercontainers vindt plaats direct 
bij de gebouwen volgens een overeengekomen route en tijdstip zoals 
aangegeven op de afvalkalender die gevonden kan worden op de website 
van het FSC bij Reststoffenbeheer, afvalverwijdering en afvalkalenders. 
 
Wat mag er in de papiercontainer: 

      

Wel  Niet (= Restafval) 

Cadeaupapier 
Computeruitdraaien 
(Venster-)enveloppen 
Golfkarton (dikker                                
karton) 
Kartonnen 
Verpakkingen 
Kranten 
Papieren 
Verpakkingen 
Reclamedrukwerk 
Schrijfpapier 
Telefoongidsen 
Tijdschriften 
Papiersnippers 
Nietjes en paperclips 

Behang 
Carbonpapier 
Plastic showtassen 
Metalen ordners 
Sanitair papier zoals                                                                                                              
papieren handdoekjes 
Foto’s 
Zuivelverpakkingen 
Frisdrankverpakkingen 
Geplastificeerd papier    
(te herkennen aan het  
moeilijk scheuren) 
Vervuild papier 

 
Kartonnen dozen moeten platgemaakt worden voordat ze de container 
ingaan. Lever alleen schoon oud papier en karton in. Verwijder plastic 
hoesjes en omslagen. Ordners mogen niet in het gewone papierafval. Wél 
in de container voor archiefvernietiging. 
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Verwerking 

 
Papier en karton worden gemiddeld zes keer gerecycled.  
Het gebruik van oud papier bij de productie van nieuw papier is goed voor 
het milieu. Er hoeven daardoor minder bomen gekapt te worden. 
Melkpakken en frisdrankpakken bevatten een kunststof laagje waardoor ze 
niet bij het oud papier mogen worden gedaan. Deze worden verwijderd via 
het restafval. 
 
 
Bijzonderheden 

 

Het verwijderen van archief en vertrouwelijk papier staat beschreven bij 
de afvalstroom ‘Archiefopruimingen, vernietigen van vertrouwelijk papier 
en andere gegevensdragers’. 
 

 

 

De grote papiercontainers en kliko’s  in de gebouwen mogen alleen 

gebruikt worden voor tijdelijke opslag van oud papier en karton. Ze 

moeten in verband met de brandveiligheid altijd gesloten zijn behalve 
gedurende het vullen van de container.   
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Restafval 

 
Definitie 

 

Onder restafval wordt verstaan afval dat niet volgens de regeling voor 
afvalverwijdering van de Universiteit Utrecht in een van de andere stromen 
ingedeeld moet of kan worden.  
 

 

Afvoer 

 
Op elke werkplek staat een prullenbak waar het overig of restafval in 
gedeponeerd kan worden. Het restafval wordt regelmatig door een 
medewerker(st)er van de schoonmaakdienst opgehaald en verzameld in een 
container of perscontainer buiten het gebouw. Daarvandaan gaat het rechtstreeks 
naar de afvalverbrandingsinstallatie.  
Bij enkele panden in de binnenstad, waar geen containers staan, wordt het 
restafval afgevoerd door middel van vuilniszakken.  
De meest recente afvalkalenders, waarop de inzameldata staan, kunnen worden 
gevonden op de FSC website. 
 
De acceptatievoorwaarden wat betreft de containers zijn als volgt: 
- er mag geen afval naast de container staan 
- er mag geen afval uit de container steken 
- minicontainers plus inhoud niet zwaarder dan 70kg 
- vuilniszakken (binnenstad) mogen niet zwaarder zijn dan 7.5 kg 

met een inhoud van niet meer dan 40 L. 
- op sommige plaatsen start de inzameling op de inzameldag al om 07.30 uur 

vanaf dat tijdstip moeten containers goed bereikbaar zijn. 
- de vuilniscontainer moet met gesloten deksels aangeboden worden 
- het is niet toegestaan om de volgende afvalstoffen in de containers aan te 

bieden: 
- gevaarlijke afvalstoffen zoals onder meer chemisch afval 
- vloeibare aardolieproducten of afgeleiden daarvan 
- licht ontvlambare, zelf ontbrandende en ontplofbare afvalstoffen 
- bijtende, explosieve en radioactieve afvalstoffen 
- kadavers, vis- en slachtafval 
- asbesthoudende stoffen en materiaal dat uit zichzelf verhardt 
- stoffen die de be- of verwerkingsinrichting niet accepteert 

- Reststoffenbeheer of de diensten verlenende inzamelaar is bevoegd 
afvalstoffen te weigeren die niet aangeboden mogen worden volgens de 
bovenstaande opsomming.  

 

Verwerking 

 

Al het restafval van de universiteit wordt ter verbranding aangeboden aan een 
verwerker die het op een duurzame manier kan verbranden met een hoog 
energierendement, dit noemen we Thermische Recycling. Op dit moment is ca 
40% van de duurzame energie in ons land afkomstig van afvalverbrandings-
installaties (AVI’s).  De verwerker heeft een Europese subsidie gekregen van  
€ 1,8 miljoen voor het innovatieve gedeelte van een HR (Hoog Rendements) AVI.  
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De slakken die overblijven na verbranding van het afval in de verbrandingsoven 
worden gebruikt in de wegenbouw. De vliegas kan worden toegepast als vulstof 
in asfalt. 
 
 
 
Perscontainer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolcontainer voor restafval 
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Groente-, fruit en tuinafval (GFT) en SWILL 
 
 

Definitie 

GFT is al het (organisch) afval van ongekookte groente, fruit, gekookt 
keukenafval en etensresten en het kleinschalige afval afkomstig van de tuin 
(zoals bladeren, gras, e.d.). 
De fractie gekookt keukenafval en etensresten in het GFT wordt ook wel 
aangeduid als SWILL. SWILL werd tot voor kort vaak als aparte afvalstroom 
benoemd, maar wordt tegenwoordig als onderdeel van het GFT afvoer 
beschouwd. Het SWILL afval bevat vaak meer vocht dan GFT afval. 
Groenafval tenslotte, is afval vrijkomend bij het onderhoud van tuinen en perken 
in en rondom het bedrijfsgebouw. Het betreft hier met name het wat 
grootschaliger houtafval, zoals takken, boomstronken. Dit groenafval kan ook via 
Reststoffenbeheer afgevoerd worden. 
 
Afvoer 

 
In de keukens van een aantal bedrijfskantines en restaurants van de Universiteit 
Utrecht wordt het SWILL in speciale, afsluitbare containers ingezameld en 
wekelijks afgevoerd door een afvaltransporteur.  
Het verschil tussen GFT en SWILL containers wat betreft de inzameling 
is dat de SWILL containers (ook vanwege de HACCP richtlijnen) ter plaatste 
worden omgewisseld voor schone containers (die wel in de keuken mogen staan) 
en dat ze deksels hebben met een rubberen rand voor betere afsluiting. GFT 
containers kunnen alleen ter plekke geleegd worden.  Eens in de 14 dagen tot 4 
weken worden ze gewassen met een speciale wasauto. 
 

Verwerking 

 
GFT wordt gecomposteerd bij een gespecialiseerd bedrijf. Er mag uitsluitend 
organisch materiaal worden verwerkt. Bij GFT wordt een soortelijk gewicht 
gehanteerd van 300 kg/m3. 
SWILL wordt verwerkt door de afvalstroom te ontwateren en ook daarna te 
composteren. Swill heeft een soortelijk gewicht van 500 kg/m3. 
 
SWILL afval: 
WEL NIET 

Aardappelen, groente en fruit (loof 
en schillen), jus, deegwaren, 
pasta’s, brood, koek, gebak, soep, 
sauzen, eierschalen, frites, snacks 
en dranken. 
 

Vlees, vis, verpakkingsmaterialen, 
theezakjes, koffiedrab, metalen, 
bestek, blik, tuinafval, bloemen, 
planten, grote botten, glas, 
aardewerk, zeep en 
reinigingsmiddelen, gevaarlijke 
afvalstoffen en overig restafval. 

 
 
Bijzonderheden 

 
Zie de afvalkalender op de website van het FSC voor de planning van de 
wasroute van de GFT containers.  
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Plastic en Folies 

 
 
Eind 2010 is de universiteit gestart met een 
pilot inzameling van horeca plastics en folie  
(uit logistiek). Hiervoor zijn oranje inzamelbakken  
geplaatst in het Buys Ballot Laboratorium en het  
Minneartgebouw. In het voorjaar van 2011 is dit  
opgemerkt door de stichting Nedvang die vervolgens heeft aangeboden om deze 
pilot met inzamelmiddelen en verwerking van de plastics te ondersteunen. 
 
De plastic zakken waarmee de plastics en folies worden ingezameld kunnen 
wekelijks in de papierroute worden meegegeven. De schoonmaak medewerkers 
in het gebouw zorgen voor nieuwe zakken en het verwisselen van de zakken in 
de plastic Hero containers. 
 

 
 
Staatssecretaris Atsma en de Rector Magificus Bert van der Zwaan bij de start 
van het plastic inzamel project in samenwerking met Nedvang(www.nedvang.nl). 
 
De plastic Hero inzamelbakken zijn op strategische plaatsen in de gebouwen 
geplaatst bij pantries, cateringlocaties, receptiebalies, collegezalen, etc. 
 
De Stichting Nederland Schoon heeft aangeboden om inzamelmiddelen te 
plaatsen tegen zwerfafval die in en bij de gebouwen geplaatst kunnen worden. 
Bij de afdeling Reststoffenbeheer zijn deze bakken op aanvraag gratis te 
plaatsen. Het wisselen van de plastic zakken wordt door de schoonmaak afdeling 
gedaan. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Nederland Schoon afvalbak      Standaarden voor inzameling 

van folie 
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Op de containers en het promotiemateriaal is aangegeven wat wel, en wat niet in de 
containers ingezameld mag worden: 
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Biologisch afval 
 
 

Inleiding biologisch afval 
 
 
De regeling voor afvoer van biologisch afval sluit aan bij hoofdstuk 15 van het 
Handboek Biologische Veiligheid van de Universiteit Utrecht. 
Het hoofdstuk maakt hierbij deel uit van deze regeling. 
  
 
Definitie 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Specifiek Ziekenhuisafval (SZA), Afval 
bestaande uit genetisch gemodificeerde organismen (levend materiaal) (GGO 
afval), cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen, gedecontamineerd 
ziekenhuisafval en GGO afval dat ook infectueus moet worden gekenmerkt. 
 
Ziekenhuisafval is afval dat vrijkomt bij medische behandeling van, of onderzoek 
aan, mens of dier. De term is enigszins verwarrend, omdat ziekenhuisafval niet 
alleen vrijkomt in ziekenhuizen, maar ook in onderzoeksinstellingen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om proefdierkadavers (al dan niet van transgene dieren), 
anatomische resten of bloed (-producten). Ook wegwerpartikelen (naalden, 
spuiten, besmette verbandmiddelen, kweekmiddelen, pipetpuntjes e.d.) die 
gebruikt zijn bij onderzoek aan mens of dier worden in deze afvalstroom 
verwerkt. 
 
