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1 Algemene inlichtingen 

1.1 Bevoegde overheid in België 

1.1.1 Bevoegde overheid in België (behalve klassen 1 en 7) 

1.1.1.1 Multimodale aspecten 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 
Directie Multimodaliteit 
Gevaarlijke Goederen 
 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
 
Tel: 02/277 39 04-05 en 02/277 36 11  
Mail: info.adr@mobilit.fgov.be 

 

 

1.1.1.2 Modale aspecten weg 

De volgende activiteiten behoren tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 
2014 naar de gewesten werden overgedragen en vanaf 1 januari 2015 niet langer door de FOD 
Mobiliteit worden waargenomen: 
 

1. Opleiding en examens voor ADR chauffeurs 

2. Afgifte ADR chauffeurscertificaten en -duplicaten 

3. Erkenning van opleidings- en examencentra voor ADR chauffeurs 

4. Opleiding en examens voor veiligheidsadviseurs, specifiek gedeelte ADR 

5. Afgifte van ADR veiligheidsadviseurscertificaten 

6. Aanmelding en afmelding voor ADR veiligheidsadviseurs 

7. Erkenning van opleidings- en examencentra voor ADR veiligheidsadviseurs 

8. Ongevallenrapportering in kader van het ADR 

9. Homologatie en technische keuring van ADR voertuigen 

10. Wegcontroles in kader van ADR 

11. Bedrijfsaudits in kader van ADR 

12. Afgifte van Ad Hoc en Lokale afwijkingen op het ADR 

13. Bekrachtiging van nationale afwijkingen en multilaterale akkoorden ADR 

 

We verwijzen u voor deze activiteiten door naar de gewesten: 

Waals gewest: 

e-mail: adr.adn@spw.wallonie.be 

tel: 081 33.66.60 

fax: 081 33 65 44 

website: spw.wallonie.be 

adres: SPW Wallonnie - DRIGM – ADR/ADN - 15 Avenue Prince de Liège, 5100 Namur 

mailto:info.adr@mobilit.fgov.be
mailto:adr.adn@spw.wallonie.be
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 

e-mail: brusselmobiliteit@gob.irisnet.be 

Tel: 0800 94 001 

website: www.brusselmobiliteit.irisnet.be 

adres: Brussel Mobiliteit, CCN, Vooruitgangstraat 80, 1030 BRUSSEL 

Vlaams gewest : 

Voor alle taken behalve 10: 

http://www.mobielvlaanderen.be/contactpunt 
Adres (voor uw aangetekende zendingen): 
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, Graaf de Ferraris-gebouw, 1000 Brussel 

 
Voor de taak 10: 

e-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be 
adres: Agentschap Wegen en Verkeer, Planning en Coördinatie, Koning Albert II-Laan 20 bus 

4 - 1000 Brussel 

 

1.1.2 Bevoegde overheid in België (klasse 1) 

 

FOD Economie 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 

 

 
Afdeling Controle (inspecties en certificaten) 

Tel : 02/277 83 90 
Fax: 02/277 54 13 
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be 
 
Centrale Dienst Springstoffen (reglementering) 

Tel : 02/277 62 09 
Fax: 02/277 54 14 
E-mail: explo@economie.fgov.be 
 

1.1.3 Bevoegde overheid in België (klasse 7) 

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 
Departement Beveiliging en Vervoer 
Dienst Invoer en Vervoer 
Ravenstein 36 
1000 Brussel 

Tel : 02/289 21 81 
Fax: 02/289 21 82 
E-mail: transport@fanc.fgov.be 

 

 

mailto:brusselmobiliteit@gob.irisnet.be
http://www.mobielvlaanderen.be/contactpunt
mailto:planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be
mailto:planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be
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1.2 Gegevens van de andere verdragslanden 
 
De gegevens van de andere verdragslanden zijn terug te vinden op het internet via de volgende 
link: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm
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2 Reglementering 

2.1 Inleiding 
Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. In alle landen die dit verdrag 
geratificeerd hebben is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaatsheeft 
tussen ten minste twee van deze landen. Dit zijn onder meer alle lidstaten van de Europese Unie, 
Noorwegen, Zwitserland, de meeste Oost-Europese staten, Turkije en zelfs enkele Noord-
Afrikaanse landen, alsook enkele voormalige Sovjetrepublieken. 
Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op het binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, 
via een Europese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op de binnenlandse transporten op het 
grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie. 
Op het ADR en op de nationale Belgische reglementering kunnen voor welbepaalde soorten 
vervoer afwijkingen toegestaan worden (respectievelijk via multilaterale akkoorden en via nationale 
afwijkingen). 
De nationale verkeersreglementen bevatten meestal ook bepalingen die betrekking hebben op het 
vervoer van gevaarlijke goederen. 
Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen moet daarnaast ook voldoen aan de gewestelijke 
reglementering die betrekking hebben op het vervoer van afvalstoffen. 
 

2.2 ADR-akkoord 
De reglementering kan geraadpleegd worden op het internet. 
 
ADR 2015 
 

Gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 18 december 2014.(onderaan: beeld van de 
publicatie deel 1 tem deel 12) 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=nl&pub_date=2014-12-18  
 
Het ADR 2015 is eveneens raadpleegbaar op onze website : 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/wetgeving/  
 
De huidige alsook de vorige versies van het ADR zijn ook raadpleegbaar op de website van de 
UNECE: 
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html  

 
Koninklijk besluit van 28-06-2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van 
gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen 
 
 Link naar het Belgisch staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
09-06-30&numac=2009014168 

 
 
De teksten met betrekking tot de agenda’s, de verslagen en de documenten van de verschillende 
vergaderingen in Genève bevinden zich op het internet: 
 

Te raadplegen site: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=nl&pub_date=2014-12-18
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/wetgeving/
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2009-06-30&numac=2009014168
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2009-06-30&numac=2009014168
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
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2.3 Multilaterale akkoorden 

2.3.1 Multilaterale akkoorden 

De multilaterale akkoorden kunnen geraadpleegd worden op de volgende website. U vindt er 
eveneens een opsomming van de verdragslanden die een bepaald akkoord ondertekend hebben. 
 
http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm  
 

2.4 Richtlijn TPED 
Het Koninklijk Besluit van 13 november 2011 betreffende uitrustingen onder druk, zet de richtlijn 
2010/35/CE van de Europese Raad van 16 juni 2010 betreffende de draagbare uitrustingen onder 
druk, om in Belgisch Recht. 
 

- Link naar het Belgisch Staatsblad: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
11-11-18&numac=2011014275  

 
- De lijst van de notified bodies kan geraadpleegd worden op de volgende website:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main 
 

2.5 Richtlijn PED - het op de markt brengen van drukapparatuur 
Het Koninklijk Besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur. 
 
 Link naar het Belgisch staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=19
99-10-08&numac=1999012367  

 
Zie ook rubriek 14.4: slangen op vaste installatie en tanks  (s14_4) 
 

2.6 Richtlijn VOS (vluchtige organische stoffen) 
Het Koninklijk Besluit van 11 juli 2001 zet het artikel 5 van de richtlijn 94/63/CE van het Europees 
Parlement en van de Raad van 20 december 1994 betreffende de strijd tegen de emissies van 
vluchtige organische stoffen (VOS) afkomstig van de opslag van benzine en de distributie ervan 
vanuit de terminals naar de benzinestations, om. 
 
 Link naar het Belgisch staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
01-10-31&numac=2001022741  

 

2.7 Opleiding van de veiligheidsadviseurs 
De voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het internet. 
 
Links naar het Belgisch staatsblad: 
 
K.B. van 17-03-2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 de aanwijzing en de 
beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg, per spoor of over de binnenwateren 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
09-04-27&numac=2009014085  

 
K.B. van 05-07-2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van 
veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of 
over de binnenwateren 

http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2011-11-18&numac=2011014275
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2011-11-18&numac=2011014275
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=1999-10-08&numac=1999012367
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=1999-10-08&numac=1999012367
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2001-10-31&numac=2001022741
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2001-10-31&numac=2001022741
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2009-04-27&numac=2009014085
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2009-04-27&numac=2009014085
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
06-08-22&numac=2006014163  

 
KB van 05-07-2006: Duitstalige versie 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
07-02-08&numac=2006000994  

 
M.B. van 05-07-2006 betreffende de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor 
het transport van gevaarlijke producten die niet tot de klasse 1 of 7 behoren 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
06-08-22&numac=2006014164  

 
MB van 05-07-2006: Duitstalige versie 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20
07-02-08&numac=2006000993  

 
M.B. van 11-10-1999 betreffende de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor 
het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=19
99-11-18&numac=1999011370  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-08-22&numac=2006014163
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-08-22&numac=2006014163
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-02-08&numac=2006000994
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-02-08&numac=2006000994
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-08-22&numac=2006014164
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-08-22&numac=2006014164
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-02-08&numac=2006000993
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-02-08&numac=2006000993
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=1999-11-18&numac=1999011370
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=1999-11-18&numac=1999011370
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3 ADR 2015 : wijzigingen  
 
De wijzigingen voor 2015 kunnen geraadpleegd worden op: 
http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html  
 
De tekst kiezen met de volgende referentie : 
 
ECE/TRANS/WP.15/222 
ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1 
ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.2 
ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1 
ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1/Corr.1 
 
Een overzicht van de voornaamste wijzigingen is beschikbaar op onze website: 
www.mobilit.belgium.be >> Mobiliteit en Intermodaliteit >> Gevaarlijke Goederen >> Wetgeving 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_wijzigingen_2015.jsp  
 

http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html
http://www.mobilit.belgium.be/
http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_wijzigingen_2015.jsp


 

 

 

12 

4 Bevoegde instellingen 

4.1 Colli (vaten, kisten, zakken ed. ….) en grote houders voor losgestort 
vervoer (IBC’s) 

Deze verpakkingen worden gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype. De in 
serie vervaardigde colli en IBC’s dragen een UN- markering. 
Bevoegde instelling voor de prototypekeuringen en periodieke controles: 

Instelling Gegevens 

BVI 
(Belgisch Verpakkingsinstituut) 

Researchpark 
Kranenberg, 10 
1731 ZELLIK 

Tel: 02/464.02.10 – 11 
Fax: 02/464.02.39 
www.ibebvi.be 

Dit instituut is niet bevoegd voor de keuring van gasflessen 
 

4.2 Drukrecipiënten 

Bevoegde instellingen voor de toepassing van de TPED-richtlijn omtrent drukrecipiënten die 
voldoen aan hoofdstuk 6.2 van het ADR, met inbegrip van hun kranen en andere toebehoren, 
alsook gaspatronen: 
 

