
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Risicohoudend medisch afval 

OMSCHRIJVING 

Onder risicohoudend medisch (RMA) afval wordt verstaan: ”afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden 

doordat zij een microbiologische en/of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich mee kunnen 

brengen of die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen”. Enkel dit risicohoudend materiaal kan 

aanvaard worden onder deze afvalstroom, ander chemisch afval moet afzonderlijk ingezameld worden. 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Voorwaarden algemeen: 

• De volgende stoffen horen niet bij RMA: 

‒ Laboreagentia 

‒ Geneesmiddelen (uitgezonderd cytostatica) 

‒ Batterijen 

‒ Kwikthermometers en kwikbloeddrukmeters 

‒ Ontvlambare producten 

‒ Radioactief afval 

• Wanneer licht radioactief materiaal gedetecteerd wordt bij de verwerker, zal de betreffende verpakking terug 

bezorgd worden aan de klant. De extra wacht- en transporturen zullen doorgerekend worden aan de klant. 

• Wanneer zwaar radioactief materiaal gedetecteerd wordt bij de verwerker, zal de betreffende verpakking 

gestockeerd blijven bij de verwerker. Alle kosten voor analyse, verwerking en transport van dit radioactief afval 

zullen achteraf doorgerekend worden aan de klant. 

Voorwaarden verpakkingen: 

• RMA kan ingezameld worden in UN gekeurde kartonnen dozen (sanitainers) of plastiek WIVA vaten. De 

verpakkingen zijn goed gesloten (cfr verpakkingsinstructies), lekvrij en zuiver aan de buitenkant.  

• Sanitainers zijn enkel geschikt voor droge, vaste afvalstoffen.  

• WIVA vaten zijn daarenboven geschikt voor: 

‒ Anatomisch afval; 

‒ Bloed, plasma en ander lichaamsvochten (geen vrije vloeistof los in vat; wel geabsorbeerd met 

absorptiemiddel) 

‒ Afval van laboratoria, viraal of bacterieel besmet 

‒ Scherpe voorwerpen (naalden, scalpels, proefbuizen, glas,…) 

• Het maximum gewicht per verpakking bedraagt: 

‒ Sanitainers: max. 14 kg per doos 

‒ WIVA vaten 30 l: max. 15 kg 

‒ WIVA vaten 50 en 60 liter: max. 20 kg 

• Sanitainers en WIVA vaten dienen afzonderlijk aangeleverd te worden op Euro paletten – dus 1 type 

verpakking per palet.  

• De verpakkingen staan rechtop en worden als volgt gestapeld op de paletten: 

‒ 8 dezelfde verpakkingen (4 x 2) per laag 

‒ Sanitainers: max. 4 hoog 

‒ WIVA 30 l: max. 5 hoog 

‒ WIVA vaten 50/60 l: max. 3 hoog 

‒ Stevig ingewikkeld met folie, incl de pallet 

• Alle verpakkingen zijn voorzien zijn van een bedrukking of etiket met daarop: 

‒ Identificatiegegevens (naam, adres en telefoonnummer) van de producent 

‒ De datum van de ophaling (op elke oververpakking) 
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