Alle scherpe voorwerpen worden beschouwd als afval met een 

infectierisico en moeten worden afgevoerd onder Euralcode 18.01.03* of 

18.02.02* via het SZA in de gele vaten! 

 
Met GGO-afval wordt het overig biologisch afval, niet zijnde ziekenhuisafval, 
bedoeld. Het afval is afkomstig van (micro-) biologische laboratoria en kan 
levende genetisch gemodificeerde (gg) organismen bevatten maar is niet direct 
afkomstig van een mens of dier en is verder niet infectueus. In dat geval moet 
het worden afgevoerd met het ziekenhuisafval. Het kan ook gaan om materiaal 
dat met genetisch gemodificeerde organismen in aanraking is geweest. 
Voorbeelden zijn cultures van micro-organismen, celkweek,  reproductief 
genetisch gemodificeerd plantenmateriaal en disposables.  
 
GGO afval dat ook infectueus moet worden gekenmerkt, wordt als een aparte 
stroom afgevoerd in gele vaten met een rode deksel.   
 
Wat precies wel en niet met biologisch afval in deze vaten gecombineerd mag 
worden kunt u verderop lezen bij “combinaties met andere typen afval”. (Zie ook 
het Handboek Biologische Veiligheid van de Universiteit Utrecht). 
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Afvoer 
 
Men kan SZA of GGO afval ook zelf (laten) autoclaveren, echter na de laatste 
wijziging van het LAP (het landelijk Reststoffenbeheersplan van VROM) mag het 
vervolgens niet zonder meer als bedrijfsafval afgevoerd worden! 
 
In het LAP staat beschreven in sectorplan 10 beschreven dat gedecontamineerd 
afval toch onder Euralcode 180103* naar een AVI (normale 
afvalverbrandingsinstallatie) afgevoerd kan worden. In de praktijk accepteert 
op dit moment niet één AVI in Nederland afval onder deze 180103* 
Euralcode (een code voor gevaarlijk afval) wat betekend dat al het afval 
uit autoclaven en ander decontaminatie apparatuur niet via het restafval 
verwijderd mag worden,  maar moet worden afgevoerd met het normale 
SZA en GGO afval naar de ZAVIN. 
 
GGO afval mag niet als chemisch afval worden afgevoerd in de blauwe vaten. 
Transgene (dode) dieren worden niet beschouwd als GGO afval, maar worden 
afgevoerd als ziekenhuisafval (vermijd de vermelding ”transgeen”, deze 
vermelding is niet relevant wanneer het dier dood is, en veroorzaakt verwarring 
bij vervoerder en verbrandingsinstallatie). 
 
Het afval mag niet buiten of in de hal worden neergezet. Na sluiting mogen de 
vaten niet langer dan twee weken worden opgeslagen, daarom wordt aangeraden 
de volle, goed afgesloten vaten zo spoedig mogelijk naar de inzamellocaties te 
brengen. Daar worden de vaten tweewekelijks opgehaald en naar de 
verbrandingsinstallatie gebracht. Afval dat aan bederf onderhevig is moet zo lang 
mogelijk in een vriezer bewaard worden.  
 
Het afval wordt eens in de twee weken opgehaald door SITA Ecoservice (volgens 
de afvalkalender van Reststoffenbeheer).  
Het afvoeren van biologisch afval vindt plaats in vaten van 30L of 50L. 
 
- De verpakking mag alleen gebruikt worden voor afvoer van biologisch afval 

en geen radioactieve, licht ontvlambare of explosieve stoffen bevatten. 
- Het maximale vulgewicht per vat is 15 kilo. 
- De verpakking mag niet topzwaar beladen zijn. 
- Vaten met vloeistoffen dienen aangevuld te worden met absorberend 

materiaal, zodat de vloeistof geheel geabsorbeerd is. 
- Uit het vat mogen geen scherpe voorwerpen steken. 
- De vaten moeten volledig en juist gesloten aangeboden worden. 
- De buitenkant van het vat moet schoon zijn, indien nodig ontdoen van 

bloedresten en fecaliën. 
- Dode proefdieren moeten in bevroren toestand aangeboden worden. 
 
SITA of Reststoffenbeheer zijn bevoegd het afval te laten staan als aan een van 
de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan. U kunt dan overleggen met de 
coördinator van Reststoffenbeheer, tel. 253 3819 (m. 0654660704). 
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Emballage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziekenhuisafval:  
Het ziekenhuisafval wordt ingezameld 
in gele vaten met gele deksels op 
alle locaties van de Universiteit. Deze 
vaten zijn voorzien van de wettelijk 
verplichte gevarenstickers voor dit 
type afval (klasse 6.2, UN 3291). In 
het geval van vloeibaar afval moet 
men zorgen voor voldoende 
absorberend materiaal. 
Gele vaten moeten apart worden 

besteld: men kan het benodigde 

aantal telefonisch doorgeven aan  
Reststoffenbeheer. De vaten worden  
afgeleverd volgens de afvalkalender 
van Reststoffenbeheer. De vaten 
worden apart in rekening gebracht. 

GGO afval:  
GGO afval wordt ingezameld in zwarte 
vaten met rode deksels. Deze zijn af 
te halen op het afvalverzamelpunt bij 
het gebouw.  Men wordt verzocht het 
etiket op de deksels volledig in te vullen. 
Voor GGO afval moet een GGO 
overdrachtsformulier worden ingevuld 
(een doordrukformulier te verkrijgen bij 
Reststoffenbeheer). Hiermee wordt het 
totaal aangeboden vaten overgedragen 
aan de vervoerder, die het dan ter 
onmiddellijke verbranding aanbiedt bij 
de verbrandingsinstallatie (ZAVIN). Dit is 
nodig omdat ZAVIN geen GGO afval 
mag opslaan. Degene die de vaten naar 
beneden brengt wordt verzocht dit 
formulier in te vullen voor de eigen 
groep. Het bovenste, witte vel is 
bestemd voor de eigen administratie, de 
blauwe en gele doorslagen vergezellen 
de vaten en zijn bestemd voor de 
transporteur respectievelijk 
Reststoffenbeheer. Het formulier moet 
duidelijk zichtbaar voor de chauffeur 
worden neergelegd bij de vaten. Het 
bewaren van de witte vellen in een 
afvallogboek is verplicht vanuit de GGO 
wetgeving.  
De vaten worden geleverd door 
Reststoffenbeheer en worden niet apart 
in rekening gebracht omdat ze in de 
kiloprijs van GGO afval verrekend zijn. 
Het transport van deze vaten valt niet 
onder het ADR. 

Infectueus GGO afval: 

Infectueus GGO afval wordt ingezameld 
in gele vaten met een rode deksel. Deze 
vaten moeten wel vervoerd worden 
onder de condities van het ADR. Ook 
deze vaten moeten wel volgens het ADR 
voorzien zijn van gevarenstickers en een 
ADR vervoersdocument (dit wordt 
verzorgd door Reststoffenbeheer en 
SITA). 
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Combinaties met andere typen afval 

 
Toegestaan in combinatie met ziekenhuisafval of GGO afval: 

Wildtype risicogroep 1 (al dan niet in culture) micro-organismen, celkweek, afval 
dat vrijkomt bij biologisch onderzoek en niet valt in een andere categorie.   
 
Kleine hoeveelheden chemisch afval, zoals bijvoorbeeld agarosegelen en 
eiwitgelen, cultures met Dimethylsofoxide (DMSO), plastics e.d.  
 
 
Niet toegelaten:  

Pathogene micro-organismen (risicogroep 2 en hoger, al dan niet genetisch 
gemodificeerd) mogen niet zonder meer worden afgevoerd. Ze moeten eerst 
worden geautoclaveerd, waarna ze als gedecontamineerd afval mogen worden 
afgevoerd, ook naar de ZAVIN. 
Proefdieren mogen niet besmet zijn geweest met micro-organismen die bepaalde, 
zeer ernstige ziekten veroorzaken (met de dood of blijvende invaliditeit voor 
mens/dier tot gevolg). Dit zijn de zogenaamde categorie A organismen. Een lijst 
hiervan kan worden opgevraagd bij de afdeling Veiligheid, Milieu en Straling 
(VMS) van de universiteit. 
Ziekenhuisafval mag géén pathogene micro-organismen in culture bevatten. 
Deze moeten worden geautoclaveerd waarna ze als gedecontamineerd 
ziekenhuisafval moeten worden afgevoerd als aparte afvalstroom.  
 
Verwerking 

 

Specifiek Ziekenhuisafval (SZA), GGO afval, scherpe voorwerpen  en cytotoxisch 
en cytostatisch afval worden aangeboden bij de ZAVIN, de Ziekenhuis Afval 
Verwerking Installatie Nederland te Dordrecht, waar het wordt verbrand. 
Gedecontamineerd afval mag ook alleen via het SZA naar de ZAVIN. 

Daar is op dit moment geen andere mogelijkheid voor. 
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Gevaarlijk afval 
 

 
Inleiding 
 
Onder gevaarlijk afval wordt verstaan: afval dat gevaarlijk is voor mens, dier 
en/of milieu. De EURAL, de Europese afvalstoffenlijst, bepaalt of een stof of 
voorwerp als gevaarlijk moet worden beschouwd. (De eural is te vinden op de 
site van VROM). 
 
Voor de opslag, het vervoer en de verwerking van gevaarlijk afval gelden strenge 
regels. Elk bedrijf dat (gevaarlijke) afvalstoffen transporteert, bewerkt, 
verhandelt of hierin bemiddelt, staat landelijk geregistreerd om dit te mogen 
doen. 
 
Werkwijze 

In deze regeling wordt per afvalstroom aangegeven op welke wijze het afval 
apart gehouden, aangeboden, ingezameld en verwerkt moet worden. 
Houden we ons aan deze instructies, dan ontstaan er geen problemen bij de 
tussenopslag bij het gebouw, het vervoer, de opslag en de uiteindelijke 
verwerking van het afval. 
 
De medewerkers van Reststoffenbeheer die voor het transport over de weg 
zorgen, hebben een ADR-certificaat en chauffeursdiploma en iedereen die met 
gevaarlijk afval omgaat, heeft hiervoor speciale scholing gevolgd. 
De vrachtwagen waarmee het afval wordt ingezameld is voorzien van alle 
middelen om een veilig transport te garanderen.  
Alle emballage die door Reststoffenbeheer wordt gebruikt, is UN-gekeurd. 
Voor de opslag van het gevaarlijk afval heeft Reststoffenbeheer de beschikking 
over een depot dat voldoet aan de nieuwste PGS 15 richtlijnen voor de opslag 
van gevaarlijke stoffen van meer dan 10 ton. In dit depot worden de afvalstoffen 
opgeslagen naar categorie in verschillende kluizen. Het depot is voorzien van een 
uitgebreide brandmeldinstallatie met een argonblussysteem.  
 