Instellingen Gegevens 

BTV (Technisch Bureau Verbruggen) (0892) Van der Sweepstraat 3 bus 44 
2000 ANTWERPEN 
Tel: 03/216 28 90 
Fax: 03/238 86 65 
www.btvcontrol.be  

APRAGAZ (0029) 

 

Vilvoordsesteenweg 156 
1120 BRUSSEL 
Tel: 02/264 03 60 
Fax: 02/268 89 58 
www.apragaz.be  

OCB (Onafhankelijk Controle Bureel) (1272) Koningin Asridlaan 60 
2550 KONTICH 
Tel: 03/451 37 00 
Fax: 03/451 37 10 
www.ocb.be  

AIB-VINCOTTE BELGIUM (0512) Noordersingel 23 
2140 ANTWERPEN 
Tel: 03/221 86 86 
Fax: 03/221 86 12 
www.vincotte.com  

 

http://www.btvcontrol.be/
http://www.apragaz.be/
http://www.ocb.be/
http://www.vincotte.com/
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Soort inspectie 
AIB 

Vinçotte 
Apragaz OCB BTV 

Overeenstemmingsbeoordelingen :  

- goedkeuringen van het type 

- toezicht op de bouw 

- initiële onderzoeken en beproevingen 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Hernieuwde 

overeenstemmingsbeoordelingen 
X X   

Periodieke, intermediaire en uitzonderlijke 

onderzoeken en beproevingen 
X X X X 

Toezicht op de interne inspectiedienst X X   

 
Opmerking: 
De instellingen die bij de Europese Commissie genotificeerd zijn voor de toepassing van de TPED 
kunnen hun activiteiten in de hele Europese Gemeenschap uitvoeren. 
 

4.3 Tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s 
Tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s worden eveneens gebouwd in overeenstemming met een 
goedgekeurd prototype. De in serie vervaardigde tanks worden voorzien van een ADR-kenplaat. 
 
Bevoegde instellingen voor tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s die voldoen aan hoofdstuk 6.8 van 
het ADR/RID, met inbegrip van hun kranen en andere toebehoren, in voorkomende geval voor 
vervoer van gassen van de klasse 2 en stoffen die opgelijst zijn in de bijlage I van de richtlijn 
2010/35/UE. 
 

Instellingen Gegevens 

AIB – VINCOTTE  Noordersingel 23 
2140 ANTWERPEN 

Tel: 03/221 86 86 
Fax: 03/221 86 12 
www.vincotte.com  

APRAGAZ Steenweg op Vilvoorde 156 
1120 BRUSSEL 

Tel: 02/264.03 60 
Fax: 02/268 89 58 
www.apragaz.be  

 

 

Soort inspectie 
AIB 

Vinçotte 
Apragaz 

Overeenstemmingsbeoordelingen :  

- goedkeuringen van het type 

- toezicht op de bouw 

- initiële onderzoeken en beproevingen 

X 
 

X 
 

Hernieuwde overeenstemmingsbeoordelingen X X 

Periodieke, intermediaire en uitzonderlijke onderzoeken en beproevingen X X 

Toezicht op de interne inspectiedienst X X 

 

http://www.vincotte.com/
http://www.apragaz.be/
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Opmerking: 
De instellingen die bij de Europese Commissie genotificeerd zijn voor de toepassing van de TPED 
kunnen hun activiteiten in de hele Europese Gemeenschap uitvoeren. 
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5 Dichtheidsbeproeving op de grote recipiënten voor 
losgestort vervoer (IBC’s) 

 

Volgens § 6.5.4.14 van het ADR moeten de IBC’s die de volgende code dragen na reparatie en met 
intervallen van ten hoogste twee en een half jaar aan een dichtheidsbeproeving onderworpen 
worden: 21A, 31A, 21B, 21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 en 21HZ2. 
 
Het KB van 28-06-2009 laat toe dat de eigenaar en bezitter van IBC’s de dichtheidsbeproeving zelf 
uitvoert onder de supervisie van een erkende instelling en dit volgens de voorschriften van de 
omzendnota nr. 30 ter. 
 

OMZENDNOTA NR.30 ter 

 
Initiële en periodieke beproevingen op de IBC’s. 

 
1. Overeenkomstig paragraaf 6.5.6.7.3 van het RID / ADR moet de dichtheids-beproeving 

uitgevoerd worden met lucht onder een manometerdruk van ten minste 20 kPa, en dit gedurende 
ten minste 10 minuten. 

 
 De IBC moet voorzien zijn van al zijn normale bedrijfsuitrustings-stukken. Het is niet toegelaten 

om op de losleiding testdeksels of testafsluiters te gebruiken. Enkel de ventilatie-inrichtingen 
mogen weggenomen worden. 

 
 De dichtheid wordt gecontroleerd met behulp van een manometer of het aanbrengen van een 

schuimend product op de uitrustingsstukken en de kritieke plaatsten van het recipiënt. 
 

De dichtheidsbeproeving is niet vereist voor IBC’s van type 11 die via de zwaartekracht geladen 
en gelost worden; ze mag vervangen worden door een visuele inspectie. 

 
2. Elke inspectie moet uitgevoerd worden overeenkomstig paragraaf 6.5.4.4.1 van het RID / ADR 

en er moet een rapport van opgemaakt worden. 
 
3. Na een reparatie moeten de beproevingen, de inspecties en de opschriften voldoen aan 

paragraaf 6.5.4.5 van het RID / ADR. 
 
4. Wanneer de resultaten positief zijn, dient de datum (maand, jaar) en het waarmerk als volgt 

aangebracht te worden: 
 

Type van controle Plaats 

Dichtheidsbeproeving na 2,5 jaar en de 
daarbij horende inspecties 

Identificatieplaatje  

Vervanging van het binnenrecipiënt(enkel 
voor IBC’s uit kunststof en composiet 
IBC’s) 

Rubriek “binnenrecipiënt“ die voorkomt 
op het identificatieplaatje  

Periodieke controle na 5 jaar (enkel voor 
IBC’s uit metaal  of IBC’s uit kunststof en 
composiet IBC’s met een wettelijke 
toelating voor een langere gebruiksduur) 

Identificatieplaatje 

Reparatie (indien toegelaten) Identificatieplaatje 
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PERIODIEKE CONTROLE OP IBC’s VAN TYPE 31HZ 

 
Voor de toepassing van 6.5.6.7.3 mogen de hieronder omschreven dichtheidsbeproevingen met 
lucht als methodes beschouwd worden die even doelmatig zijn, en dus in plaats van de hierboven 
aangegeven procedure toegepast mogen worden. 

 

De beproeving omvat : 

 

Ofwel 

- de controle van de IBC’s met behulp van een standaard detectieapparaat; dit detectieapparaat 
moet op elk ogenblik minimaal openingen van 0.55 mm kunnen detecteren. De tijd, de begindruk 
en/of het drukverlies die nodig zijn om deze openingen te kunnen opsporen zullen voor ieder 
apparaat afzonderlijk worden bepaald en vastgelegd; 

- een bijkomende controle van de lekdichtheid van de u uitrustingsstukken en hun verbindingen 
met behulp van een  schuimend product bij een manometerdruk van minstens 60 mbar 
gedurende een periode van minimaal 5 minuten. 

 
Het onder druk zetten gebeurt, in beide gevallen, langs onder of langs boven. 

 

Ofwel 

- een controle van de lekdichtheid van de uitrustingsstukken en hun verbindingen met behulp van 
een schuimend product bij een manometerdruk van minstens 60 mbar gedurende een periode 
van minimaal 5 minuten. Het onder druk zetten gebeurt langs onder; 

-  vervolgens wordt de IBC - gevuld met het gevaarlijk product of een equivalent product - 
gedurende 2 uur afzonderlijk op een zuivere en ondoordringbare ondergrond geplaatst en dan 
geïnspecteerd ; daarbij mag niet de minste lekkage geconstateerd worden. 

 
Deze omzendnota is een up-date van de omzendnota nr 30bis van 27/07/05 die omzendnota nr.30 
van 25/04/05 vervangt. 
 
 

De directeur-generaal 
Datum C.COUNE 
19/10/07 
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6 Opleiding van veiligheidsadviseurs 

6.1 Taken van de veiligheidsadviseur 
Er voor zorgen dat de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het transport en het laden en 
lossen van gevaarlijke goederen onder optimale omstandigheden plaatsvinden. 

 

6.2 Toepassingsgebied 
Een of meer veiligheidsadviseurs zijn vereist in bedrijven: 

- die gevaarlijke goederen over de weg, het spoor of over de binnenwateren vervoeren, 

- die de verpakkingen en de tanks vullen, 

- die laad- en loswerkzaamheden verrichten die met dit vervoer samenhangen, 

- die overslag doen van gevaarlijke goederen van de weg, het spoor of de binnenwateren naar 
een andere vervoerswijze en vice-versa. 

 

6.3 Vrijstellingen 
Zijn niet onderworpen aan deze verplichtingen, de ondernemingen wier activiteiten zich beperken 
tot: 

- vervoer uitgevoerd met transportmiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid 
vallen van de strijdkrachten, 

- vervoer van beperkte hoeveelheden (volgens paragraaf 1.1.3 van het ADR), 
- binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden, van 

minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar(*), 
- vervoer van biologische stof, categorie B van UN-nummer 3373 die verpakt is overeenkomstig 

verpakkingsinstructie P650 van onderafdeling 4.1.4.1 van het ADR, 
- lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming (Eindbestemming is de plaats waar de 

gevaarlijke goederen worden verbruikt). 

 

6.4 Vereisten voor het uitoefenen van de functie van veiligheidsadviseur 
De functie mag uitgeoefend worden door elk persoon die beschikt over het scholingscertificaat van 
veiligheidsadviseur op voorwaarde dat die persoon zijn taken daadwerkelijk vervult. Een bedrijf mag 
ook beroep doen op één of meerdere externe veiligheidsadviseurs. Elk bedrijf dient de namen van 
zijn veiligheidsadviseurs aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mee te delen en 
vermeldt gelijktijdig hun juridische band met de onderneming. 

