
Keurmerken voor kunststof rolcontainers 
 

Waar moet je op letten bij aankoop van nieuwe afvalcontainers? Je wilt een product dat 

voldoet aan alle kwaliteitseisen, daarbij kan een keurmerk houvast bieden. Maar wat zeggen 

al die keurmerken? KLAIR, de landelijke brancheorganisatie voor producenten, leveranciers 

en dienstverleners in de afvalbranche, licht toe.  
 

“Het RAL-GZ 951 is een onafhankelijk en door iedereen erkend certificaat, daarmee zit je altijd goed”, 

aldus Willem van de Pieterman, bestuurslid van KLAIR. “Je kunt ook kiezen voor een 

gelijkwaardigheidscertificaat, dat is een juridisch bewijs dat het product aan dezelfde eisen voldoet als een 

RAL-gecertificeerde container.” Voor alle andere keurmerken, of het ontbreken daarvan, adviseert KLAIR 

grote voorzichtigheid. “Sommige producenten kunnen geen keurmerk overleggen, maar komen wel met hele 

boekwerken aan testresultaten. Die uitgebreide documentatie is verwarrend en kun je als inkoper nooit goed 

doorgronden. We hebben het meegemaakt dat een producent beweerde alle testen van RAL te hebben 

doorlopen, en dat was ook zo. Maar toen wij erin doken, bleek dat de container op heel veel testonderdelen 

niet geslaagd was. Laat je dus niet misleiden. Een RAL-certificaat bestaat slechts uit twee A4’tjes met 

duidelijke informatie, dat bespaart je heel veel tijd en onderzoek.”  

 

Neutrale controles 

Het keurmerk RAL-GZ 951 voor inzamelcontainers is exclusief van de GGAWB (Gütegemeinschaft Abfall- 

und Wertstoffbehälter), de Duitse vereniging van producenten van inzamelsystemen. Zij leveren RAL-

gecertificeerde producten volgens de laatste technische en testnormen met strenge typekeuringen, 

zelfinspecties en neutrale controles voor, tijdens en na de productie om de hoogste en meest consistente 

kwaliteit te garanderen. Momenteel is het keurmerk verleend aan meer dan 200 containermodellen.  

De onderliggende kwaliteits- en testeisen van RAL werden ontwikkeld in samenwerking met het Duitse 

ministerie van Economische Zaken, betrokken expertgroepen en inzameldiensten. Een belangrijk 

onderscheid met de bekende EN 840 norm voor kunststof containers is dat de RAL-GZ 951/1 maar liefst 

zestien extra kwaliteitseisen toevoegt, waaronder die voor het chipnest en de stabiliteit.  

RAL GmbH (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) is een onafhankelijke non-profit organisatie voor 

kwaliteitsborging en certificering. De organisatie erkent al meer dan dertig jaar vele RAL-kwaliteitslabels 

voor producten en diensten, zoals Blue Angel en (sinds 1992) de bekende RAL-kleurenwaaier. Naleving van 

de kwaliteitseisen wordt continu, ook zonder vooraankondiging, gecontroleerd door neutrale testinstituten of 

beëdigde experts.  

 

Hoogste eisen 

Een van die testinstituten is SKZ (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum). Het is een van Europa's grootste 

industrie-specifieke instituten die wereldwijd meer dan 900 plastic producten van meer dan 400 bedrijven 

monitort. Hun testlaboratorium is geaccrediteerd door de DAkkS (Duitse accreditatie-instantie GmbH) 

volgens ISO/IEC 17025. Zij controleren de containers op het voldoen aan de eisen voor het keurmerk RAL-

GZ 951. Containers die het RAL-keurmerk dragen voldoen dus aan de hoogste functionele eisen voor 

kwaliteit, veiligheid, milieu en normen voor dagelijks gebruik en arbeidsomstandigheden van gemeentelijke 

en industriële inzamelaars.  

Speciaal voor toepassing bij Europese aanbestedingen is in nauwe samenwerking met juristen een 

gelijkwaardigheids-checklist ontwikkeld, zodat ook niet deelnemende leveranciers aan kunnen tonen 

producten op een gelijk kwaliteitsniveau te kunnen leveren.  

Deze checklist kunt u vinden op de website van Branchevereniging KLAIR, www.klair.nl.  

Hier kunt u ook met uw verdere vragen terecht. 