 
Etiketten 

Een heel belangrijk punt in deze regeling is de etikettering van de afvalvaten. Dit 
geldt met name voor het afval dat op het centrale chemisch handelingen en de 
latere verwerking van de afvalstoffen geen onveilige situaties te krijgen is het 
invullen van het ‘inhoudsopgave etiket’ van groot belang. De persoon die het vat 
vult moet het etiket volledig invullen zodat Reststoffenbeheer de juiste keuzes 
kan maken voor de verdere behandeling van het afval. 
U kunt natuurlijk ook zelf etiketten maken met de meest belangrijke gegevens 
erop. Deze kunt u dan op de etiketten op het vat/can plaatsen. 
 

Emballage 

Afhankelijk van de soorten afval die op de locatie vrijkomen, staan er 
verschillende soorten emballage ter beschikking. Gebruik voor ieder soort afval 
het juiste type emballage zoals in deze regeling is aangegeven. De juiste 
emballage voorzien van de juiste etiketten wordt aangeleverd door 
Reststoffenbeheer. 
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Let erop dat emballage niet te lang blijft staan, omdat het UN-keur vijf jaar geldig 
is. Vijf jaar na de productiedatum mag de emballage niet meer gebruikt worden 
om gevaarlijke stoffen over de weg in te vervoeren. 
 
Gebruik voor het verpakken van laboratoriumafval bij voorkeur de 60-liter vaten 
(minder materiaalverbruik), behalve bij afval met een hoge dichtheid, waardoor 
de vaten te zwaar zouden worden. Neem als richtlijn 15 kg per vat. (De uiterste 
grens is 25 kg). Gebruik de blauwe vaten nooit voor vloeibaar afval, aangezien ze 
daarvoor niet goedgekeurd zijn.  
Vul de jerrycans voor vloeibaar afval nooit meer dan 90% om ‘bol staan’  
te voorkomen. De pijlen op het etiket geven het maximum volume aan. 
 

Veiligheid 

Voorkom dat, bij opslaan en vervoer van afval, stoffen met elkaar kunnen 
reageren en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren als glazen potten breken, kunststof verpakkingen oud en broos zijn 
geworden of als er potten vallen bij het transport. Probeer dit laatste te 
voorkomen door potten in de emballage vast te zetten met vulmiddel, karton, 
piepschuimvlokken e.d.. 
Vermeld bij afval met bijzondere risico’s (categorie VI) duidelijk de aard van het 
afval en de risico’s, zodat voor het transport de nodige maatregelen genomen 
kunnen worden. Geef ook aan wanneer er Zwarte lijst stoffen in het vat aanwezig 
zijn met zo mogelijk de concentratie van deze stof.  
 
Uitzonderlijke stoffen 

Uiterst reactieve, toxische, ontplofbare stoffen moeten in overleg worden 
afgevoerd. Bijvoorbeeld: organische peroxiden, nitraathoudende 
kunstmeststoffen. 
Let erop dat uraniumzouten als radioactief afval aangemeld dienen te worden en 
als zodanig afgevoerd moeten worden. 
 
Pikrinezuur wordt gebruikt als kleurstof, in de creatine bepaling e.d. maar is in 
vaste, droge vorm een explosieve stof. Deze stof moet in overleg door 
specialisten opgehaald en verwerkt worden (EOC, Explosieven 
Opruimingscommando) dus kan niet in de reguliere afvalstromen mee. 
Ook vast natrium en kalium moeten in overleg afgevoerd worden. 
 
Aanmelden afval 

Het afval wordt periodiek opgehaald of op afspraak, afhankelijk van de 
hoeveelheid en de aard van het afval dat vrijkomt. Als het afval periodiek wordt 
opgehaald (volgens de afvalkalender), is het niet nodig om Reststoffenbeheer te 
bellen of te e-mailen voor het ophalen van het afval. Iedere afgesproken termijn 
wordt het afvalhok geleegd en nieuwe lege emballage neergezet. 
Komt er onregelmatig en/of weinig afval vrij, dan kan het nodig zijn contact op te 
nemen met Reststoffenbeheer, zodat het transport gepland kan worden. 
Doorgegeven kan worden welke soorten en hoeveel afval wordt aangeboden en 
waar het afval op een geschikte plaats wordt neergezet. De plek waar gevaarlijk 
afval mag worden opgeslagen is vaak bepaald door het gebouwbeheer. 
 
Bij het aanbieden van afval is het belangrijk om melding te maken van 
afvalstoffen met bijzondere risico’s. Vermeld in dat geval de stofnaam met R- en 
S-zinnen (zie uitleg over R&S zinnen op bladzijde 60).  
 
Laat deze informatie achter bij het afval. Dit kan het beste schriftelijk vermeld 
worden, bijvoorbeeld op een Formulier voor Interne Overdracht Gevaarlijke 
Afvalstoffen (FIOGA) te verkrijgen bij Reststoffenbeheer. In het geval van extra 
afvoer van afval in het geval van opruimingen, verbouwingen of een calamiteit 
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kan het beste vroegtijdig telefonisch of per e-mail contact opgenomen worden, 
zodat ruim van te voren voldoende emballage van het juiste type geleverd kan 
worden. 
 
Afval indeling in categorieën en klassen 

 

 
Het gevaarlijk afval kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën  
volgens verschillende systematieken (opslag, verwerking en transport). De 
categorie-indeling van de LWCA (Landelijke Werkgroep Chemisch Afval) is 
gebaseerd op verwerkingsmethodes en om veilige opslag te garanderen. De 
indeling volgens het ADR is gebaseerd op het veilig transport van gevaarlijke 
stoffen over de weg en hanteert gevaarlijke stofklassen. 
 
De regelgeving omtrent opslag van gevaarlijke stoffen is op 28 juni 2005 
gewijzigd van de CPR regelgeving (CPR-15.1, CPR-15.2 en CPR-15.3, Commissie 
ter Preventie van Rampen) naar de nieuwe PGS-15 regelgeving (Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor 
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid). Deze richtlijn volgt voor de 
opslag van gevaarlijke stoffen de klassenindeling van het ADR en niet meer de 
LWCA indeling in categorieën. Voor de afvoer van gevaarlijk afval wordt in de 
universiteit nog steeds gebruik gemaakt van de systematiek van de LWCA omdat 
dit voor afval het meest aansluit bij het scheiden in de diverse afvalstromen voor 
verwerking van dit afval. 
 
Afvalcategorieën LWCA met enkele voorbeelden: 

(volgens de handleiding afvalstofcode, 1995 van het LMA (landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen) 
 
Categorie 1: Zure en neutrale anorganische afvalstoffen in oplossing  
 
Zuur laboratoriumafval (mengsels) 
Fixeer 
Bleekfixeer 
Zwavelzuur (verdund) 
Fosforzuur (verdund) 
Andere anorganische zuren 
 
Categorie 2: Alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing  
 
Alkalisch laboratoriumafval (mengsels) 
Beitsbad 
Anorganische basen 
Chloorbleekloog 
Ammoniakoplossing 
 
Categorie 3: Halogeenarme organische afvalstoffen  
 
Afvalwater met organische stoffen 
Afgewerkte olie 
Drukinktafval 
Verf 
Lijmen, kitten, harsen 
Medicijnafval 
Oplosmiddelen 
Vloeibare Alcoholen 
Tonerpoeder 
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Categorie 4: Halogeenrijke organische afvalstoffen  
 
laboratoriumafval, organisch, halogeenhoudend 
bestrijdingsmiddelenafval, halogeenhoudend 
methyleenchloride 
gechloreerde aromaten 
 
 
Categorie 5: Bijzondere afvalstoffen  
(Afvalstoffen met zware metalen en metalloïden, niet in oplossing) 
 
laboratoriumafval met zware metalen, niet in oplossing 
batterijen 
loodaccu’s 
kwik bevattende voorwerpen 
gasontladingslampen (TL’s) 
 
Categorie 6: Afvalstoffen met buitengewone risico’s 
 
Asbesthoudende voorwerpen 
Extreem bijtend afval (o.a. geconcentreerde zuren) 
Specifiek Ziekenhuis afval 
Ontplofbare stoffen (pikrinezuur) 
Gascilinders / lecture bottles 
Met water brandbare gassen 
Organische peroxiden 
Extreem giftige stoffen (Beryllium / seleen / arseen) 
PCB/PCT-houdende voorwerpen of stoffen 
 
 
 
Het classificeren van afvalstoffen voor transport over de weg wordt 

geheel en uitsluitend door Reststoffenbeheer verzorgd. 

 

Klassenindeling voor gevaarlijke stoffen volgens het ADR: 

 
Klasse 1  Ontplofbare stoffen en voorwerpen 
Klasse 2  Gassen 
Klasse 3  Brandbare vloeistoffen 
Klasse 4.1  Brandbare vaste stoffen 
Klasse 4.2  Voor zelfontbranding vatbare stoffen 
Klasse 4.3  Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen 
Klasse 5.1  Oxiderende stoffen 
Klasse 5.2  Organische peroxiden 
Klasse 6.1  Giftige stoffen 
Klasse 6.2  Infectueuze stoffen 
Klasse 7  Radioactieve stoffen 
Klasse 8  Bijtende stoffen 
Klasse 9  Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 
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In dit hoofdstuk noemen wij de belangrijkste afvalstromen gebaseerd op de 
soorten die de afgelopen jaren zijn verwerkt op het depot voor chemische 
afvalstoffen van het FSC (de universiteit) te Lage Weide en vervolgens naar de 
eindverwerker zijn gestuurd. De indeling is gebaseerd op die van de LWCA 
categorieën.  
Moet een gevaarlijke afvalstof afgevoerd worden die niet vermeld is in dit 
hoofdstuk, dan kan voor advies en overleg contact opgenomen worden met 
Reststoffenbeheer zodat ook voor deze afvalstroom een oplossing gezocht kan 
worden. 
 

 
 
Keten van gevaarlijk afval 

 

 

 

Gevaarlijk afvalstromen 
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Zure en neutrale anorganische stoffen in oplossing, 
Categorie I 
 

 

Definitie 

 

Alle anorganische zure en neutrale oplossingen (zuurgraad (pH) van 1-7) verdund 
in water, zoals zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur en fosforzuur of mengsels 
hiervan, eventueel met zware metalen hierin opgelost.  
 
