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Veiligheidsidentificatie van leidingsystemen en tanks

Etiketteren afval

Aanbieden van afval 
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Veiligheidsidentificatie van 

leidingsystemen en tanks

Doel?

• gezondheids- en veiligheidsinformatie

• voorkomen van ongelukken

• Informatie in geval van nood

De verplichting komt o.a. uit de Arbo-wet als BRZO wetgeving
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Veiligheidsidentificatie van leidingen

Vier belangrijke elementen

1. Kleurcodering om de aard van de inhoud van de leidingen te identificeren

2. Medium naam

3. Aanduiding van de stromingsrichting

4. Indien van toepassing, waarschuwing en / of GHS-pictogrammen

Etiket moet deugdelijk en leesbaar zijn!
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Veiligheidsidentificatie van Tanks
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Etiketteren van afval

Waar moet een etiket aan voldoen op verpakkingen (klein chemisch afval) wat vervoerd gaan 

worden (ADR)?
(Deze etiketten kan men bij de afval coördinator ophalen).

▪ Gevaren symbolen (GHS)

▪ Stofnaam

▪ Gevaarindentificatienummer (GEVI)

▪ Stof indentificatienummer (UN)

▪ Afvalstroomnummer

▪ Daarnaast moet een stof herkenbaar zijn door een ADR gevarenklassen 

https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/gevaarsindeling/ADR/gevaarsnummers
https://www.transportscanner.nl/kennisbank/transport-en-vervoer/gevaarlijke-stoffen-transport/
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ADR gevarenklasse

Negen hoofdklassen:

1.Ontplofbare stoffen en voorwerpen

2.Gassen

3.Brandbare vloeistoffen

4.Brandbare vaste stoffen

5.Oxiderende stoffen

6.Giftige en infectueuze stoffen

7.Radioactieve stoffen

8.Bijtende stoffen

9.Diverse gevaarlijke stoffen
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GHS symbolen
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Aanbieden van afval (op een juiste manier)

Doel?

• Veilig aanbieden van afval aan de afvalverwerker

• Zo klein mogelijke belasting voor het milieu

• Lagere kosten voor Nobian



KGA (klein chemisch afval)

Klein chemisch afval is afval waar chemische stoffen zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid 

en voor het milieu. Een aantal voorbeelden;

• Batterijen

• Verpakkingen zoals van verf, lijm, kit 

• Oplosmiddelen

• Verpakkingen van gevaarlijk afval

• Oliën

• Zuren, basen en metaalhoudende vloeistoffen
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Verpakking
KGA (klein chemisch afval)

Vaste stoffen

Dekselvat

Vaste stoffen

Big Bag

Vaste stoffen

ASP
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Verpakking
KGA (klein chemisch afval)

Vloeistoffen

IBC

Vloeistoffen

Stopvat
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Waar zou deze container voor 

bedoelt zijn?

Hout
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20 m3 kunststof container: rubberen autobanden, houten pallet, stenen, grond, ijzer ➔ als grof bedrijfsafval afvoeren
o Verwerking overige kunststoffen voor recycling € 132.10 per ton (duurzaamheid)
o Verwerking grof bedrijfsafval € 175.00 per ton + extra sorteerkosten € 61.56 per uur



Nobian 16

Gesloten 10 m2: staat duidelijk vermeld alleen voor karton, maak de dozen plat.
Er zit plastic zakken in → als brandbaar bedrijfsafval afvoeren

o Verwerkingskosten alleen papier/karton € - 96.00 per ton (krijgen er geld voor terug, valt onder 
duurzaamheid)

o Verwerkingskosten brandbaar bedrijfsafval € 158.08 per ton 



Mail naar rdm.process.support@nobain.com met:
▪ Benaming afvalstof
▪ Hoeveelheid
▪ Datum verpakken/ datum aanbieden
▪ Afkomstig van fabriek

▪ Haal de verpakking op 
(IBC, vat, of Big Bag e.d.)

▪ Haal de etiketten op

▪ Plak de etiketten op de verpakking
▪ Vul de verpakking met het afvalproduct
▪ Breng het afval in overleg met de afvalcoordinator naar 

de afvalyard

Afval verwacht?
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mailto:rdmsupport@nobain.com


Mail naar rdm.process.support@nobain.com met:
▪ Benaming afvalstof
▪ Hoeveelheid
▪ Datum verpakken/ datum aanbieden
▪ Afkomstig van fabriek
▪ Waar het (tijdelijk) staat opgeslagen

▪ Haal de verpakking op (IBC, vat, of bigbag e.d.) op de yard.
▪ Zorg voor tijdelijk etiketten met daar minimaal vermeld;
▪ Benaming afvalstof
▪ Datum verpakken
▪ Afkomstig van fabriek
▪ Gevaren etiketten (bron SDS op QHSE pagina)
▪ Plaats tijdelijk op de spoelplaats of indien mogelijk in overleg 

direct naar de afvalyard

Afval buiten dagdienst?
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mailto:rdmsupport@nobain.com
https://nobiancloud.sharepoint.com/sites/SC00111T13122/SDS%20Database/Forms/AllItems.aspx?viewid=0b60deaa-1643-4509-978f-6d2d828ac348


Dankjewel