                                                 
(*)

 ingedeeld bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroep II en III van klassen 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 
9 
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6.5 Het scholingscertificaat 
De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een scholingscertificaat dat geldig is: 

- voor de betrokken vervoerswijze(n) (weg, spoor en/ of binnenwateren),  

- dat al dan niet beperkt is tot onderstaande categorieën van gevaarlijke goederen: 

- klasse 1 (explosieve stoffen) 

- klasse 7 (radioactieve stoffen) 

- klasse 2 (gassen) 

- de klassen met uitzondering van 1, 2 en 7 

- deze geïdentificeerd met de nummers UN 1202, 1203,1223, 3475 en de 
luchtvaartbrandstof geklasseerd onder de UN-nummers 1268 of 1863. 

 

6.6 Afgifte van het scholingscertificaat 
Het scholingscertificaat kan verkregen worden door het volgen van een gepaste opleiding in een 
daarvoor erkende instelling en het afleggen van een door de bevoegde overheid georganiseerd 
examen. 
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6.7 Lijst van de erkende instellingen voor het verstrekken van de initiële 
opleidingen 

 

INSTELLING ADRES TELEFOON + FAX 
E-MAIL 

Klasse 2 Andere 
klassen. 

Brandstof 

W S B W S B W S B 

ABILITY 
Jean Paul Derard 

z.i. Europe 20 
7900 Leuze 

Tel.: 069/34.37.84 
fax : 069/34.37.80 
jp.derard@fockedey.be 

X X  X X  X X  

BLM opleiding & 
training vzw 
Bart De Groot 

Fred De 
Bruynestraat 25 
9290 BERLARE 

Tel.: 052/42 69 52 
Fax: 052/52 88 13 
GSM: 0479/60 27 53 
bart@blmadvieskantoor.be 

X  X X  X    

BRAFCO 
Neyrinck Olivier 

Leon Lepagestraat 
4,1000 Brussel 

Tel. :02/502.42.00 
Fax :02/502.54.46 
olivier.neirynck@brafco.be 

X   X   X   

CFITEX. D 
Leduc Anne 

Rue Floxhalle 64 
4670 Blégny 

Tel. : 04/387 56 33 
Fax : 04/362 18 44 
CFITEX.D@skynet.be  

X X X X X X X X X 

D.D.&S 
Desmet Kurt 

Iepersestraat 91 
8500 Kortrijk 

Tel. : 075/71.68.42 
fax. : 056/37.12.97 
ddens@skynet.be 

X X  X X  X X  

DEFENSIE 
Movement 
Transport Control 
Centre-Section 
Dangerous Goods 

Everstraat 1 
1140 Brussel 

Tel. :069/88 59 01 
Martin.kints@mil.be 

X   X      

DGT 
Beernaert Dirk 

Leegstraat 122 –
bus 5 
9060 Zelzate 

Tel.: 09/344.98.58 
fax : 09/344.24.77 
info@dgtvzw.be 

X X X X X X X X X 

LE FOREM 
Carole Hrunansky 

Bd. Tirou 104 
6000 Charleroi 

Tel : 071/20.65.56 
fax : 071/20.65.99 
carole.hrunansky@forem.b
e   

X X  X X X X X X 

Syntra West 
Aernoudt 
Dominique 

Spoorwegstraat 14 
8200 Brugge 

Tel : 050/40.30.60 
fax: 050/40.30.61 
dominique.aernoudt@syntr
awest.be 

X   X   X   

Safety Consult vzw 
Van Praet Willy 

Antoon 
Spinoystraat 8 
2800 Mechelen 

Tel.: 0495 21 32 43 
w.vanpraet@telenet.be X X  X X  X X  

Université de 
Liège 
Marchal Jean-
Christophe 

Place du 20 août 7 
4000 Liège 

Tel :04/349 85 51 
GSM: 0485 1028 11 
jean-
Christophe.marchal@ulg.a
c.be  

   X X     

VeiligheidsAdvies 
en Training vzw 
Aerden Gilbert 

Kriekboomstraat 9 
3600 GENK 

Tel. :089/35 76 62 
GSM:0476/48 81 11 
gilbert.aerden@scarlet.be 

X X  X X  X X  

mailto:jp.derard@fockedey.be
mailto:bart@blmadvieskantoor.be
mailto:olivier.neirynck@brafco.be
mailto:CFITEX.D@skynet.be
mailto:ddens@skynet.be
mailto:Martin.kints@mil.be
mailto:carole.hrunansky@forem.be
mailto:carole.hrunansky@forem.be
mailto:dominique.aernoudt@syntrawest.be
mailto:dominique.aernoudt@syntrawest.be
mailto:w.vanpraet@telenet.be
mailto:jean-Christophe.marchal@ulg.ac.be
mailto:jean-Christophe.marchal@ulg.ac.be
mailto:jean-Christophe.marchal@ulg.ac.be
mailto:gilbert.aerden@scarlet.be
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INSTELLING ADRES TELEFOON - FAX 
E-MAIL 

klasse 2 Andere 
klassen. 

Brandstof 

W S B W S B W S B 

VVV 
Van Den Broeck 
Philip 

Molenberglei 8c 
2627 SCHELLE 

Tel. :03/866 37 04 
Philip.vandenbroeck@vzw
verkeersveiligheid.be 

X   X   X   

ZAWM 
Willems Klaus 

Limburger weg 2 
4700 Eupen 

Tel. :087/55.44.44 
Fax : 087/55.27.95 
klaus.willems@pro.tiscali.b
e 

X   X   X   

 W : Weg 

 S  : Spoor 

 B  : Binnenwateren 

 

OPMERKING: Defensie: enkel personeel van Defensie 

http://rkeersveiligheid.be/
mailto:klaus.willems@pro.tiscali.be
mailto:klaus.willems@pro.tiscali.be
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6.8 Lijst van de erkende instellingen voor het verstrekken van de 
bijscholing 

 

INSTELLING 

 

ADRES 

 

TELEFOON – FAX 

E-MAIL 

Klasse 2 Andere 
klassen. 

Brandstof 

 

W S B W S B W S B 

ABILITY 
Jean Paul Derard 

z.i. Europe 20 
7900 Leuze 

Tel.: 069/34.37.84 
fax : 069/34.37.80 
jp.derard@fockedey.be 

X X  X X  X X  

BLM opleiding & 
training vzw 
Bart De Groot 

Fred De 
Bruynestraat 25 
9290 BERLARE 

Tel.: 052/42 69 52 
Fax: 052/52 88 13 
GSM: 0479/60 27 53 
bart@blmadvieskantoor.be 

X   X  X    

BRAFCO 
Neyrinck Olivier 

Leon Lepagestraat 
4, 1000 Brussel 

Tel. :02/502.42.00 
Fax :02/502.54.46 
olivier.neirynck@brafco.be 

X   X   X   

CFITEX. D 
Leduc Anne 

Rue Floxhalle 64 
4670 Blégny 

Tel. : 04/387 56 33 
Fax : 04/362 18 44 
CFITEX.D@skynet.be  

X X X X X X X X X 

D.D.&S 
Desmet Kurt 

Iepersestraat 91 
8500 Kortrijk 

Tel. : 075/71.68.42 
fax. : 056/37.12.97 
ddens@skynet.be 

X   X   X   

DEFENSIE 
Movement 
Transport Control 
Centre-Section 
Dangerous Goods 

Everstraat 1 
1140 Brussel 

Tel. :069/88 59 01 
Martin.kints@mil.be 

X   X      

DGT 
Beernaert Dirk 

Leegstraat 122-bus 
5, 9060 Zelzate 

Tel : 09/344.98.58 
fax : 09/344.24.77 
info@dgtvzw.be  

X X X X X X X X X 

LE FOREM 
Carole Hrunansky 

Bd. Tirou 104 
6000 Charleroi 

Tel : 071/20.65.56 
fax : 071/20.65.99 
carole.hrunansky@forem.b
e 

X X X X X X X X  

Syntra West 
Aernoudt 
Dominique 

Spoorwegstraat 14 
8200 Brugge 

Tel.: 050/40.30.60 
fax : 050/40.30.61 
dominique.aernoudt@syntr
awest.be 

X   X   X   

Safety Consult vzw 
Van Praet Willy 

Antoon 
Spinoystraat 8 
 2800 Mechelen 

Tel.: 0495 21 32 43 
w.vanpraet@telenet.be X X X X X X X X X 

Université de 
Liège 
Marchal Jean-
Christophe 

Place du 20 août 7 
4000 Liège 

Tél :04/349 85 51 
GSM: 0485 1028 11 
jean-
Christophe.marchal@ulg.a
c.be  

   X X     

mailto:jp.derard@fockedey.be
mailto:bart@blmadvieskantoor.be
mailto:olivier.neirynck@brafco.be
mailto:CFITEX.D@skynet.be
mailto:ddens@skynet.be
mailto:Martin.kints@mil.be
mailto:info@dgtvzw.be
mailto:carole.hrunansky@forem.be
mailto:carole.hrunansky@forem.be
mailto:dominique.aernoudt@syntrawest.be
mailto:dominique.aernoudt@syntrawest.be
mailto:w.vanpraet@telenet.be
mailto:jean-Christophe.marchal@ulg.ac.be
mailto:jean-Christophe.marchal@ulg.ac.be
mailto:jean-Christophe.marchal@ulg.ac.be
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INSTELLING 

 

ADRES 

 

TELEFOON – FAX 

E-MAIL 

KLASSE 2 Andere 
klassen. 