 
Etikettering 

 

 

 

Afvoer 

Het afval moet afgevoerd worden in een jerrycan van 10 liter met UN-keur en 
voorzien zijn van de juiste etiketten (aangeleverd door Reststoffenbeheer) die 
volledig zijn ingevuld. De volle vaten/cans kunnen aangeleverd worden bij het 
afvalverzamelpunt van het gebouw (gebouwbeheer) waar ook de lege vaten 
te verkrijgen zijn. Bij tekort aan emballage kan contact opgenomen worden 
met Reststoffenbeheer. 

Verwerking  

Het aangeven van de samenstelling van het afval op het inhoudsopgave etiket is 
van groot belang om eventuele problemen bij de verwerking te voorkomen. Zure 
en neutrale anorganische afvalvloeistoffen worden verwerkt in een ONO-
installatie, waarin het afval Ontgift, geNeutraliseerd en Ontwaterd wordt.  Het 
restant, een droog zwaar-metaalhoudend slib wordt gecontroleerd gestort (C2- 
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deponie), de geneutraliseerde, van schadelijke stoffen ontdane vloeistof wordt 
gecontroleerd geloosd. In deze vloeistofstroom mogen geen organische 
bestanddelen voorkomen. Dus ook geen organische zuren als azijnzuur, 
mierezuur of aangezuurd acetonitril en dergelijke. 

Bijzonderheden 

Wanneer er sprake is van geconcentreerde zuren dient dit te worden vermeld 
op het etiket. Dit geldt ook wanneer het afval is vermengd met bijvoorbeeld 
sterk oxiderende stoffen (peroxiden, perchloorzuur e.d.). De aanwezigheid 
van organische stoffen moet vermeld worden op het etiket. Wanneer EDTA of 
EGTA aan de oplossing toegevoegd is, geeft dit problemen bij de 
neerslagreacties in de ONO-installatie. Ook dit moet vermeld worden op het 
etiket. 

Zuur, organisch belast vloeibaar afval moet apart aangeleverd worden, en 
wordt in een goed gecontroleerde verbrandingsinstallatie verwerkt waarbij de 
rookgassen optimaal worden gereinigd en de ontstane energie optimaal wordt 
benut. 
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Fixeer, Categorie I 

Zuur foto- en reprografisch vloeibaar afval 
 

Definitie 

Onder fixeer wordt verstaan zilverhoudende fixeervloeistof voor fotopapier en 
(röntgen)film, maar ook een zuur stopbad e.d. 

 

Etikettering 

 

 

 

Afvoer  

Het afval moet afgevoerd worden in een jerrycan van 10 liter (eventueel 25 
liter) met UN-keur en voorzien van de juiste etiketten (aangeleverd door 
Reststoffenbeheer) die volledig zijn ingevuld. De volle vaten kunnen 
aangeleverd worden bij het afvalverzamelpunt van het gebouw (bij 
gebouwbeheer) waar ook de lege vaten te verkrijgen zijn. Bij tekort aan 
emballage kan contact opgenomen worden met Reststoffenbeheer. 
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Verwerking 

Alle fixeer gaat naar een speciaal verwerkingsbedrijf dat het zilver terugwint. De 
waterige stroom wordt vervolgens in een ONO-installatie verwerkt of wordt 
gebruikt als gaswasvloeistof die schadelijke emissies tijdens de verbranding van 
ander foto- en reprografisch afval zal binden. 
 

Bijzonderheden 

Fixeer mag niet gemengd worden met andere afvalstromen of ontwikkelaar. Het 
is een wettelijke verplichting om de diverse vloeistofbaden apart te houden 
(fixeer, bleekfixeer, stopbad) en elk in zijn eigen can aan te bieden voor afvoer. 
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Alkalische anorganische stoffen in oplossing, 

Categorie II 
 

 

Definitie 

Alle alkalische oplossingen, anorganische basen, verdund in water zoals 
natriumhydroxide, kaliumhydroxide, hypochlorietoplossingen, eventueel met 
zware metalen, in oplossing (zuurgraad (pH) groter of gelijk aan 8). 

Etiket 

 

Afvoer  

Het afval moet afgevoerd worden in een jerrycan van 10 liter met UN-keur en 
voorzien van de juiste etiketten (aangeleverd door Reststoffenbeheer) die 
volledig moeten worden ingevuld. De volle vaten kunnen aangeleverd worden 
bij het afvalverzamelpunt van het gebouw (gebouwbeheer) waar ook de lege 
vaten te verkrijgen zijn. Bij tekort aan emballage kan contact opgenomen 
worden met Reststoffenbeheer. 

Verwerking 

Het aangeven van de samenstelling van het afval op het inhoudsopgave etiket is 
van groot belang om eventuele problemen bij de verwerking te voorkomen. 
Alkalische anorganische afvalvloeistoffen worden verwerkt in een ONO-installatie, 
waarin het afval Ontgift, geNeutraliseerd en Ontwaterd wordt.  Het restant, een 
droge zware metaalhoudende slib wordt gecontroleerd gestort (C2-deponie). De 
geneutraliseerde, van schadelijke stoffen ontdane vloeistof wordt gecontroleerd 
geloosd. In deze vloeistofstroom mogen geen organische bestanddelen 
voorkomen.  
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Bijzonderheden 

Bij geconcentreerde basen dient dit vermeld te worden op het inhoudsopgave 
etiket op de emballage. 

Alkalisch afval afkomstig van hydrolyse van dierlijk en plantaardige weefsels is 
niet geschikt voor ONO-bewerking. Vermeld daarom dit soort afval duidelijk op 
het etiket. 

De aanwezigheid van cyaniden of organische stoffen is ook van groot belang 
om te vermelden op het etiket. Breng deze oplossingen nooit in contact met zuur 
afval uit categorie I in verband met de mogelijke vorming van het dodelijke 
BLAUWZUURGAS. De pH-waarde van cyanide-oplossingen moet altijd boven de 
8 blijven. 
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Ontwikkelaar, Categorie II 

Alkalisch foto- en reprografisch vloeibaar afval 
 

Definitie 

Foto-ontwikkelaar voor zwartwitfilms of röntgenfilms. Alle alkalische restbaden in 
oplossing (activator, stabilisator) afkomstig van fotografische processen. 
Kleurontwikkelaar apart aanbieden en aangeven op het etiket. 

Etikettering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvoer  

Het afval moet afgevoerd worden in een jerrycan van 10 liter (eventueel 25 
liter) met UN-keur en voorzien van de juiste etiketten (aangeleverd door 
Reststoffenbeheer) die volledig zijn ingevuld. De volle vaten kunnen 
aangeleverd worden bij het afvalverzamelpunt van het gebouw 
(Gebouwbeheer) waar ook de lege vaten te verkrijgen zijn. Bij tekort aan 
emballage kan contact opgenomen worden met Reststoffenbeheer. 

Verwerking 

Net als bij fixeer worden er metalen uit de oplossing neergeslagen door 
toevoeging van chemicaliën. Uit het slib worden de metalen teruggewonnen. De 
vloeibare component wordt nuttig toegepast in de industrie als NOx-
reductiemiddel.  

Bijzonderheden 

Kleurontwikkelaar moet apart van ontwikkelaar van röntgenfilms en zwart-wit 
films worden ingezameld. Dit moet ook duidelijk aangegeven worden op het 
etiket. Kleurontwikkelaar bevat oplosmiddel en moet apart verwerkt worden. 
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Vast organisch halogeenarm labafval,  

Categorie III 

 

Definitie 

Divers chemisch besmet afval uit laboratoria, zoals tissues, handschoenen, 
pipetpunten en andere laboratoriumdisposables, gelen etc.  

Etikettering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvoer  

Vast organisch halogeenarm laboratoriumafval moet afgeboerd worden in een 
blauw vat met geel deksel, 30 of 60 liter, met UN-keur en voorzien van de juiste 
etiketten.  

Verwerking 

Dit afval wordt vernietigd d.m.v. verbranding. De vaten worden verwerkt in een 
gecontroleerde verbrandingsinstallatie waarbij de rookgassen optimaal worden 
gereinigd en de ontstane energie optimaal wordt benut. 
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In deze afvalstroom mogen geen materialen voorkomen die in aanraking zijn 
geweest met infectueuze microorganismen of anderszins te definieren zijn als 
specifiek ziekenhuisafval. Ook genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) 
worden op een andere manier afgevoerd en verwerkt. 

Bijzonderheden 

Let erop dat chemicaliën in originele verpakking, zoals in flessen en potten, 
niet onder deze afvalstroom vallen. Zij dienen apart aangeleverd te worden in 
de speciale chemieboxen, waarin chemicaliën veilig getransporteerd kunnen 
worden samen met een gedetailleerde paklijst van de inhoud van de box. 

Raadpleeg ook het chemiekaartenboek en de Medical Safety and Data Sheets 
(MSDS) die bij aanschaf van chemicaliën meegeleverd worden of via het 
internet zijn op te zoeken. 
Bij de aanwezigheid van bijzondere (toxische, carcinogene, etc.) stoffen dit 
duidelijk vermelden. 

 

LET OP 
Chemisch afvalvat 
DUS GEEN 
- naalden 
- naaldcontainers 
- bloedproducten e.d. 
Deze moeten via Specifiek Ziekenhuis afval 
worden verwijdert in een  
GEEL vat met GELE DEKSEL 
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Vloeibaar organisch halogeenarm 

laboratoriumafval, Categorie III  
 

Definitie 

Vloeibare organische oplosmiddelen en organische zuren, eventueel verdund 
met water. Voorbeelden: ethanol, methanol, aceton, petroleum, verdunde 
vormen van (organisch) mierenzuur en azijnzuur, dioxaan en tolueen. 

Etikettering   

 

   1       2 

 

 
 
Omdat het afvalvat enige malen gebruikt mag worden, wordt bij hergebruik van 
de verpakking een ander etiket toegepast (2). Hierop is in het rood de tekst 
vermeld: 
 
LET OP: Dit is een lege ongereinigde verpakking. Bij  

hergebruik mag deze verpakking alleen ingezet worden voor 

de categorie afvalstoffen die aangegeven is op het etiket. 

 
Zorg ervoor dat er in deze jerrycan geen andere categorie afvalstoffen verzameld 
worden dan er op het etiket staan. 
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Afvoer 

Het afval moet afgevoerd worden in een jerrycan van 10 liter met UN-keur en 
voorzien van de juiste etiketten (aangeleverd door Reststoffenbeheer) die 
volledig zijn ingevuld. De volle vaten kunnen aangeleverd worden bij het 
afvalverzamelpunt van het gebouw (Gebouwbeheer) waar ook de lege vaten 
te verkrijgen zijn. Bij tekort aan emballage kan contact opgenomen worden 
met Reststoffenbeheer. 

Verwerking 

Dit afval wordt vernietigd d.m.v. verbranding. De vaten worden verwerkt in een 
gecontroleerde verbrandingsinstallatie waarbij de rookgassen optimaal worden 
gereinigd en de ontstane energie optimaal wordt benut. Bij relatief schone 
stromen wordt het afval primair als brandstof gebruikt in de industrie.  

