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Bijlage 3: Acceptatiecriteria ADR 
 

Taken met betrekking tot het gevaarlijk afval 

ADR 1.4.2.1 Afzender*  

1.4.2.1.1 De afzender van gevaarlijke goederen is verplicht een zending ten vervoer aan te bieden, die 

voldoet aan de voorschriften van het ADR. In het bijzonder:  

a) zich ervan vergewissen dat de gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADR zijn ingedeeld en ten 

vervoer zijn toegelaten;  

b) aan de vervoerder de vereiste gegevens en informatie in verifieerbare vorm en eventueel de vereiste 

vervoersdocumenten en begeleidende documenten (vergunningen, toelatingen, notificaties, 

mededelingen, certificaten, enz.) leveren, in het bijzonder met inachtneming van de voorschriften van 

hoofdstuk 5.4 en van de tabellen van deel 3;  

c) uitsluitend verpakkingen, grote verpakkingen, IBC’s en tanks (tankwagens, batterijwagens, afneembare 

tanks, MEGC’s, transporttanks of tankcontainers) gebruiken, die voor het vervoer van de betreffende 

goederen zijn toegelaten en geschikt zijn, alsmede van de in het ADR voorgeschreven kenmerken zijn 

voorzien; 

d) de voorschriften voor de wijze van verzending en de beperkingen van de verzending in acht nemen;  

e) ervoor zorgen dat ook ongereinigde en niet ontgaste lege tanks (tankwagens, batterijwagens, 

afneembare tanks, MEGC’s, transporttanks of tankcontainers) of ongereinigde lege voertuigen, containers 

voor los gestort goed van kenmerking en (grote) etiketten worden voorzien overeenkomstig hoofdstuk 

5.3 en dat ongereinigde lege tanks op dezelfde wijze gesloten zijn en dezelfde waarborgen van dichtheid 

bieden als in gevulde toestand.  

1.4.2.1.2 Indien de afzender gebruik maakt van diensten van andere betrokkenen (verpakker, belader, 

vuller, enz.), dan moet hij geschikte maatregelen treffen om te waarborgen dat de zending aan de 

voorschriften van het ADR voldoet. Hij kan echter in de gevallen van 1.4.2.1.1 a), b), c) en e), vertrouwen 

op de informatie en gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld.  

1.4.2.1.3 Indien de afzender in opdracht van een derde handelt, dan moet deze derde de afzender 

schriftelijk wijzen op het gevaarlijke goed en hem alle informatie en documenten, die ter vervulling van 

zijn plichten noodzakelijk zijn, ter beschikking te stellen.  

 

ADR 1.4.3.2 Verpakker**  

In het kader van 1.4.1 moet de verpakker in het bijzonder het volgende naleven:  

a) de verpakkingsvoorschriften en de voorschriften voor de gezamenlijke verpakking, almede  

b) indien hij de colli voorbereidt voor het vervoer, de voorschriften voor de kenmerking en etikettering 

van de colli. 

 

Acceptatiecriteria PSP inzake gevaarlijke afvalstoffen*** 

 

PSP BV zal na ontvangst van het gevaarlijk afval deze accepteren indien de oorspronkelijke afzender het 

juist heeft aangeboden. PSP controleert of het voldoet aan de volgende criteria: 

• ADR 1.4.2.1 en ADR 1.4.3.2 (bovenstaande) 

• De verpakking voldoet (UN goedkeurnummer is geschikt voor de getransporteerde 

gevaarlijke afvalstof); 

• het juist aanbrengen van het UN nummer en de gevaarsetiketten conform ADR/VLG op de 

verpakking; 

• maximaal 90% vullen van het afvalvat/-container; 

• het juist sluiten van de afvalvaten/-containers; 

• het eventueel schoonmaken en desinfecteren van de buitenzijde van de container/vat 

voordat deze wordt afgevoerd uit de laboratoriumruimte; 

• compleetheid van een lijst met samenstellende bestanddelen en concentraties van het 

gevaarlijke mengsel;  
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• Het aanleveren van de volgende gegevens ten behoeve van de transportdocumenten: 

- De juiste classificatie (hoofdgevaar en nevengevaren) en verpakkingsgroep conform 

hoofdstuk 2 van het ADR/VLG; 

- Het UN nummer en de juiste transportnaam (inclusief specificatie conform 

bijzondere bepaling 274 van het ADR) 

 

 

*Afzender: de onderneming die voor zichzelf of voor derden gevaarlijke goederen verzendt. Indien het 

vervoer plaats vindt op grond van een vervoersovereenkomst, dan geldt als afzender de afzender volgens 

deze overeenkomst; 

**Verpakker: de onderneming die de gevaarlijke goederen in verpakkingen, met inbegrip van grote 

verpakkingen en IBC’s, doet en zo nodig de colli voor het vervoer voorbereidt; 

*** PSP BV: verzamelpunt voor afvalstoffen bij G10, aanmelding gebeurd via Servicecenter of Selfservice 