Brandstof 

 

W S B W S B W S B 

VeiligheidsAdvies 
en Training vzw 
Aerden Gilbert 

Kriekboomstraat 9 
3600 GENK 

Tel. :089/35 76 62 
GSM:0476/48 81 11 
gilbert.aerden@scarlet.be 

X X  X X  X X  

VVV 
Van Den Broeck 
Philip 

Molenberglei 8c 
2627 SCHELLE 

Tel. :03/866 37 04 
Philip.vandenbroeck@vzw
verkeersveiligheid.be 

X   X   X   

 W : Weg  S  : Spoor  B  : Binnenwateren 
 

OPMERKING: Defensie: enkel personeel van Defensie 
 

6.9 Examencentra 

INSTELLING ADRES CONTACT TEL – FAX - E-MAIL 

ITLB (Instituut wegTransport 
en Logistiek België) 

Archimedesstraat 5 
1000 Brussel 

Examensecretariaat Tel : 02/234 30 10 
Fax: 02/230 75 34 
adr@itlb.be 

CEC (Centrum voor 
examinering en certificering) 

Roekstraat 30 
2170 Merksem 

Leo Sneyders Tel : 0476/822 258 
Fax: 070/246 026 
info@cecvzw.be 

ESI (European Safety Center) St.-Pietersstraat 6 
8906 Ieper  

Stéphane Santy Tel.: 051/24 92 50 
Fax: 051/22 46 38 
info@esi.be 

 

6.10 Beroepsverenigingen voor veiligheidsadviseurs 
Er bestaan twee beroepsverenigingen voor veiligheidsadviseurs die werken als relais tussen de 
overheid en de veiligheidsadviseurs: 
 
- Belgian Safety Advisors Association (BESAA) 

Schomhoeveweg 9 
2030 Antwerpen 
Tel: +32 (0)3 542 50 25 
Fax: +32 (0)3 541 42 50 
www.veiligheidsadviseurs.net 
 

- UCWSMD  
Union des Conseillers Wallons à la sécurité des Marchandises Dangereuses  
rue Jean de Sélys Lonchamps 2, 4460 Bierset 
Téléphone: +32 (0)4 239 78 38 
E-mail : info@ucwsmd.org  
GSM: +32 (0)475 61 66 58 
www.ucwsmd.org 
 

mailto:gilbert.aerden@scarlet.be
http://rkeersveiligheid.be/
mailto:info@esi.be
http://www.veiligheidsadviseurs.net/
mailto:info@ucwsmd.org
http://www.ucwsmd.org/
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7 ADR-voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke 
goederen in colli 

 

7.1 Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften 

7.1.1 UN-KENMERK 

a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken , ...), de IBC.'s (grote houders voor losgestort vervoer) en 
de grote verpakkingen moeten voldoen aan de constructievoorschriften van het ADR. en voorzien 
zijn van een UN -merk als bewijs van hun conformiteit; 

 

 

De letters, getallen en symbolen moeten ten minste 12 mm hoog zijn 
op de verpakkingen met een capaciteit van meer dan 30 l of 30 kg, en 
ten minste 6 mm op de kleinere verpakkingen met een capaciteit van 
meer dan 5 l of 5 kg ; op de verpakkingen met een capaciteit van niet 

meer dan 5 l of 5 kg moeten ze gepaste afmetingen bezitten. 

 
b) de gasflessen die bestemd zijn voor het vervoer van stoffen van klasse 2 moeten ook voldoen aan 

de constructievoorschriften van het ADR. De merken verschillen nochtans van deze op de colli en 
de IBC’s en bevatten onder meer de datum van de laatste hydraulische drukproef en de stempel 
van de erkende instelling die ze heeft uitgevoerd. 

 

De aanwezigheid van een UN-merkteken betekent echter niet dat deze verpakking geschikt is voor 
om het even welk gevaarlijk product. 

 

7.1.2 ETIKETTEN 

  

 

Gevaarsetiketten met zijden van minstens 10 cm moeten 
op de colli, de IBC’s, de gasflessen en grote verpakkingen 
worden aangebracht. 

 

De etiketten moeten op hetzelfde oppervlak van de verpakkingen worden aangebracht. Op IBC’s 
met een capaciteit van meer dan 450 liter en op grote verpakkingen moeten deze etiketten op twee 
tegenoverliggende zijden aangebracht worden. 
 
Verpakkigngen die leeg maar niet gereinigd zijn, moeten van dezelfde gevaarsetiketten voorzien 
zijn als toen ze vol waren. 

 

7.1.3 KENMERKING 

7.1.3.1 UN-nummer 

a)  Op colli, IBC’s en grote vepakkingen moeten op een duidelijke en duurzame wijze volgende 
gegevens worden aangebracht: 

de letters UN gevolgd door het identificatienummer van de stof. 
 

b)  Op de gasflessen moeten op een duidelijke en duurzame wijze volgende gegevens worden 
aangebracht: 
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de letters UN gevolgd door het identificatienummer van de stof. 

Bovendien moet de naam van het gas of gasmengsel worden vermeld. 

 
Opmerking:  

Het UN-nummer en de letters “UN” moeten minstens 12 mm hoog zijn, behalve op colli met een 
maximale inhoud van 30 kg of een maximale netto massa van 30 kg en op flessen met een 
waterinhoud van ten hoogste 60 liter, indien zij minstens 6 mm hoog zijn, en behalve voor colli van 
maximum 5 liter of 5 kg, indien zij een geschikte afmeting hebben 

7.1.3.2 Merkteken voor milieugevaarlijke stoffen 

 

 

Colli die milieugevaarlijke stoffen bevatten, moeten naast de 
gevaarsetiketten ook voorzien zijn van het merkteken voor 
milieugevaarlijke stoffen. Dit merkteken moet naast de gevaarsetiketten 
aangebracht worden. 

 

7.1.3.3 Oververpakkingen 

Een oververpakking is een omsluiting die gebruikt wordt om één of meerdere colli te bevatten en om 
een eenheid te vormen die tijdens het vervoer gemakkelijker gemanipuleerd en gestouwd kan 
worden. 

Voorbeelden: 

- een pallet waarop meerdere colli gesplaatst of gestapeld worden en die door middel van banden 
uit kunstof, krimp- of rekfolie of andere middelen worden vastgezet; 

- een beschermende buitenverpakking zoals een doos. 

Alle gevaarsetiketten, UN-nummers, de oriëntatiepijlen alsook de markering “milieugevaarlijke stof” 
doorheen de oververpakking, ofwel opnieuw aangebracht worden aan de buitenzijde van deze 
oververpakking. 

Bovendien moet het opschrift “OVERVERPAKKING” op de oververpakking voorkomen in een 
officiële taal van het land van verzending, en daarenboven in het Frans (“SUREMBALLAGE”), het 
Engels (“OVERPACK”) of het Duits (“UMVERPACKUNG”) indien die officiële taal geen van de drie 
genoemde is. Dit opschrift moet minimaal 12 mm hoog zijn. 

 

Doorzichtige oververpakking 

 

 

 

 

Ondoorzichtige oververpaking 
 

 

7.1.3.4 Bergingsverpakkingen 

Een bergingsverpakking is een speciale verpakking waarin colli met gevaarlijke goederen die 
beschadigd zijn, tekortkomingen vertonen, lekken of niet-conform zijn, worden geplaatst met het 
oog op een transport voor recuperatie- of eliminatiedoeleinden. 
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Speciale bergingsverpakkingen die bestemd zijn voor gasflessen, noemt men bergingsdruk-
recipiënten. 

Naast de etiketten, het UN-nummer en eventuele andere merktekens zoals bvb. het merkteken voor 
milieugevaarlijke stoffen, moeten bergingsverpakkingen en bergingsdrukrecipiënten voorzien zijn 
van het woord “BERGINGSVERPAKKING”. 

In het UN-kenmerk van een bergingsverpakking dient steeds de letter “T” voor te komen. Bvb:  

 

1A2T/Y300/S/01 
USA/abc 
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7.2 Documenten 

7.2.1 VERVOERDOCUMENT 

a Gevulde verpakkingen: 

1. het UN- nummer voorafgegaan door de letter UN, 

2. de officiële aanduiding van de stof, in voorkomend geval de technische benaming of 
de benaming van de chemische groep, 

3. de nummers van de modellen van de gevaarsetiketten die opgenomen zijn in kolom 
(5) van talbel A van hoofdstuk 3.2 van het ADR. In geval van meerdere 
modelnummers moeten de nummers die volgen op het eerste nummer tussen 
haakjes worden aangeduid, 

4. in voorkomend geval, de verpakkingsgroep toegekend aan de stof  

5. in voorkomend geval, de tunnelbeperkingscode in hoofdletters en tussen haakjes 

Opmerkingen: a) De hierboven vermelde elementen moeten voorkomen in de orde 1, 2. 3. 4 
zonder andere informatie behalve deze die eventueel door de ADR – 
voorschriften is voorzien. 

 b) De aanduidingen van de tunnelbeperkingscode is niet van toepassing op 
voertuigen die gevaarlijke goederen overeenkomstig de vrijstellingen van 
1.1.3 vervoeren (1.9.5.3.6). 

Voorbeeld van toegelaten aanduidingen in het vervoerdocument: 

 “UN 1098 allylalcohol, 6.1 (3), I, (C/D)” 

 

b. Lege niet-gereinigde verpakkingen en lege niet-gereinigde gasrecipiënten met een 
capaciteit ≤ 1.000 l : 

Algemene regel 

De omschrijving van de vervoerde stof in het vervoerdocument is die van het tevoren vervoerd 
product, maar met “Leeg, niet gereinigd” of “Residu, vorige inhoud” voor of achter de officiële 
vervoersnaam ervan. 

Voorbeelden van toegelaten aanduidingen in het vervoerdocument: 

Vervoer van ongereinigde lege vaten die decaboraan hebben bevat (UN-nr 1868) 

Leeg, niet gereinigd, UN 1868 Decaboraan, 4.1 (6.1), [PG] II, (E) 
UN 1868 Decaboraan, 4.1 (6.1), [PG] II, (E), leeg, niet gereinigd 
UN 1868 Decaboraan, 4.1 (6.1), [PG] II, (E), residus, vorige inhoud 
Residus, vorige inhoud UN 1868 Decaboraan, 4.1 (6.1), [PG] II, (E) 
 
 

Andere mogelijkheden voor specifieke gevallen 

– Bij transporten in gesloten circuit 
 
Wanneer de lege, niet gereinigde houders onmiddellijk terugkeren naar de afzender, mag het 
vervoerdocument voor de heenreis (met de gevulde houders) herbruikt worden; de vermelding van 
de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen moet dan vervangen worden door de woorden “Lege, 
niet gereinigde retour”. 
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– Voor lege niet-gereinigde colli (vaten, gasflessen, IBC's, ... ) 

De omschrijving van de vervoerde mag stof bestaan uit "Lege verpakkingen", "Lege recipiënten", 
"Lege IBC’s" of “Lege grote verpakkingen” (al naargelang het geval), gevolgd door de nummers van 
de modellen van etiketten voor het product dat ze tevoren bevat hebben. Wanneer daar geen 
nummer voorkomt moet de klasse vermeld worden. 