 
 
Bijzonderheden 

In het geval van geconcentreerde oplossingen of stoffen in zuivere vorm moet dit 
vermeld worden op het etiket. 
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Afgewerkte olie, categorie III 
    

Definitie 

Alle soorten smeer- of industriële olie, op minerale of synthetische basis, die 
ongeschikt zijn geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk waren 
bestemd, in het bijzonder afgewerkte olie van verbrandingsmotoren en 
transmissiesystemen, alsmede minerale olie voor machines, turbines en 
hydraulische systemen. 
Minerale olie en synthetische olie gescheiden inleveren. Vermeld dit op 
de verpakking welke soort olie het betreft. 
 

Etikettering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afvoer 
 
Het afval moet worden afgevoerd in verpakking met UN-keurmerk, voorzien van 
de juiste etiketten. Dit kan een jerrycan van 10 liter zijn, zoals aangeleverd door 
Reststoffenbeheer, maar dit kan ook een stalen drum zijn. Overleg met een 
medewerker van Reststoffenbeheer in geval van twijfel. 
Bied minerale olie en synthetische olie gescheiden van elkaar aan en geef aan op 
de verpakking om welke olie het gaat en of er sprake is van afwijkende 
verontreinigingen.  
 
Volle vaten kunnen worden aangeleverd bij het afvalverzamelpunt van het 
gebouw (Gebouwbeheer) waar ook de lege vaten te verkrijgen zijn. Bij tekort aan 
emballage kan contact worden opgenomen met Reststoffenbeheer. 
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Verwerking 

 

De olie wordt geregenereerd tot basisolie, zodat het opnieuw verwerkt kan 
worden tot smeerolie. Dit is alleen mogelijk als er geen sprake is van chemische 
verontreiniging. 
Bij verontreiniging wordt de olie verbrand, wat een hoger verwerkingstarief tot 
gevolg heeft en meer belastend is voor het milieu dan recycling. 
 
Bijzonderheden 
 
Bij olie-watermengsels met metaaldeeltjes is er sprake van boor-, snij- en 
slijpolie. Kijk voor de afvoer van deze stroom bij het betreffende hoofdstuk in 
deze brochure.   
Ook siliconenolie, PCB-houdende of CFK-houdende olie horen niet thuis bij de 
afgewerkte olie. Meld deze stromen apart aan bij Reststoffenbeheer, zodat afvoer 
in overleg kan plaatsvinden.
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Boor-, snij- en slijpolie,  

Categorie III 

 
Definitie 

Emulgerende oliën, gebruikt voor mechanische bewerking van metalen. 
 
Afvoer 

Diverse emballage mogelijk waaronder een IBC (Intermediate Bulk Container). 
Neem contact op met Reststoffenbeheer. Een gevaarsetiket is hierbij niet nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerking 

Water, olie en vaste delen worden gescheiden en zoveel mogelijk nuttig 
toegepast in de vorm van recycling en energieopwekking.  
 
 
Bijzonderheden 
Zorg voor zo weinig mogelijk metaalkrullen en chemische verontreiniging. Met 
name chloorhoudende oplosmiddelen en ontvettingsmiddelen zorgen ervoor dat 
de olie niet opgewerkt kan worden en dat de verwerkingskosten aanzienlijk hoger 
worden. 
De olie wordt, afhankelijk van de kwaliteit, geregenereerd, opgewerkt tot gasolie, 
of verbrand als chemisch afval met terugwinning van energie. 
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Organische chemicaliënrestanten,  
Categorie III 
 

Definitie 

Chemicaliën in originele verpakking met als basis een 
kool(water)stofstructuur. Houd vloeistoffen gescheiden van vaste stoffen. 

Etikettering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvoer 

De originele verpakkingen moeten verzameld worden in chemieboxen, aan te 
vragen bij Reststoffenbeheer. Kleine hoeveelheden kunnen in een niet gesloten 
blauw 30-litervat aangeboden worden. Mochten kunststof potten broos zijn 
geworden, zorg er dan voor dat de inhoud van de pot niet vrijkomt. Eventueel 
kan Reststoffenbeheer zorgen voor zgn. gripzakken om potten in te verpakken. 
 
Bij iedere box/vat moet een gedetailleerde lijst worden toegevoegd met de 
chemicaliën die worden aangeboden. 
 

 

 

 

 

 

 

Verwerking 
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De organische chemicaliënrestanten worden over het algemeen vernietigd door 
verbranding bij hoge temperatuur afhankelijk van de stof. 

 

Bijzonderheden 

 
Niet alle soorten vast chemisch afval kunnen zomaar afgevoerd en verwerkt 
worden. Voorbeelden zijn vast pikrinezuur en organische peroxides. Bij afvoer 
van dergelijke stoffen met bijzondere risico’s moet contact opgenomen worden 
met Reststoffenbeheer. De nodige maatregelen kunnen dan genomen worden om 
een veilige en milieuverantwoorde opslag, transport en verwerking te 
garanderen. Zorg ervoor dat glazen potten niet kunnen breken en zet stoffen die 
met elkaar kunnen reageren altijd in aparte boxen.  
Houdt bijzondere stoffen altijd apart, zoals sterk reactieve stoffen enz. Vermeldt 
eventuele bijzondere risico’s op het etiket en op de paklijst naast naam en 
telefoonnummer van de persoon die de afvoer regelt. 
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Vloeibaar organisch halogeenrijk 

laboratoriumafval, Categorie IV 

 

Definitie 

Organische oplosmiddelen met meer dan 4 % halogenen, zoals chloor-, fluor-, 
broom- of joodverbindingen, zoals chloroform, dichloormethaan, bromoform, en 
ontvettingsmiddelen als ‘per’ en ‘tri’  

 

Etikettering 

 

 

Omdat het afvalvat enige malen gebruikt mag worden, wordt bij hergebruik van 
de verpakking een ander etiket toegepast. Hierop is in rood de tekst vermeld: 
 
LET OP: Dit is een lege ongereinigde verpakking. Bij  

hergebruik mag deze verpakking alleen ingezet worden voor 

de categorie afvalstoffen die aangegeven is op het etiket. 

 
Zorg ervoor dat er in deze jerrycan geen andere categorie afvalstoffen verzameld 
worden dan er op het etiket staan. 

 

 

 

 

Afvoer  
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Het afval moet afgevoerd worden een jerrycan van 10 liter met UN-keur en 
voorzien van de juiste etiketten (aangeleverd door Reststoffenbeheer) die 
volledig zijn ingevuld. De volle vaten kunnen aangeleverd worden bij het 
afvalverzamelpunt van het gebouw (gebouwbeheer) waar ook de lege vaten 
te verkrijgen zijn. Bij tekort aan emballage kan contact opgenomen worden 
met Reststoffenbeheer. 

Verwerking 

Dit afval wordt vernietigd d.m.v. verbranding. De vaten worden verwerkt in een 
gecontroleerde verbrandingsinstallatie waarbij de rookgassen optimaal worden 
gereinigd en de ontstane energie optimaal wordt benut. 

 

Bijzonderheden 

Halogeenhoudende oplosmiddelen moeten apart worden ingezameld. 
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`12 

Gasontladingslampen, Categorie V 
 

Definitie 

Gasontladingslampen zijn lampen zonder gloeidraad die, doordat een elektrische 
stroom door een met gas gevulde buis wordt gestuurd, licht geven. Het gaat om 
spaarlampen, TL-buizen, PL-lampen, natriumlampen en kwiklampen. 

Etikettering 

Gevaarsetiket niet noodzakelijk 

 

Afvoer 

 
Voor de reguliere afvoer van TL-buizen en spaarlampen voldoet iedere verpakking 
mits de lampen goed beschermd zijn tegen breuk. Bij afvoer van grote 
hoeveelheden ineens kan Reststoffenbeheer op aanvraag speciale emballage 
leveren. 
 
Bijzonderheden 

 

Voorkom zoveel mogelijk breuk, aangezien gebroken lampen niet recylebaar zijn. 
Gebroken lampen in de emballage voor afvoer TL-buizen brengen altijd extra 
kosten met zich mee. 
 
Behalve het fluoriscentiepoeder wordt de volledige lamp gerecycled. 
Gloeilampen kunnen via het restafval afgevoerd worden. 
 
Sinds enige tijd wordt voor TL-buizen en spaarlampen een 
verwijderingsbijdrage gevraagd bij de aanschaf hiervan. 
De stichting NVMP zorgt vervolgens voor de inzameling en verwerking van 
deze afvalstroom. Omdat ze dit alleen doen voor grote partijen op centrale 
punten, verzorgt Reststoffenbeheer de inzameling op de Uithof en bij locaties 
van universiteit in de binnenstad en zorgt zij voor het overpakken in NVMP 
emballage en een centrale afvoer. Verwerkingskosten worden niet meer in 
rekening gebracht, alleen transport en wat handelingskosten. 
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Anorganische chemicaliënrestanten,  
Categorie V 
 

Definitie 

Chemicaliën van minerale origine, dus zonder koolstofstructuur. Zouten van 
zware metalen vallen (voor de afvalverwerking) altijd onder anorganische 
chemicaliën. 
 

 

Etiket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afvoer 

 

Kleine hoeveelheden moeten afgevoerd worden in een 30 liter blauw vat zonder 
deksel. Grotere hoeveelheden moeten altijd apart aangemeld worden zodat in 
overleg chemieboxen geleverd kunnen worden. Mochten kunststof potten broos 
zijn geworden, zorg er dan voor dat de inhoud van de pot niet vrijkomt door ze 
extra te verpakken. Eventueel kan Reststoffenbeheer zorgen voor zgn. 
gripzakken om potten in te verpakken. 
 
Bij iedere box/vat moet een lijst toegevoegd worden met de chemicaliën die 
worden aangeboden. 
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Verwerking 

 
De meeste stoffen uit deze groep worden gecontroleerd gestort ( C2-deponie). 
 

Bijzonderheden 

 

 
Niet alle soorten vast chemisch afval kunnen zomaar afgevoerd en verwerkt 
worden. Voorbeelden zijn vast natrium, uraniumzouten, pikrinezuur, beryllium, 
peroxides. De afvoer van dergelijke stoffen met bijzondere risico’s moet overlegd 
worden met Reststoffenbeheer. De nodige maatregelen kunnen dan genomen 
worden om een veilige en milieuverantwoorde opslag, transport en verwerking te 
garanderen. Zorg ervoor dat glazen potten niet kunnen breken en zet stoffen die 
met elkaar kunnen reageren in aparte boxen.  
Houdt bijzondere stoffen altijd apart, zoals vast natrium en kalium, 
cyanidehoudend afval, sterk reactieve stoffen enz. Vermeld eventuele bijzondere 
risico’s op het etiket en op de paklijst naast naam en telefoonnummer van de 
persoon die de afvoer regelt. 
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Kwikhoudend afval, Categorie V 
 

Definitie 

Stoffen of voorwerpen met metallisch kwik, zoals thermometers, 
kwikschakelaars, bloeddrukmeters, barometers etc. 

