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Bijlage 8: Afwijzen van afvalcontainer 
(WIVA-vat, RVS container, dumpkruik, DPTE container)  
 
In deze toelichting wordt beschreven waarom een lege of gevulde container afgewezen kan worden en 
hoe er dan gehandeld moet worden.  
 
Afwijzen door het Logistiek centrum van PSP 
Een niet correct aangeboden container/WIVA-vat, wordt door PSP geweigerd/afgewezen voor transport 
bijvoorbeeld indien:  
 

 een volledig ingevuld label ontbreekt; 

 de deksel niet goed afgesloten is op het vat; 

 er sprake is van onjuiste belading (voelen/horen klotsen van vloeistof); 

 het tangnummer/identificatie onleesbaar is; 

 de identificatie sticker op WIVA-vat onleesbaar is of ontbreekt; 

 de loodjes onjuist bevestigd zijn; 

 de buitenzijde vuil is; 

 de container zwaarder is dan 23 kg. 
 
Bij afwijzen van de container/het WIVA-vat door de medewerker van het Logistiek centrum van PSP, 
wordt de container/het WIVA-vat voorzien van een wit label/sticker (zie afbeelding 1) met vermelding van 
de reden van afwijzen. De beheerder van de betreffende lab-/productieruimte moet corrigerende 
maatregelen uit laten voeren (bijvoorbeeld volledig ingevuld label, nieuw zegel aanbrengen, ompakken, 
schoonmaak buitenzijde, enz.). 
 
Als onjuiste aflevering binnen drie maanden opnieuw voorkomt bij hetzelfde organisatieonderdeel wordt 
het lijnmanagement schriftelijk geïnformeerd door PSP. 
 
Afwijzen door lab- of productie medewerker 
Een door PSP geleverd(e) lege container/WIVA-vat, kan afgewezen worden door de lab- of 
productiemedewerker, bijvoorbeeld omdat: 
  

 het WIVA vat is geëxpireerd (het vat is ouder dan 5 jaar na productiedatum, aangegeven op het 
vat). 

 container/WIVA-vat is kapot 

 deksel sluit niet goed aan op container/WIVA vat 

 klemmen ontbreken/kapot 

 plopdop (rood kapje) ontbreekt aan binnenzijde RVS deksel 
 
Bij afwijzen van de container/het WIVA-vat door de lab- of productiemedewerker, kan de container/het 

WIVA-vat voorzien worden van een wit label/sticker (zie afbeelding 2) met vermelding van de reden  of 

neem contact op met het Logistiek centrum PSP (logistiekcentrum@poonawallasciencepark.nl). 

 
Zie bijlage 7 Toelichting op afvalcontainers  (WIVA-vat en RVS-container). 
 

https://stichting-alt.nl/kam-regels/08-afvoer-microbiologische-laboratoria/
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Afbeelding 1: Afwijzen container/WIVA-vat door Logistiek centrum PSP 
 
 

 
 
Afbeelding 2: Afwijzen container/WIVA-vat door lab- of productiemedewerker 
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