Wanneer het tevoren bevat product een gas was, mogen de nummers van de modellen van 
etiketten vervangen worden door dat van de klasse (“2”). 

Voorbeeld : "Lege verpakkingen, 6.1 (3)” 

c. Lege niet-gereinigde gasrecipiënten met een capaciteit van meer dan 1000 liter, lege niet-
gereiningde tankcontainers, lege niet-gereinigde voertuigen en containers voor losgestort 
vervoer. 

De vervoerde goederen kunnen ook als volgt omschreven worden: 

“leeg recipiënt”, lege tankcontainer”, “leeg voertuig”, “leeg voertuig”, naargelang het geval, gevolgd 
door: 

-  “laatst geladen goed:” 
- de vermeldingen die opgenomen zijn in 1.2.a) met betrekking tot de producten die de 
 houders bevat hebben in een toegestane volgorde 
 
Voorbeeld: “Lege tankcontainer, laatst geladen goed: UN 1098, allylalcohol, 6.1 (3), I  
  (C/D)” 

 

Opmerkingen: 

1.  Volgens afwijking nr. 6-97 mag bij nationaal vervoer van lege, niet-gereinigde houders die 
stoffen van verschillende klassen hebben bevat, het vervoerdocument volgende vermelding 
bevatten: 

“lege, niet-gereinigde houders die stoffen van verschillende klassen hebben bevat” 

2.  Talen : 

internationaal: de vermeldingen in het vervoerdocument moeten in één van de officiële talen 
van het land van de verzending van de goederen zijn alsook in het Frans, het 
Engels of het Duits, behalve tussen België en Nederland (zie bilateraal 
akkoord 3582) 

nationaal: voor nationaal vervoer mag op het vervoerdocument enkel Nederlands, Frans 
of Duits gebruikt worden. 

 

7.2.2 SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN 

Opgelet ! : - wijziging van de schritelijke richtlijnen in het ADR 2015. Overgangsperiode voorzien 
tot 30 juni 2017. 

- de bestuurder moet beschikken over de volledige schriftelijke richtlijnen (4 blz.), in 
kleur en zonder toevoegingen (bvb bedrijfsinformatie). 

 
Als een hulp bij noodsituaties tijdens een ongeval dat zich gedurende het vervoer kan voordoen, 
moeten de schriftelijke richtlijnen die beantwoorden aan het model van 4 pagina’s, zich binnen 
handbereik in de cabine van de bemanning van het voertuig bevinden. 
 
Deze richtlijnen moeten door de vervoerder voor het vertrek aan de bemanning van het voertuig 
overhandigd worden in een taal of in talen die elk lid kan lezen en begrijpen. De vervoerder moet er 
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zich van vergewissen dat elk bemanningslid van het betrokken voertuig deze richtlijnen correct 
begrijpt en in staat is om ze toe te passen. 

 

De officiële versie en de vertaling in verschillende talen kunnen van het internet gedownload 
worden: //www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm 

 

7.2.3  OPLEIDINGSGETUIGSCHRIFT  

Het opleidingsgetuigschrift anders dan in tanks is vereist voor de chauffeurs die een transport 
uitvoeren in hoeveelheden boven de gedeeltelijke vrijstellingsgrenzen van § 1.1.3.6. 
 

7.2.4 BEWIJS VAN TECHNISCHE KEURING (geen ADR controle voor het vervoer van 
stukgoederen) 

Het keuringsbewijs van de technische controle is 6 maand geldig (12 maand indien er geen ernstige 
tekortkoming werd geconstateerd – systeem bonus malus): 

 

7.2.5 AFSCHRIFT VAN EEN AFWIJKING. 

 
Indien het transport wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van een nationale afwijking moet een 
afschrift van deze afwijking aan boord van het voertuig aanwezig zijn. 

 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm
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8 Vrijstellingen 
 

8.1 Gedeeltelijke vrijstelling (1000-punten-regel) 
Gevaarlijke goederen mogen in colli vervoerd worden aan boord van een transportéénheid zonder 
dat welbepaalde ADR-voorschriften van kracht zijn, op voorwaarde dat de maximale 
getransporteerde hoeveelheid welbepaalde limietwaarden niet overschrijdt.  

Deze limietwaarde hangt af van de vervoerscategorie. De vervoerscategorie is terug te vinden in de 
de kolom (15) van tabel A van deel 3 van het ADR of in de 4-talige stoffenlijst op onze website. 

Aan de hand van het UN-nummer en de verpakkingsgroep van de te vervoeren stof, kan men de 
vervoerscategorie (0,1,2,3 of 4) terugvinden in kolom 14 van de viertalige lijst van gevaarlijke 
stoffen. (http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf )  

Wanneer de vervoerde goederen tot meerdere vervoerscategorieën behoren, moet men de 
hoeveelheden vermenigvuldigen met onderstaand vermenigvuldigingsfactor. De som van de 
berekende waarden voor de verschillende categorieën mag niet groter zijn dan 1000. 

Het verband tussen de vervoerscategorie, de limietwaarde en de vermenigvuldigingsfactor is de 
volgende: 
 

Vervoerscategorie Maximale totale hoeveelheid 
per transporteenheid 

Vermenigvuldigingsfactor 

0 0 ∞ 

1 20 50 

2 333 3 

3 1000 1 

4 ongelimiteerd 0 

 

Deze limietwaarde komt overeen met: 

- voor voorwerpen, de bruto massa in kg (voor voorwerpen van klasse 1, de netto massa van 
de ontplofbare stof in kg ; voor in onderhavige bijlage gespecificeerde gevaarlijke goederen 
in machines of in apparatuur, de totale hoeveelheid erin vervatte gevaarlijke goederen in 
kilogram of in liter al naargelang het geval) ; 

- voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde vloeibare gassen en 
opgeloste gassen, de netto massa in kg ; 

- voor vloeistoffen, de totale hoeveelheid erin vervatte gevaarlijke goederen, in liter; 

- voor samengeperste gassen, geadsorbeerd gassen en chemische stoffen onder druk, de 
watercapaciteit van het recipiënt, in liter. 

 
De volgende voorschriften blijven echter wel van kracht :  

- deze die betrekking hebben op de verpakking (9.1.1) 

- deze die betrekking hebben op de etikettering (9.1.2) 

- deze die betrekking hebben op de aanduidingen op de verpakking (9.1.3) 

- deze die betrekking hebben op het vervoerdocument (9.2.1) 

- deze die betrekking hebben op het schouwingsbewijs van de technische keuring (9.2.4) 

- deze die betrekking hebben op het stuwen van de lading 

- deze die betrekking hebben op de zijdelingse en achterste wanden 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf
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- deze die betrekking hebben op de ventilatie 
 
Indien u van deze vrijstelling gebruikt maakt, rekening houdende met bovenstaande voorwaarden, 
moet in het vervoerdocument de totale hoeveelheid per vervoerscategorie vermeld worden. 
 
Voorbeelden: 
 
1) Vervoer van één gevaarlijke stof 

Hoe kan u nagaan of u kan gebruik maken van een gedeeltelijke vrijstelling voor het vervoer van 
200 liter benzine, UN nr.1203, verpakkingsgroep II? 
 
 a) De vervoerscategorie opzoeken in kolom 14 van de 4-talige stoffenlijst  
  (http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf ) voor het 
  product met UN 1203 en verpakkingsgroep II. 
 

UN-nummer Benaming & Beschrijving Verpakkingsgroep Vervoerscategorie 

(1) (2) (8) (13) 

 
1203 
 

 
BENZINE 

 
II 

 
   

 
 b) In bovenstaande tabel (tab13_1) vindt u voor de vervoerscategorie 2, “333” als  maximaal 

toegelaten hoeveelheid. 
 
Daar het hier gaat om een vloeistof, stelt dit getal de maximaal toegelaten hoeveelheid in liter voor 
die u mag vervoeren om gebruik te maken van een gedeeltelijke vrijstelling, op voorwaarde dat de 
hierboven vermelde voorschriften worden gerespecteerd. (voorshr13_1) 
 
2) Vervoer van meerdere stoffen die tot verschillende vervoerscategorieën behoren: 

Hoe kan u nagaan of u kan gebruik maken van een gedeeltelijke vrijstelling voor het vervoer van: 
 - 150 liter zwavelzuur, UN nr.1830, verpakkingsgroep II en 

 - 400 liter ethanol, UN nr.1170, verpakkingsgroep III ? 
 
 a) De vervoerscategorie opzoeken in kolom 14 van de 4-talige stoffenlijst  
  (http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf ) voor het 
  product met UN 1830 en verpakkingsgroep II. 
  

UN-nummer Benaming & Beschrijving Verpakkingsgroep Vervoerscategorie 

(1) (2) (8) (13) 

 
1830 
 

 
ZWAVELZUUR 

 
II 

 
   

 
 b) In de tabel hierboven (tab13_1) vindt u voor de vervoerscategorie 2, de waarde “3” als 
  vermenigvuldigingsfactor. 
 
 c) Vermenigvuldig de te vervoeren hoeveelheid met 3; dit geeft 150 x 3 = 450 (A). 
 
 d) Zoek voor de stof UN 1170, verpakkingsgroep III, de vervoerscategorie op in kolom 14 van de  
  4-talige stoffenlijst 
  (http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf ). 

2 

2 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf
http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf
http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Numerieke_lijst_tcm466-258304.pdf


 

  31 

 

UN-nummer Benaming & Beschrijving Verpakkingsgroep Vervoerscategorie 

(1) (2) (8) (13) 

 
1170 
 

 
ETHANOL  

 
III 

 
   

 
e) In de tabel hierboven (tab13_1) vindt u voor de vervoerscategorie 3, de waarde “1” als 

vermenigvuldigingsfactor. 
 
 f) Vermenigvuldig de te vervoeren hoeveelheid met 1; dit geeft: 400 x 1 = 400 (B) 
 

g) (A) en (B) optellen ; dit geeft : 450 + 400 = 850 
 

Daar de som van (A) en (B) “1000” niet overschrijdt, kan u gebruik maken van de gedeeltelijke 
vrijstelling, op voorwaarde de hierboven vermelde voorschriften worden gerespecteerd 
(voorshr13_1). 
 