Etikettering 

 

Afvoer  

Voor de afvoer zijn diverse verpakkingen mogelijk (bijv. emmer met klemdeksel), 
mits luchtdicht af te sluiten. Voorkom zoveel mogelijk de verdamping van kwik, 
gezien de giftigheid van de damp. 

Verwerking 

Het kwik wordt uit het afval gehaald d.m.v. vacuumdestillatie en opnieuw 
toegepast waar toegestaan. 

Bijzonderheden 

Voorkom morsen van kwik op o.a. aluminium voorwerpen, apparatuur en 
sieraden, aangezien kwik (en dampen daarvan) vele metalen kan aantasten en 
grote schade kan aanrichten. 

Bij calamiteiten of incidenten met kwik is bij de Arbo- & Milieucoördinator van de 
Faculteit kennis en faciliteiten voorhanden om kwik op te ruimen. 
Bij het morsen van kwik op vaste vloerbedekking kan de vloerbedekking 
plaatselijk uitgesneden en naar Reststoffenbeheer afgevoerd worden. 
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Accu’s die een vloeistof bevatten, Categorie V 
 

Definitie 

Oplaadbare accu’s gevuld met zure of alkalische elektrolyt. 

 

Etikettering 

 

 

 

 

Afvoer 

Accu’s kunnen los aangeboden worden. Zet lekkende of beschadigde accu’s in 
een open lekbak (bijvoorbeeld blauwe chemiebak) om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. 

Verwerking 

Recycling van metaal(zouten), kunststoffen, zuren of basen. 

Bijzonderheden 

Voorkom aanraking met het elektrolyt. Vaak bevatten accu’s zwavelzuur, een 
enkele druppeltje zorgt al voor beschadigde kleding. Spoel bij aanraking direct 
met veel water.
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Batterijen en accu's, Categorie V 
 

Definitie 

 

Opslagmiddelen van electrische energie, meestal m.b.v. een of meerdere droge 
elementen in een houder. De niet oplaadbare typen zijn: zinkkoolstof, alkaline, 
zink-lucht, zilveroxide, lithium-mangaanoxide. Oplaadbaar zijn: nikkel-cadmium 
(NiCd), nikkel-metaalhydride (NiMh), lithium-ion (Li-ion). 
 
Etiket 

 

Geen etiket noodzakelijk 
 
Afvoer 

 

Batterijen kunnen afgevoerd worden in batterijboxen, een KGA-box (deze zijn 
vaak te vinden bij de portier van een gebouw of bij het magazijn dat verkoop en 
uitlevering van kantoorartikelen verzorgt) of in een open blauw chemievat. 
Speciale batterijbakken kunnen bij Reststoffenbeheer ook aangevraagd worden. 
 
Verwerking 

 
De batterijen en accu’s worden gesorteerd naar type en samenstelling in een 
speciale inrichting van de STIBAT (Stichting Batterijen), de stichting die de 
inzameling van batterijen in Nederland coördineert. Hierna worden de batterijen 
per soort materiaal (met name zware metalen) zoveel mogelijk gerecycled. 
 

Bijzonderheden 

 
De meeste kleine batterijen, knoopcellen en kleine accu’s (oplaadbare batterijen) 
kunnen in de sorteerinrichting gescheiden worden zodat elke batterij op de juiste 
manier verwerkt kan worden.  Lithiumaccu’s worden apart gehouden en apart 
afgevoerd naar de verwerker. 
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Inkt- en tonercartridges, Categorie V 
 
 
Definitie 

 

Houders voor printerinkt en tonerpoeder, al dan niet hervulbaar. Bij het kopieren 
overblijvende restmateriaal, verpakt in toneropvangflessen of bakjes. 
 
Etikettering 

 
Geen 
 

 

Afvoer 

 

Verzamel de tonerrestanten en lege tonerhouders en cartridges in goed 
afgesloten verpakkingen of houders in verband met de sterk vervuilende 
eigenschappen. Eventueel zijn bij Reststoffenbeheer gripzakken verkrijgbaar om 
ze extra te verpakken. De toners zijn vaak via de leverancier van het kopieer 
apparaat weer in te ruilen. De toners kunnen in de KGA boxen in het gebouw 
afgevoerd worden. KGA boxen kunnen bij Reststoffenbeheer besteld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verwerking 

 

Reststoffenbeheer heeft een vaste leverancier voor toners en cartridges waar 
deze zoveel mogelijk gerecycled worden voor hergebruik van de grondstoffen 
en/of hergebruik van de tonerhouders en cartridges. 
 

 

Bijzonderheden 

 

Los tonerpoeder is schadelijk voor de gezondheid en heeft sterk vervuilende 
eigenschappen, dus alleen goed gesloten houders en verpakkingen mogen 
aangeboden worden.  
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Bestrijdingsmiddelen,  

Categorie V 
 

Definitie 

Chemische middelen ter bestrijding van o.a. schimmels, onkruid en insekten. 

Etiket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvoer 

 
Bestrijdingsmiddelen moeten in de originele verpakking afgevoerd worden. Meld 
de afvoer apart aan bij Reststoffenbeheer. 
 
 
Verwerking 

 
Dit afval wordt vernietigd d.m.v. verbranding. De vaten worden verwerkt in een 
gecontroleerde verbrandingsinstallatie waarbij de rookgassen optimaal worden 
gereinigd en de ontstane energie optimaal wordt benut. 
 
Bijzonderheden 

 
Op de verpakking dient te staan om welk bestrijdingsmiddel het gaat. Eventuele 
datasheets moeten met de verpakkingen mee afgevoerd worden. 
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Asbesthoudend afval,  

Categorie VI 
 

Definitie 

Voorwerpen en apparaten met chrysotiel(=witte asbest), amosiet(=bruine 
asbest), crocidoliet(=blauwe asbest), tremoliet(=wit-achtige asbest) of 
anthophylliet(=grijze asbest) zoals asbestplaatjes, koord en bloembakken en 
oude ovens. 

 

Etiket 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Afvoer 

Dubbel verpakt in plastic (dicht). Reststoffenbeheer zorgt eventueel voor de 
juiste etiketten en verpakkingsmateriaal. Asbest afkomstig uit bijvoorbeeld 
renovatie van gebouwen wordt afgevoerd door de specialist die de renovatie 
uitvoert. 
 

Verwerking 

Asbest gaat via een regionaal verzamelpunt naar Deponie (gecontroleerde 
stort van afvalstoffen). 
 
 

Bijzonderheden 

Asbest dat vrijkomt n.a.v. een verbouwing dient te worden afgevoerd door de 
aannemer. 
Een enkele keer wordt er nog wel eens op De Uithof al dan niet in de berm wat 
asbest golfplaten aangetroffen. Meldt u dit zo snel mogelijk bij Reststoffenbeheer 
dan kan het worden ingepakt en verwijderd. 
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CFK-houdend witgoed,  

Categorie VI  
 

Definitie 

Koel- en vriesapparaten met CFK-houdend koelmiddel en/of isolatiemateriaal 
die overtollig zijn geworden of defect zijn geraakt. 

Etikettering 

Geen 

Afvoer 

In overleg met Reststoffenbeheer kunnen koel- en vriesapparaten als 
stuksgoed afgevoerd worden. Zet de apparatuur niet alvast ongecontroleerd 
buiten, dit om emissies door beschadiging e.d. te voorkomen.  

Verwerking 

Er vindt vrijwel volledige recycling van metalen, glas, kunststoffen en 
koelmiddelen plaats. 

Bijzonderheden 

Biedt de apparaten schoon en ontdooid aan. Voeg altijd een schriftelijke 
verklaring toe waaruit blijkt dat er geen sprake is van een biologische, 
radioactieve en/of chemische besmetting (een vrijgaveformulier staat op 
www.FSC.uu.nl  bij Reststoffenbeheer – diensten - afvalverwijdering - 
bedrijfsafval). 
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Gasflessen,  

Categorie VI 
 

Definitie 

Drukhouders (Flessen, lecturebottles) gevuld met gas of ademlucht. 

 

Etiket 

Afhankelijk van het soort gas, maar tenminste het volgende: 

 

 

 

 

Afvoer 

Gasflessen die niet meer door de oorspronkelijke leverancier worden 
teruggenomen kunnen in overleg met Reststoffenbeheer afgevoerd worden. 
Omdat de verwerking niet altijd in Nederland kan plaatsvinden kan de afvoer 
lange tijd in beslag nemen onder de regelgeving van de EVOA. Het aanmelden 
van gasflessen moet vergezeld gaan van een lijst met gassoort, inhoud, 
cilindernummer, fabrikant en keurdatum. 

 

Verwerking 

Zo mogelijk wordt de cilinder hergebruikt van de houder en het gas (fles wordt 
opnieuw gekeurd). Indien dit niet mogelijkis, vindt gecontroleerde afgassing 
plaats van de inhoud waarbij deze vaak verbrand wordt. Daarna vindt indien 
mogelijk recycling van het metaal plaats. 

De verwerking hangt sterk af van het type gas in de houder en wordt per gasfles 
bepaald. 

 

Bijzonderheden 

Gasflessen dienen altijd ruim van tevoren aangemeld te worden. Houd rekening 
met een lange tijd tussen aanmelden en ophalen. Gasflessen worden altijd op 
locatie afgevoerd dus zorg voor een veilige opslag. Probeer gasflessen altijd via 
de oorspronkelijke leverancier kwijt te raken. Dit is goedkoper, sneller en vaak 
veiliger omdat de fles en inhoud bij de leverancier goed bekend zijn. 
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Brandblussers 

 

Definitie 

Handblusmiddelen met kooldioxide, poeder of schuim, al dan niet 
halogeenhoudend (oude types). 

 

Etikettering 

Geen 

 

Afvoer 

Over het algemeen worden oude blussers via FSC Divisie Facilities – Security 
afgevoerd als onderdeel van een contract om nieuwe blussers te plaatsen (oud 
voor nieuw). Dus de afvoer vindt meestal via een erkende leverancier plaats.  

Brandblussers die niet via de gebruikelijke leverancier weer ingenomen worden, 
kunnen aangemeld worden bij Reststoffenbeheer.  

Verwerking 

De brandblussers worden naar een speciale demontagelijn in amsterdam 
gestuurd bij een van de eindverwerkers van gevaarlijk afval.  
Alle materiaalsoorten van de brandblussers worden zoveel mogelijk gerecycled. 
Het bluspoeder wordt gestort, (halogeenhoudende) blusgassen worden vernietigd 
door verbranding, kooldioxide wordt gecontroleerd afgelaten. 



