Bijlage 7 van de PMV
Tabel hoeveelheidsdrempel voor stoffen
Tabel 7.1 WMS-tabel
Etiket
1

Stofcategorie met bijbehorende R-zin
R26
Zeer giftig (T+)
R27
R28
Comb
R26/27/28
R39 icm
R26/27/28

2
Giftig (T)

9i
Giftig voor het milieu
m.u.v. als brandstof
gebruikte minerale
oliën

Hoeveelheiddrempel
500 kg of 0,5 m3

R23
R24
R25
Comb
R23/24/25
R39 icm
R23/24/2
R48 icm
R23/24/25

500 kg of 0,5 m3

R50
R50/53
R51/53

500 kg of 0,5 m3

Geen etiket
zie VIB

Schadelijk voor het
milieu
m.u.v. als brandstof
gebruikte minerale
oliën*

R52/53
R52
R53

2000 kg of 2 m3

Geen etiket
zie EURALcode**

Gevaarlijke afvalstoffen
met niet nader
gespecificeerde
gevaarseigenschappen*

Niet bekend

500 kg of 0,5 m3

*
**

Voor de toepassing van de beoordelingssystematiek worden ook deze stoffen als giftig aangemerkt.
Afvalstoffen worden onder de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) geclassificeerd als gevaarlijk of niet-gevaarlijk

(de EURAL-code van gevaarlijke stoffen bevat een *). Indien de gevaarseigenschappen van de afvalstof wel bekend zijn
wordt in eerste instantie rekening gehouden met de toegekende gevaarseigenschappen.

Tabel 7.2 Tabel CLP-verordening
Etiket

GEVAARLIJK

GEVAARLIJK

Stofcategorie met bijbehorende Hzin
Acute toxiciteit categorie
H300
1
H301
Acute toxiciteit categorie
H310
2
H311
Acute toxiciteit categorie
H330
3
H331

Hoeveelheidsdrempel

Specifieke
doelorgaantoxiciteit bij
eenmalige blootstelling
categorie 1

H370

500 kg of 0,5 m3

Specifieke
doelorgaantoxiciteit bij
herhaaldelijke
blootstelling categorie 1
Aquatisch acuut

H372

H400

500 kg of 0,5 m3

Aquatisch acuut categorie
1
Chronische aquatische
toxiciteit categorie 1
Chronische aquatische
toxiciteit categorie 2
m.u.v. als brandstof
gebruikte minerale oliën*
Chronische aquatische
toxiciteit categorie 3
Chronische aquatische
toxiciteit categorie 4
m.u.v. als brandstof
gebruikte minerale oliën*
Gevaarlijke afvalstoffen
met niet nader
gespecificeerde
gevaareigenschappen*

H400
H410
H411

500 kg of 0,5 m3

H412
H413

2000 kg of 2 m3

Niet
bekend

500 kg of 0,5 m3

500 kg
of 0,5 m3

WAARSCHUWING

Signaalwoord niet
van belang
Geen etiket
zie VIB

Geen etiket
zie EURAL-code**

*
**

Voor de toepassing van de beoordelingssystematiek worden ook deze stoffen als giftig aangemerkt.
Afvalstoffen worden onder de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) geclassificeerd als gevaarlijk of
niet-gevaarlijk (de EURAL-code van gevaarlijke stoffen bevat een *). Indien de gevaarseigenschappen
van de afvalstof wel bekend zijn wordt in eerste instantie rekening gehouden met de toegekende
gevaarseigenschappen.