3) Vervoer van lege niet-gereinigde verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat: 

Hoe kan u nagaan of u kan gebruik maken van een gedeeltelijke vrijstelling voor het vervoer van: 
- 200 gasflessen die propaan hebben bevat, UN nr.1965 
- 100 niet-gereinigde vaten die aceton hebben bevat; UN nr.1090 

 
Daar de meerderheid van de lege niet-gereinigde verpakkingen tot de vervoerscategorie 4 behoren, 
is de vermenigvuldigingsfactor “0” (tab13_1) .  Bijgevolg kan u gebruik maken van de gedeeltelijke 
vrijstelling, ongeacht de te vervoeren hoeveelheid, op voorwaarde dat de hierboven vermelde 
voorschriften worden gerespecteerd. (voorshr13_1) 
 
Opmerking: 
 
In overeenstemming met de afwijking 6.97 (d6_1997), mag op het vervoerdocument, in het geval 
van transport van lege niet-gereinigde recipiënten die producten van de klassen 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 
5.2, 6.1, 8.1 en 9 hebben bevat, de volgende vermelding staan:  
“lege niet-gereinigde recipiënten die producten van verschillende klassen hebben bevat.” 
 

3 
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8.2 Volledige vrijstellingen (met een algemeen karakter)  
Voor het transport van colli, zijn de voorschriften van het ADR niet van toepassing in de volgende 
gevallen: 
 
1) Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces: 

de bepalingen van het ADR zijn niet van toepassing op: 

a) het vervoer van gevaarlijke goederen door particulieren, indien die goederen verpakt zijn 
voor de verkoop in de detailhandel en bestemd zijn voor hun persoonlijk of huishoudelijk 
gebruik of voor hun vrijetijds- of sportactiviteiten ; dit op voorwaarde dat maatregelen 
genomen werden om lekkage van de inhoud onder normale vervoersvoorwaarden te 
vermijden. Wanneer deze goederen brandbare vloeistoffen zijn, vervoerd in hervulbare 
recipiënten die door, of voor een particulier gevuld worden, mag de totale hoeveelheid 
niet groter zijn dan 60 liter per recipiënt en 240 liter per transporteenheid. Er wordt van 
uitgegaan dat de gevaarlijke goederen in IBC’s, grote verpakkingen of tanks niet verpakt 
zijn voor de verkoop in de detailhandel. 
 

b) het vervoer van machines of materiaal, die niet in onderhavige bijlage vermeld zijn en die 
bijkomend gevaarlijke goederen bevatten in hun structuur of in hun werkingscircuits; dit 
op voorwaarde dat maatregelen genomen werden om lekkage van de inhoud onder 
normale vervoersvoorwaarden te vermijden; 

 
c) het vervoer verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdactiviteit – 

zoals leveringen aan bouwwerven of de terugritten van deze werven – of verband houdt 
met opmetingen, reparaties of onderhoud ; dit in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter 
per verpakking, met inbegrip van de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s) en 
de grote verpakkingen en met inachtname van de in 1.1.3.6 gespecificeerde maximale 
hoeveelheden. Er dienen maatregelen genomen te worden om lekkage van de inhoud 
onder normale vervoersvoorwaarden te vermijden. Deze vrijstellingen zijn niet van 
toepassing op klasse 7. 

Het vervoer dat door dergelijke ondernemingen verricht wordt voor hun bevoorrading of 
externe dan wel interne distributie valt evenwel niet onder het toepassingsgebied van deze 
vrijstelling ; 

 
d) het vervoer dat uitgevoerd wordt door - of onder toezicht staat van de interventiediensten, 

voor zover het noodzakelijk is in verband met de interventie bij een noodgeval, meer in 
het bijzonder vervoer uitgevoerd: 

- door takelwagens die voertuigen verplaatsen dewelke bij een ongeval betrokken 
waren of defect zijn en die gevaarlijke goederen bevatten; of; 

- om de bij een incident of ongeval betrokken gevaarlijke goederen te omsluiten, te 
recupereren en ze naar een veilige plaats over te brengen; 
 

e) het vervoer bij noodsituaties, bedoeld om mensenlevens te redden of het milieu te 
beschermen; dit op voorwaarde dat alle maatregelen genomen worden die nodig zijn om 
te garanderen dat dergelijk transport volledig uitgevoerd wordt. 
 

f) het vervoer van lege, niet gereinigde vaste opslagreservoirs die gassen van de groepen A, 
O of F van klasse 2, stoffen van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 3 of 9, of 
pesticiden van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 6.1 hebben bevat, indien aan 
volgende voorwaarden is voldaan: 

- alle openingen, behalve de decompressieinrichtingen (indien die geïnstalleerd 
zijn), zijn hermetisch afgesloten ; 

- maatregelen werden getroffen om lekkage van de inhoud onder normale 
vervoersvoorwaarden te verhinderen ; en 
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- de lading is zodanig vastgezet op onderstellen, in kratten of andere 
manipulatieinrichtingen of op het voertuig of in de container dat ze onder normale 
vervoersvoorwaarden niet kan loskomen of zich verplaatsen. 

Deze vrijstelling geldt niet voor vaste opslagreservoirs die ontplofbare stoffen in niet-
explosieve toestand hebben bevat, of stoffen waarvan het vervoer door het ADR 
verboden is. 

 
2) Vrijstellingen die samenhangen met het vervoer van gassen 

bepalingen van het ADR zijn niet van toepassing op het vervoer van: 
 
a) gassen vervat in de reservoirs van een voertuig dat een transportoperatie uitvoert, en die 

dienen voor de voortstuwing daarvan of voor de werking van zijn bijzondere uitrusting 
(bijvoorbeeld koelinrichtingen) ; 

b) gassen die zich in de brandstofreservoirs van vervoerde motorvoertuigen bevinden ; de 
brandstofkraan tussen het brandstofreservoir en de motor moet gesloten zijn en het 
elektrisch contact moet onderbroken zijn ; 

c) gassen van de groepen A en O (overeenkomstig 2.2.2.1), indien hun druk in het recipiënt 
of in de tank, bij een temperatuur van 20 °C, niet hoger is dan 200 kPa (2 bar) en indien 
het gas geen vloeibaar gemaakt gas of sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas is ; dit geldt 
voor alle types van recipiënten of tanks, bijvoorbeeld ook voor de verschillende 
onderdelen van de machines of van de apparaten ; 

OPMERKING: deze vrijstelling is niet van toepassing op lampen. Voor lampen, zie 
1.1.3.10. 

d) gassen vervat in de uitrusting die voor de werking van het voertuig gebruikt wordt 
(bijvoorbeeld brandblusapparaten), met inbegrip van de wisselstukken (bijvoorbeeld 
opgepompte banden) ; deze vrijstelling geldt ook voor opgepompte banden die als lading 
vervoerd worden ; 

e) gassen die zich in bijzondere inrichtingen van de voertuigen bevinden en voor de werking 
van deze inrichtingen tijdens het vervoer nodig zijn (koelsystemen, viskaren, 
verwarmingsapparaten, enz.), evenals de reserverecipiënten voor dergelijke inrichtingen 
en de lege, niet gereinigde omruilrecipiënten die met dezelfde transporteenheid vervoerd 
worden ; 

f) gassen die zich in voedingswaren bevinden (met uitzondering van UN 1950), met inbegrip 
van koolzuurhoudende dranken; en 

g) gassen die zich in ballen bevinden die bestemd zijn voor gebruik bij sporten. 
 

3) Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van vloeibare brandstoffen 

 de bepalingen van het ADR zijn niet van toepassing op het vervoer van: 

a) de brandstof, vervat in de reservoirs van een voertuig dat een transportoperatie uitvoert, 
en die dient voor zijn voortstuwing of voor de werking van één van zijn uitrustingen die 
gebruikt wordt of bestemd is voor een gebruik tijdens het transport. 

 De brandstof mag vervoerd worden in vaste brandstofreservoirs, rechtstreeks verbonden 
met de motor of met de hulpuitrusting van het voertuig en conform aan de desbetreffende 
reglementaire bepalingen, of in draagbare brandstofrecipiënten (zoals jerrycans). 

 De totale capaciteit van de vaste reservoirs mag niet groter zijn dan 1500 liter per 
transporteenheid, en deze van een reservoir dat op een aanhangwagen gemonteerd is 
mag niet groter zijn dan 500 liter. Ten hoogste 60 liter per transporteenheid mag vervoerd 
worden in draagbare brandstofreservoirs. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op 
voertuigen die door de hulpdiensten gebruikt worden;  
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b) de brandstof, vervat in de reservoirs van voertuigen of andere transportmiddelen (zoals 
schepen) die als lading vervoerd worden, wanneer deze bestemd is voor hun 
voortstuwing of voor de werking van één van hun uitrustingen. De kranen tussen de motor 
of de uitrusting en het reservoir moeten tijdens het vervoer gesloten zijn, behalve 
wanneer het noodzakelijk is dat deze uitrusting blijft werken. In voorkomend geval moeten 
de voertuigen of andere transportmiddelen rechtop geladen worden en beveiligd worden 
tegen elke val; 

c) de brandstof, vervat in reservoirs voor een niet voor de weg bestemde mobiele machine 
dat als lading vervoerd wordt, wanneer deze bestemd is voor de werking van één van zijn 
uitrustingen. De brandstof mag vervoerd worden in vaste reservoirs, rechtstreeks 
verbonden met de motor en/of met de hulpuitrusting en die conform zijn aan de 
reglementaire bepalingen. In voorkomend geval moeten de machines rechtstaand 
geladen worden en vastgezet worden om het vallen te voorkomen. 

 
4) Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van opslag- en productiesystemen voor 

elektrische energie 
 
De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op opslag- en productiesystemen voor 

elektrische energie (bijvoorbeeld lithiumbatterijen, elektrische condensatoren, 
asymmetrische condensatoren, opslagsystemen met metaalhydriden en brandstofcellen): 

a) geïnstalleerd in een voertuig dat een transportoperatie uitvoert en die dienen voor zijn 
voorstuwing of voor de werking van één van zijn uitrustingen; 

b) vervat in apparatuur voor de werking van deze apparatuur die gebruikt wordt of bedoeld is 
voor gebruik gedurende het vervoer (bijvoorbeeld een draagbare computer). 