 

VOOR VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET FSC, RESTSTOFFENBEHEER 

TEL. 253 3236 / 253 3819 / 241 1952 OF VIA E-MAIL:  INFO.RESTSTOFFENBEHEER@UU.NL    

U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN HET SERVICEMELDPUNT VAN HET FSC 253 2222 OF VAN HET  

OPDRACHTENFORMULIER OP DE WEBSITE WWW.UU.NL/FSC ONDER  

AFDELING – RESTSTOFFENBEHEER - AANVRAGEN 

56 

 

Afvalstoffen met bijzondere risico’s,  
Categorie VI 

 
Definitie 

Ontplofbare stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen, organische 
peroxiden, asbesthoudende voorwerpen, uiterst reactieve geconcentreerde 
stoffen die een bijzondere behandeling vereisen. 

 

Emballage 

 
Deze stoffen moeten altijd in overleg worden afgevoerd. Het is hierbij uiterst 
belangrijk dat Reststoffenbeheer en de eindverwerker goed op de hoogte zijn van 
de risico’s van de afvalstof. Aan de hand van de wet- regelgeving zal bepaald 
worden welke emballage nodig is voor veilig transport. 
 
Afvoer 

 
Eventueel kunnen in de vorm van een speciale emballage, 
temperatuurbeheersing of een medische calamiteitenkit, extra maatregelen nodig 
zijn. Niet altijd is van te voren duidelijk hoe de afvalstof  verwerkt gaat worden, 
of waar en door wie (in Nederland of in het buitenland). Samenwerking tussen de 
klant, Reststoffenbeheer en de verwerker geeft tot nu toe altijd een mogelijkheid 
tot  afvoer en verwerking. 
Na overleg met Reststoffenbeheer kan de verpakking aangeboden worden via het 
afvalverzamelpunt of wordt de afvalstof op locatie direct door de verwerker 
opgehaald. Gelet moet worden op de juiste voorzorgsmaatregelen als 
verpakkingswijze, invullen van het inhoudsopgave etiket, overdracht en 
begeleidingsdocumenten, etc. Dit wordt geregeld door Reststoffenbeheer in 
samenwerking met de eindverwerker van de afvalstof.  
 

 

Verwerking 

 
De verwerking hangt sterk samen met de aangeboden stof. Sterke zuren worden 
in een ONO-installatie verwerkt. Extreem toxische stoffen worden indien mogelijk 
verbrand bij hoge temperatuur of gaan anders naar C2 deponie. 
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Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 

 
Dit is afval dat in kleine hoeveelheden vrijkomt in bedrijven en instellingen, 
voornamelijk uit de kantooromgeving. Sinds de laatste herziening van de KGA-
lijst mag er veel afval gewoon bij het restafval gegooid worden. 
De volgende voorwerpen en stoffen moeten nog gescheiden worden aangeleverd 
om milieuschade te voorkomen en/of om recycling mogelijk te maken: 
 

Batterijen 
Spaarlampen / Energiezuinige lampen 

TL-buizen 

Vloeibare gootsteenontstopper 
Lampenolie 
Bestrijdingsmiddelen 
Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen 
Terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,  
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder  
en wasbenzine  
Kwikschakelaar ( zoals in ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)  
Medicijnen 
Kwikthermometers 
Fotofixeer 
Foto-ontwikkelaar 
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur 
Zoutzuur  
Accu’s 
Benzine  
Motorolie, afgewerkte olie, remolie 
Oliefilters 

 
Ander afval, zoals bijvoorbeeld diskettes, correctievloeistof, viltstiften en nagellak 
mag dus gewoon in de afvalbak. 
 
 
Injectienaalden e.d. moeten middels een naaldencontainer worden afgevoerd. 
Toners en cartridges moeten extra verpakt worden in plastic wanneer de kans 
bestaat dat er poeder of inkt vrij komt. TL-buisjes en spaarlampen mogen in de 
bak wanneer ze voldoende beschermd zijn tegen breuk, anders apart bij 
gebouwbeheer inleveren. Vloeibare afvalstoffen (zuren, oplosmiddelen, 
fotografische vloeistoffen in kleine hoeveelheden) mogen in de bak wanneer er 
geen kans bestaat op het vrijkomen van de vloeistoffen. Flessen extra vastzetten 
of verpakken tegen breuk. 
Onderdelen met kwik (schakelaars, thermometers e.d.) graag apart bij 
gebouwbeheer inleveren. 
Bestrijdingsmiddelen mogen niet in deze bak aangeleverd worden. Alleen 
aanleveren met originele verpakkingen met bijsluiter (MSDS) van de fabrikant 
Voor afvoer contact opnemen met Reststoffenbeheer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afvoer 
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KGA afval kan afgevoerd worden in een rode KGA-box die bij Reststoffenbeheer 
aangevraagd kan worden en op diverse centrale plaatsen in de gebouwen is 
geplaatst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerking 

 
De verschillende soorten afval worden gescheiden in de diverse categorieën afval 
zoals hiervoor beschreven en op de overeenkomstige wijze verwerkt.  
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STOFFENINDEX 

 
Voorbeelden van veel gebruikte chemicaliën  
Deze lijst is niet limitatief en kan nog aangevuld worden met  
andere voorbeelden uit de praktijk. Wanneer er sprake is van  
sterk verdunde oplossingen wordt soms een andere keus van  
verwerking gemaakt. Ook het aanbieden in vloeibare of vaste  
vorm betekent mogelijk een andere vorm van verwerking.  

 
 toestand 

Stofnaam 

in originele 

verpakking/ 

geconcentreerd 

verdund, 

gemengd 

Aceetaldehyde 39 34 

Aceton 39 34 

Acrylamide (vast) 39 - 

Acrylamide-gels - 32 

Aktieve koolstof (carbon black) 39 32 

Ammonia (25% ammoniak in water)  34 

Ammoniumchloride 44 25/29 

Ammoniumpersulfaat 55 25/29 

Ammoniumsulfaat 44 25/29 

Bariumhydroxide octahydraat 44 29 

Bariumsulfide 44  

Benzeen 39 34 

Benzeensulfonchloride 39 34 

Blauwzuur (20% in water) - 29 

Boorzuur 25 42 

Borax 44 42 

Chloornaftaleen 1- 39 41 

Chloroform 39 41 

Citroenzuur (vast) 39 - 

Citroenzuur (vloeibaar) 39 34 

Dichloorethaan 1,1- 39 41 

Dichloormethaan (DCM) 39 41 

EDTA (vast) 39 - 

EDTA (vloeibaar, > 0%) - 34 

Ethanol 39 34 

Ethanolamine 39 34 

Ether 39 34 

Ethidiumbromide 39 * 

Ethyleenglycol 39 34 

Fixeer (foto- en reprografisch afval) 27 27 

Formaline 39 34 

Formamide 39 34 

Fosforzuur 55 25 

Glutaaraldehyde 39 34 

Hydrazine 44 55 

Hydrochinon 39 34 

Hydroxylamine 44 25 

Isopropylalcohol / Isopropanol 39 34 

Kaliumdichromaat 44 25/29 

Kaliumhydroxide 44 29 
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Kaliumjodide 44 25/29 

Kaliumperchloraat 55 25/29 

Kaliumpermanganaat 44 29 

Koper(II)sulfaat pentahydraat 44 25 

Kwik 46 46 

Magnesiumchloride 44 25/29 

Mercapto-ethanol, 2- 39 34 

Methanol 39 34 

Methyleendiacrylamide 39 34 

Mierenzuur 55 34 

Natriumacetaat 39 34 

Natriumazide 44 29 

Natriumbisulfiet 44 25 

Natriumcarbonaat 44 29 

Natriumcyanide 44 29 

Natriumhydroxide/  caustic soda 44 29 

Natriumjodide 44 25/29 

Natriummetabisulfiet 44 25/29 

Natriumsilicaat 44 29 

Natriumsulfaat 44 25/29 

Natriumthiosulfaat pentahydraat 44 25/29 

Ontwikkelaar 44 31 

Perchloorzuur 55 25 

Picrinezuur ** 55 

Salpeterzuur  55 25 

Tetrahydrofuraan 39 34 

Tetramethylethyleendiamine 39 34 

Tolueen 39 34 

Trichloorazijnzuur 44 25 

Zilvernitraat 44 25 

Zinkchloride 44 25 

Zoutzuur 55 25 

Zwavelzuur 55 25 
 
 
* Op het laboratorium ‘ opschonen’  van de vloeistof met actieve kool  
is ook een optie. De buffer kan dan via de gootsteen of via ‘30’ weg. 
 
** Droog picrinezuur (watergehalte < 10%) heeft explosieve eigenschappen, afvoer in overleg. 
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Recyclinglogo's 
 
 
Op veel verpakkingen staat een logo dat aangeeft wat er met de lege verpakking 
moet gebeuren. Op deze pagina een overzicht van de verkeersborden in 
recycleland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit logo laat zien dat batterijen, 
spaarlampen, verfresten, medicijnen 
en dergelijke niet in de afvalbak 
thuishoren. Deze horen bij het 
chemisch afval. 

Het glasbaklogo staat op glazen 
verpakkingen. Het betekent dat de 
verpakking in de glasbak hoort en 
wordt gerecycled. 

Het ALU logo staat op de 
verpakkingen van aluminium. Ook 
deze verpakkingen worden uit de 
afvalstroom gehaald en gerecycled. 

ego  Het logo met de opgestoken duim 
vindt u op drankenkartons zoals 
melkpakken, yoghurtpakken en 
pakken met vruchtensap. Het logo 
spoort aan lege drankenkartons plat 
te maken. Zo nemen ze minder 
ruimte in de vuilnisbak en zijn ze 
gemakkelijker uit het afval te halen 
voor recycling. 
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Het kringlooplogo met drie pijlen vindt u op 
verpakkingen van papier en karton. Het 
betekent dat deze verpakkingen samen met 
oud papier gerecycled kunnen worden. Het 
symbool wil echter niet zeggen dat de 
verpakking van betreffend product altijd 
gemaakt is van gerecycled papier of karton. 

De magneet en het blikje vindt u op stalen 
verpakkingen. Het betekent dat de 
verpakking met behulp van magneten uit de 
afvalstroom wordt gehaald en gerecycled. 

Het vuilnisbakje met de wijzende hand of 
figuurtje kunt u aantreffen op allerlei 
verpakkingen die er gevoelig voor zijn op 
straat terecht te komen, zoals drankenblikjes. 
Het logo betekent dat de lege verpakking in 
de vuilnisbak hoort. 