 
4) Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van lampen die gevaarlijke stoffen 

bevatten 
 
Nota: zie FAQ voor bijkomende informatie 
 
De volgende lampen zijn niet onderworpen aan het ADR op voorwaarde dat ze noch 
radioactieve stoffen, noch kwik bevatten in een hoeveelheid hoger dan de hoeveelheid 
gespecificeerd in de bijzondere bepaling 366 van hoofdstuk 3.3: 

a) de lampen die rechtstreeks ingezameld worden bij de particulieren en de huishoudens 
wanneer ze vervoerd worden naar een inzamelings- of recyclingpunt; 

OPMERKING:  hieronder vallen ook de lampen die door particulieren naar een eerste 
inzamelpunt gebracht worden en vervolgens vervoerd worden naar een ander 
inzamelingspunt, tussentijds verwerkingspunt of recyclingpunt. 

b) de lampen die elk niet meer dan 1 g gevaarlijke stoffen bevatten en die zodanig verpakt 
zijn dat elk collo niet meer dan 30 g gevaarlijke stoffen bevat, op voorwaarde dat: 

i) de lampen gefabriceerd zijn volgens een gecertificeerd kwaliteitsborgings-
programma; 

OPMERKING : daartoe kan de ISO-norm 9001:2008 gebruikt worden 

en 
ii) de lampen ofwel individueel verpakt zijn in binnenverpakkingen die voorzien zijn van 

scheidingselementen, ofwel elk omgeven zijn door vulmateriaal ter bescherming van 
de lamp.  Vervolgens moeten de lampen verpakt zijn in een stevige buitenverpakking 
die beantwoordt aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1.1 en kunnen weerstaan 
aan een valproef van 1,2 m. hoogte; 
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c) de gebruikte, beschadigde of defecte lampen die per lamp niet meer dan 1 g gevaarlijke 
goederen en per collo niet meer dan 30 g gevaarlijke goederen bevatten als ze vervoerd 
worden vanuit een inzamelings- of een recyclingpunt.  De lampen moeten verpakt zijn in 
buitenverpakkingen die voldoende stevig zijn om het lekken van de inhoud onder normale 
vervoersomstandigheden te vermijden.  De buitenverpakkingen moeten beantwoorden 
aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1 en moeten aan een valproef van 1,2 m, hoogte 
weerstaan. 

d) de lampen die uitsluitend gassen van de groepen A en O bevatten (overeenkomstig 
2.2.2.1), op voorwaarde dat ze dusdanig verpakt zijn dat de scherfwerking ten gevolge 
van het breken van de lamp begrensd blijft tot binnen het collo. 

 
OPMERKING: de lampen die radioactieve stoffen bevatten, worden behandeld in 2.2.7.2.2.2 
b). 

 

8.3 Volledige vrijstellingen (Bijzondere gevallen) 

8.3.1 VERVOER VAN ELEKTRISCHE ACCUMULATOREN (UN 2794,UN 2795,UN 2800 
EN UN 3028) 

Bijzondere bepaling 598 van ADR 3.3.1. 

Rekening houdende met de hieronder vermelde voorschriften, zijn de onderstaande voorwerpen 
niet onderworpen aan het ADR. 

a) Nieuwe accumulatoren op voorwaarde dat: 
- ze zodanig vastgezet zijn dat ze niet kunnen glijden, vallen of beschadigd worden; 
- ze voorzien zijn van inrichtingen voor het vastgrijpen, behalve wanneer ze gestapeld zijn 

bvb.op paletten; 
- er langs de buitenkant geen gevaarlijke sporen zijn (zuren of basen); 
- ze beschermd zijn tegen kortsluitingen. 
 

b) Gebruikte accumulatoren op voorwaarde dat: 
- ze geen beschadigingen vertonen aan hun huizen; 
- ze voorzien zijn van inrichtingen voor het vastgrijpen, behalve wanneer ze gestapeld zijn 

bvb.op paletten; 
- er langs de buitenkant geen gevaarlijke sporen zijn (zuren of basen); 
- ze beschermd zijn tegen kortsluitingen. 

 
Met “gebruikte accumulatoren” wordt bedoeld: accumulatoren die op het einde van hun normaal 
gebruik vervoerd worden om gerecycleerd te worden. 

 

8.3.2 VERVOER VAN BRANDBLUSSERS (UN 1044) 

Bijzondere bepaling 594 van ADR 3.3.1. 

Brandblusapparaten die vervaardigd en gevuld werden overeenkomstig de reglementeringen van 
het land van vervaardiging en die voorzien zijn van een bescherming tegen het ongewild 
functioneren, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR: 

- als ze geplaatst zijn in een stevige buitenverpakking; of 

- als het gaat over grote brandblusapparaten die voldoen aan de vereisten van het bijzondere 
verpakkingsvoorschrift PP91 van verpakkingsinstructie P003 in 4.1.4.1; 
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8.3.3 VERVOER VAN GIETASFALT 

Bijzonder bepaling 643 van ADR 3.3.1 

Gietasfalt niet onderworpen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de klasse 9. 
 

8.3.4 VERVOER VAN ASBEST (UN 22120en 2590) 

Bijzonder bepaling 168 van ADR 3.3.1 

Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, 
harsen of mineralen) gedompeld of gefixeerd is dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke 
hoeveelheden inadembare asbestvezels kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de 
voorschriften van het ADR. Afgewerkte voorwerpen die asbest bevatten en niet voldoen aan deze 
bepaling, zijn toch niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien ze zodanig verpakt 
zijn dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden inadembare asbestvezels kunnen 
vrijkomen. 
 

8.3.5 VERVOER VAN VISKEUZE VLOEISTOFFEN 

Paragraaf 2.2.1.3.5 van het ADR 

Viskeuze vloeistoffen 

- met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23°C of hoger en gelijk aan of minder dan van 60°C; 

- die niet giftig, niet bijtend en niet milieugevaarlijk zijn; 

- die niet meer dan 20 % nitrocellulose bevatten, dit op voorwaarde dat de nitrocellulose niet 
meer dan 12,6 % stikstof (droge stof) bevat; en 

- die verpakt zijn in recipiënten met een inhoud gelijk aan of minder dan 450 liter; 

zijn niet onderworpen aan het ADR als: 

a) in de afscheidingsproef van het oplosmiddel (zie onderafdeling 32.5.1 van deel III van het 
Handboek van testen en criteria) de hoogte van de afgescheiden laag oplosmiddel kleiner is 
dan 3 % van de totale hoogte; en 

b) de uitlooptijd in de viscositeitsproef (zie onderafdeling 32.4.3 van deel III van het Handboek van 
testen en criteria) met een uitloopstuk van 6 mm diameter gelijk of hoger is dan: 

i) 60 seconden, of 

ii) 40 seconden als de viskeuze stoffen niet meer dan 60 % stoffen van de klasse 3 bevatten. 
 

8.3.6 VERVOER VAN INSTRUMENTEN EN VOORWERPEN DIE KWIK BEVATTEN (UN 
3506) 

Bijzondere bepaling 366 van ADR 3.3.1 

Vervaardigde instrumenten en voorwerpen die niet meer dan 1 kg kwik bevatten, zoals 
thermometers en barometers, zijn niet onderworpen aan het ADR. 
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9 Bepalingen met betrekking tot beveiliging (ADR 
hoofdstuk 1.10) 

 
Negen verenigingen (AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA en IRU) die een 
groot deel van de bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen 
vertegenwoordigen, hebben samengewerkt aan de opstelling van een document dat aanbevelingen 
bevat met betrekking tot de voorschriften van hoofdstuk 1.10 van het ADR betreffende beveiliging. 
 
Dit document is bestemd voor ondernemingen die te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke 
goederen. Het bevat een lijst van opties met betrekking tot de voorschriften van het nieuwe 
hoofdstuk 1.10 van het ADR. De betrokken ondernemingen kunnen de voor hen meest geschikte 
bepalingen selecteren. 
 
Link: 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_algemeen_security_gu
idelines.jsp 
 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_algemeen_security_guidelines.jsp
http://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_algemeen_security_guidelines.jsp
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10 FAQ 

10.1 Vervoer van besmettelijke stoffen 
Gebruik de volgende link: 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/  
 

10.2 Vervoer van gecontamineerde HEPA-filters 
Gebruik de volgende link: 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/  
 

10.3 Vervoer van verwarmde stoffen UN 3257 en 3258 
ADR 2015 
 
1. Vraag 
 
Moet het vervoer van lege niet-gereinigde tanks die een verwarmde stof hebben bevat nog voldoen aan de 
bepalingen van het ADR die van toepassing zijn op UN 3257 en 3258 ? 
 
Aangezien de lading werd gelost en aldus de CMR van de belading niet meer van toepassing is, kunnen wij 
als “afzender” een evaluatie maken van het gevaar. Daar het gevaar niet meer aanwezig is en voor UN3257 
TU35 van toepassing is, achten wij het gevaar niet meer aanwezig en draaien wij onze borden. 
 
2. Antwoord 
 
2.1 Algemeen principe 

Het algemeen principe voor warm vervoerde stoffen die niet bij een andere klasse van het ADR ingedeeld 
zijn, is het volgende: het transporteren of aanbieden ter transport van een stof boven de temperatuurslimiet 
van § 2.2.9.1.13 betekent classificatie als verwarmde stof. 

2.2.9.1.13 Verwarmde stoffen omvatten de stoffen die in vloeibare toestand vervoerd of voor vervoer 
aangeboden worden, bij een temperatuur van ten minste 100 C en - voor deze die een vlampunt 
bezitten - bij een temperatuur beneden hun vlampunt. Ze omvatten ook vaste stoffen die 
vervoerd of voor vervoer aangeboden worden bij een temperatuur van ten minste 240 C. 

De nuance "aanbieden ter transport" betekent dat het niet uitmaakt of de tank al dan niet afkoelt tijdens de 
transportoperatie. Als de stof aan het begin van de transportoperatie warmer is dan de temperatuurslimiet 
dient een stof, geclassificeerd te worden als verwarmde stof. De referentie naar een "CMR" speelt in wezen 
enkel een rol om het einde van de eerste transportoperatie en het begin van een tweede transportoperatie te 
helpen identificeren. 
 