De kunststoffenindustrie hanteert wereldwijd 
een coderingssysteem voor 
kunststofverpakkingen. Dit coderingssysteem 
helpt de recyclers bij het sorteren van 
kunstproducten. In het coderingssysteem zijn 
zeven kunststofsoorten ondergebracht. Het 
nummer verwijst naar het soort kunststof 
waaruit de verpakking is gemaakt. Het 
symbool is bedoeld voor recyclingbedrijven. 
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Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) 

 

   Met de invoering van de GHS/REACH wetgeving gaan deze zinnen verdwijnen op 
   nieuwe verpakkingen. Voorlopig zal het nog jaren duren voordat de oude verpakkingen 
   met deze R&S aanduidingen niet meer in omloop zijn. 
 
Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 
'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', die is gebaseerd op de Wet 
Milieugevaarlijke Stoffen. Op de etiketten van een stof dienen de bijbehorende symbolen en Risk- 
en Safety-zinnen te zijn aangebracht. Deze verplichting geldt ook bij overheveling naar kleinere 
verpakkingen. R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven 
veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn hieronder op nummer gerangschikt. 
Eerst de enkelvoudige en vervolgens de gecombineerde zinnen.  

Als de werkgever, die de stoffen gebruikt (of laat gebruiken), nalaat om de juiste R-S zinnen 
aan te geven op de etiketten, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die 
voortvloeit uit het gebruik van deze stoffen.  
In de EURAL (Europese afvalstoffenlijst) wordt gebruik gemaakt van de R- en S-zinnen bij de 
afweging of een stof onder gevaarlijk afval valt of onder niet gevaarlijk afval. 

 

R-zinnen (aanduiding gevaren)  

R-nummer Gevaren-aanduiding 

R 1  In droge toestand ontplofbaar 

R 2  Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere onstekingsoorzaken 

R 3  Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen 

R 4  Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen 

R 5  Ontploffingsgevaar door verwarming 

R 6  Ontplofbaar met en zonder lucht 

R 7  Kan brand veroorzaken 

R 8  Bevordert de verbranding van brandbare stoffen 

R 9  Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen 

R 10  Ontvlambaar 

R 11  Licht ontvlambaar 

R 12  Zeer licht ontvlambaar 

R 13  Ontvlambaar samengeperst gas 

R 14  Reageert heftig met water 

R 15  Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water 

R 16  Ontploffingsgevaar bij menging met oxydere stoffen 

R 17  Spontaan ontvlambaar in lucht 

R 18  Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen 

R 19  Kan ontplofbare peroxyde vormen 

R 20  Schadelijk bij inademing 

R 21  Schadelijk bij aanraking met de huid 

R 22  Schadelijk bij opname door de mond 

R 23  Vergiftig bij inademing 

R 24  Vergiftig bij aanraking met de huid 

R 25  Vergiftig bij opname door de mond 

R 26  Zeer vergiftig bij inademing 

R 27  Zeer vergiftig bij aanraking met de huid 

R 28  Zeer vergiftig bij opname door de mond 

R 29  Vormt vergiftig gas in contact met water 
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R 30  Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden 

R 31  Vormt vergiftigde gassen in contact met zuren 

R 32  Vormt zeer vergiftigde gassen in contact met zuren 

R 33  Gevaar voor cumulatieve effecten 

R 34  Veroorzaakt brandwonden 

R 35  Veroorzaakt ernstige brandwonden 

R 36  Irriterend voor de ogen 

R 37  Irriterend voor de ademhalingswegen 

R 38  Irriterend voor de huid 

R 39  Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten 

R 40  Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten  

R 41  Gevaar voor ernstig oogletsel 

R 42  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing 

R 43  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 

R 44  Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand 

R 45  Kan kanker veroorzaken 

R 46  Kan erfelijke genetische schade veroorzaken 

R 47  Kan geboorte-afwijking veroorzaken 

R 48  Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling 

R 49  Kan kanker veroorzaken bij inademing 

R 50  Zeer vergiftig voor in het water levende organismen 

R 51  Vergiftig voor in het water levende organismen 

R 52  Schadelijk voor in het water levende organismen 

R 53  Kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 

R 54  Vergiftig voor planten 

R 55  Vergiftig voor dieren 

R 56  Vergiftig voor bodemorganismen 

R 57  Vergiftig voor bijen 

R 58  Kan in het milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 

R 59  Gevaarlijk voor de ozonlaag 

R 60  Kan de vruchtbaarheid schaden 

R 61  Kan het ongeboren kind schaden 

R 62  Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid 

R 63  Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind 

R 64  Kan schadelijk zijn via de borstvoeding  

R 65  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken 

R 66  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 

R 67  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken  

R 68  Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten  

Gecombineerde R-zinnen  

R-nummers Gevaren-aanduiding 

R 14/15  Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas 

R 15/29  Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water 

R 20/21  Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid 

R 21/22  Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R 20/22  Schadelijk bij inademing en opname door de mond 

R 20/21/22  Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond  

R 23/24  Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid 

R 24/25  Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R 23/25  Vergiftig bij inademing en bij opname door de mond 

R 23/24/25  Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid 

R 26/27  Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid 

R 27/28  Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R 25/28  Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond 
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R 26/27/28  Zeer vergiftig bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond  

R 36/37  Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen 

R 37/38  Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid 

R 36/38  Irriterend voor de ogen en de huid 

R 36/37/38  Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid 

R 39/23  Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing 

R 39/24  Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid 

R 39/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond 

R 39/23/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond 

R 39/24/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de 
mond 

R 39/23/24/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname 
door de mond 

R 39/26  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing 

R 39/27  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij bij inademing en aanraking met de huid 

R 39/28  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond 

R 39/26/27  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid  

R 39/26/28  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond 

R 39/27/28  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de 
mond 

R 39/26/27/28  Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en 
opname door de mond 

R 40/20  Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/21  Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/22  Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/21  Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/22  Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/21/22  Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten 
niet uitgesloten 

R 42/43  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid 

R 48/20  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing 

R 48/21  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met 
de huid 

R 48/22  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door 
de mond 

R 48/20/21  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en 
aanraking met de huid 

R 48/20/22  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en 
opname door de mond 

R 48/21/22  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met 
de huid en opname door de mond 

R 48/20/21/22  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, 
aanraking met de huid en opname door de mond 

R 48/23  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing 

R 48/24  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de 
huid 

R 48/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de 
mond 

R 48/23/24  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en 
aanraking met de huid 

R 48/23/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en 
opname door de mond 

R 48/24/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de 
huid en opname door de mond 

R 48/23/24/25  Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, 
aanraking met de huid en opname door de mond 

R 50/53  Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

R 68/20  Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 
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R 68/21  Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 68/22  Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 68/20/21  Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 68/20/22  Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/21/22  Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten 
niet uitgesloten 

R 51/53  Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken 

R 52/53R 52/53  Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken 

S-zinnen (aanduiding veiligheidsaanbevelingen)  

S-nummer Veiligheidsaanbeveling 

S 1  Achter slot bewaren 

S 2  Buiten bereik van kinderen bewaren 

S 3  Op een koele plaats bewaren 

S 4  Verwijderd van woonruimten opbergen 

S 5  Onder .... houden (geschikte vloeistof opgegeven door fabrikant) 

S 6  Onder .... houden (inert gas door fabrikant op te geven) 

S 7  In goed gesloten verpakking bewaren 

S 8  Verpak- king droog houden 

S 9  Op een goed geventileerde plaats bewaren 

S 12  De verpakking niet hermetisch sluiten 

S 13  Verwijderd houden van eeten drinkwaren en van dierenvoeder 

S 14  Verwijderd houden van .... (in te vullen door fabrikant) 

S 15  Verwijderd houden van warmte 

S 16  Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken - 

S 17  Verwijderd houden van brandbare stoffen 

S 18  Verpakking voorzichtig behandelen en openen 

S 20  Niet eten of drinken tijdens gebruik 

S 21  Niet roken tijdens gebruik 

S 22  Stof niet inademen 

S 23  Gas/rook/damp/spuitnevel *) niet inademen *) De toepasselijk term(en) aangegeven 

S 24  Aanraking met de huid vermijden 

S 25  Aanraking met de ogen vermijden 

S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen 

S 27  Ver- ontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken 

S 28  Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel .... (aan te geven door de fabrikant) 

S 29  Afval niet in de gootsteen werpen 

S 30  Nooit water op deze stof gieten 

S 33  Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit 

S 34  Schok en wrijving vermijden 

S 35  Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren 

S 36  Draag geschikte beschermende kleding 

S 37  Draag geschikte handschoenen 

S 38  Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen 

S 39  Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen 
 

S 40  Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal .... gebruiken (aan te geven 
door fabrikant) 

S 41  In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden 

S 42  Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen 

S 43  In geval van brand .... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico 
vergroot toevoegen: Nooit water gebruiken) 

S 44  Indien met zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) 
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S 45  Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit 
etiket tonen) 

S 46  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen 

S 47  Bewaren bij een temperatuur .... C (aan te geven door de fabrikant) 

S 48  Inhoud vochtig houden met .... (middel aan te geven door de fabrikant) 

S 49  Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren 

S 50  Niet vermengen met .... (aan te geven door de fabrikant) 

S 51  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 

S 52  Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten 

S 53  Blootstelling vermijden, voor gebruik speciale aanwijzing raadplegen 

S 54  Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens af te voeren naar 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 

S 55  Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of aquatisch milieu te lozen 

S 56  Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen 

S 57  Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen 

S 58  Als gevaarlijk afval afvoeren 

S 59  Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie over terugwinning / recycling 

S 60  Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren 

S 61  Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart 

S 62  Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen 

S 63  Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten 

S 64  Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is) 

Gecombineerde S-zinnen  

S-nummers Veiligheids-aanbeveling 

S 1/2  Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren 

S 3/9  Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren 

S 3/7/9  Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren 

S 7/9  Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren 

S 7/8S 7/8  Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren 

S 20/21  Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik 

S 24/25  Aanraking met de ogen en de huid vermijden 

S 36/37  Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 

S 36/39  Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht 

S 37/39  Draag geschikte handschoenen en een beschemingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht 

S 36/37/39  Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het 
gezicht 

S 3/14  Bewaren op een koele plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te 
geven door de fabrikant) 

S 3/9/14  Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden 
dient te worden, aan te geven door de fabrikant) 

S 3/9/14/49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele goed geventileerde plaats verwijderd van 
.... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant) 

S 47/49  Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden .... C (aan te geven door 
de fabrikant) 

 
 

Invoering van GHS 

Bij de invoering van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 

Chemicals (GHS) in de Europese Unie wordt een nieuw systeem van indeling en 
etikettering van gevaarlijke stoffen gehanteerd. De R- en S-zinnen worden vervangen 
door H-zinnen of gevarenaanduidingen (de H van hazard) en P-zinnen of 
voorzorgsmaatregelen (de P van precaution). Voor zuivere stoffen zijn de nieuwe 
aanduidingen op de etiketten vanaf 1 december 2010 verplicht; voor mengsels vanaf 1 
juni 2015. Op de langere termijn zal ook het ADR hierop aangepast worden (vervoer 
gevaarlijke stoffen over de weg). 