2.2 Verantwoordelijkheid van de afzender mbt. classificatie 

Het algemeen principe bestaat erin dat de classificatie van een stof de verantwoordelijkheid is van de 
afzender: 

1.4.2.1.1 De afzender van gevaarlijke goederen is er toe verplicht om een zending voor het vervoer aan te 
bieden die voldoet aan de voorschriften van het ADR. In het kader van 1.4.1 dient hij in het 
bijzonder : 

a) er zich van te vergewissen dat de gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADR geklasseerd 
zijn en tot het vervoer zijn toegelaten ; 

Het is dus aan deze afzender om na te gaan of de stof bij vertrek warmer of kouder is dan de 
temperatuurslimiet. Hoe de afzender dit doet, staat niet wettelijk gespecifieerd ; hoofdstuk 1.4 bevat enkel 
doelvoorschriften, geen middelvoorschriften. Dit is niet anders dan voor andere classificaties. Als de 
classificatie niet correct is, dan is het de afzender die moet aangeschreven worden bij problemen met een 
controle, audit of indien er een ongeval gebeurt waarbij de classificatie een rol speelt. 
 
2.3 De "ongeijkte thermometer" 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/
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Het probleem met "ongeijkte thermometers" is, bij gebrek aan een algemene wettelijk eis voor een 
gecalibreerde thermometer, eigenlijk een non-issue maar wel voer tot discussie. Een thermometer, of deze nu 
geijkt is of niet, geeft een indicatie of de temperatuur in de tank hoger of lager is dan de temperatuurslimiet, 
niet meer of niet minder. Indien een tank waarvan de thermometer meer dan 100°C voor vloeistoffen of 240°C 
voor vaste stoffen aangeeft wordt gecontroleerd, dan heeft de inspecteur een indicatie van de toestand van 
de tank. 
 
3.4 Toepassing van TU35 

Of de tank nu vol is of leeg en ongereinigd is, speelt enkel een rol in kader van TU35. In algemeen principe 
wordt hierin namelijk geen onderscheid gemaakt door de regelgeving: 

5.1.3.1 De ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van de IBC’s en de grote verpakkingen), tanks 
(met inbegrip van tankvoertuigen, batterijvoertuigen, afneembare tanks, mobiele tanks, 
tankcontainers, MEGC’s, MEMU’s), voertuigen en containers voor losgestort vervoer, die 
gevaarlijke goederen van andere klassen dan de klasse 7 hebben bevat, moeten op dezelfde 
manier gekenmerkt en geëtiketteerd worden als toen ze gevuld waren. 

en is het in dit geval (aangezien de stof niet voldoet aan classificatiecriteria van andere gevaarsklassen) enkel 
de temperatuur van de tankinhoud bij aanvang van het transport die een bepalende factor is. 
 
TU35 laat de afzender inderdaad toe om buiten de regelgeving te vallen met leeg, ongereinigde tanks, maar 
dan is het aan de betrokken transportdeelnemers om de maatregelen te kunnen beschrijven of voorleggen die 
ze genomen hebben om de "risico's te neutraliseren". Het risico bij warm vervoerde stoffen is te wijten aan de 
hoge temperatuur. Als TU35 gebruikt wordt zal dus ergens een veiligheidsanalyse moeten gebeurd zijn en 
maatregelen getroffen die dat rechtvaardigen - bijvoorbeeld verificaties dat de temperatuur na lossen bij dit 
type transport laag genoeg is. 

TU35 De ongereinigde lege vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks en tankcontainers die deze 
stoffen hebben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR indien gepaste 
maatregelen werden getroffen om de mogelijke risico’s te neutraliseren. 

 
Aangezien de afzender aan de vervoerder in traceerbare vorm de nodige informatie moet kunnen verstrekken, 
dient het ook traceerbaar te zijn dat voor een bepaald deel van de rit TU35 wordt gehanteerd. 
 
1.4.2.1.1 De afzender van gevaarlijke goederen is er toe verplicht om een zending voor het vervoer aan te 

bieden die voldoet aan de voorschriften van het ADR. In het kader van 1.4.1 dient hij in het 
bijzonder : 

b) aan de vervoerder op traceerbare wijze de vereiste gegevens en informaties te verstrekken en - 
in voorkomend geval - de vereiste vervoersdocumenten en begeleidingspapieren 
(vergunningen, toelatingen, notificaties, certificaten, enz.) te leveren, inzonderheid met 
inachtname van de bepalingen van hoofdstuk 5.4 en van de tabellen van deel 3 ; 

 

10.4 Vervoer van lithiumbatterijen 
Gebruik de volgende link: 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/  

http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/
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10.5 Vervoer van lampen 
 
3. Inleiding 
 
De hoeveelheid en aard van gevaarlijke goederen in lampen varieert afhankelijk van de wattage, de 
kleur van het licht, de levensduur en de gebruikte technologie voor elke lamp. Lampen kunnen de 
volgende gevaarlijke stoffen, of een mengsel ervan, bevatten: natrium, gallium, alkalimetalen, 
thalliumcomponenten, gassen van groep A en O, kwik en kwikverbindingen.  
 
In het ADR 2015 is een nieuwe paragraaf 1.1.3.10 toegevoegd die vrijstellingen bevat voor het 
vervoer van lampen. Om te genieten van één van de vrijstellingen van ADR 1.1.3.10, mogen de 
lampen geen radioactieve stoffen en niet meer dan 1 g kwik bevatten. De overgrote meerderheid 
van de lampen voldoen aan deze voorwaarde. 
 
De vroegere paragraaf 1.1.3.2 h) met betrekking tot het vervoer van gassen die zich in elektrische 
lampen bevinden, wordt geschrapt. 
 
 
4. Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van lampen die gevaarlijke stoffen bevatten 
 
2.1 Herkomst 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lampen die afkomstig zijn van particulieren en 
huishoudens en lampen die afkomstig zijn van ondernemingen. 
 

 Particulieren en huishoudens 
 Lampen die gevaarlijke goederen bevatten 

 Ondernemingen 

 
2.2 Basisvoorwaarde 
 
Om te genieten van één van de vrijstellingen van ADR 1.1.3.10 mogen de lampen geen 
radioactieve stoffen en niet meer dan 1 g kwik bevatten. 
 
Opmerking : de lampen die radioactieve stoffen bevatten, worden behandeld in ADR 2.2.7.2.2.2 b). 
 
 
2.3 Gevallen 
 
2.3.1 Lampen afkomstig van particulieren en huishoudens 
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De lampen die rechtstreeks ingezameld worden bij de particulieren en de huishoudens wanneer ze 
vervoerd worden naar een inzamelings- of recyclingpunt zijn niet onderworpen aan het ADR op 
voorwaarde dat aan de basisvoorwaarde is voldaan. 
 
Hieronder vallen ook de lampen die door particulieren naar een eerste inzamelpunt gebracht 
worden en vervolgens vervoerd worden naar een ander inzamelingspunt, tussentijds 
verwerkingspunt of recyclingpunt. 
 
 
2.3.2 Lampen afkomstig van ondernemingen 
 
Voor de lampen afkomstig van ondernemingen zijn er 3 gevallen: 
 

Geval 1 nieuwe lampen 
Geval 2 gebruikte, beschadigde of defecte lampen 
Geval 3 lampen die alleen gassen van de groepen A en O bevatten 

 
Geval 1 

Geval 1 heeft betrekking op het vervoer van nieuwe lampen. 
De lampen die elk niet meer dan 1 g gevaarlijke stoffen bevatten en die zodanig verpakt zijn dat elk 
collo niet meer dan 30 g gevaarlijke stoffen bevat, zijn niet onderworpen aan het ADR op 
voorwaarde dat aan de basisvoorwaarde is voldaan en op voorwaarde dat: 
 

- de lampen gefabriceerd zijn volgens een gecertificeerd kwaliteitsborgings-programma; 
daartoe kan de ISO-norm 9001:2008 gebruikt worden 

 
- de lampen ofwel individueel verpakt zijn in binnenverpakkingen die voorzien zijn van 

scheidingselementen, ofwel elk omgeven zijn door vulmateriaal ter bescherming van de 
lamp. Vervolgens moeten de lampen verpakt zijn in een stevige buitenverpakking die 
beantwoordt aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1.1 en kunnen weerstaan aan een 
valproef van 1,2 m. hoogte; 
 

Geval 2 

Geval 2 is van toepassing op de gebruikte, beschadigde of defecte lampen. 
 
Deze lampen zijn niet onderworpen aan het ADR op voorwaarde dat aan de basisvoorwaarde is 
voldaan en op voorwaarde dat elke lamp niet meer dan 1 g gevaarlijke goederen en elk collo niet 
meer dan 30 g gevaarlijke goederen bevat als ze vervoerd worden vanuit een inzamelings- of een 
recyclingpunt. 
 
De lampen moeten verpakt zijn in buitenverpakkingen die voldoende stevig zijn om het lekken van 
de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te vermijden. 
 
De buitenverpakkingen moeten beantwoorden aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1 en moeten 
aan een valproef van 1,2 m, hoogte weerstaan. 
 
Geval 3 

Geval 3 is van toepassing op lampen die uitsluitend gassen van de groepen A en O bevatten. 
 
Opmerking: A staat voor verstikkend en O voor oxiderend. Zie ADR 2.2.2.1.3. 
 



 

 

 

42 

Deze lampen zijn niet onderworpen aan het ADR op voorwaarde dat aan de basisvoorwaarde is 
voldaan en op voorwaarde dat ze dusdanig verpakt zijn dat de scherfwerking ten gevolge van het 
breken van de lamp begrensd blijft tot binnen het collo. 
Opmerking : open palletboxen voldoen niet aan deze voorwaarde. 
 
 
5. Schematisch overzicht 
 
 Particulieren en heel inzamelingstraject 
 Huishoudens is vrijgesteld 
 
 
Lampen zonder   ≤ 1g GG/lamp en ≤ 30 g GG/collo 
radioactieve  nieuwe lampen kwaliteitsborgingssysteem 
stoffen en ≤ 1 g kwik  verpakkingsvoorwaarden 
 
 
  gebruikte of vanuit inzamelings- of  
 Ondernemingen beschadigde of recyclingpunt 
  defecte lampen verpakkingsvoorwaarden 
 
 
  lampen met gassen verpakkingsvoorwaarden 
  van groep A of O 

 
 
6. Uittreksels ADR 2015 
 
1.1.3.10  Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van lampen die gevaarlijke stoffen 

bevatten 
 

De volgende lampen zijn niet onderworpen aan het ADR op voorwaarde dat ze noch radioactieve 
stoffen, noch kwik bevatten in een hoeveelheid hoger dan de hoeveelheid gespecificeerd in de 
bijzondere bepaling 366 van hoofdstuk 3.3: 

e) de lampen die rechtstreeks ingezameld worden bij de particulieren en de huishoudens 
wanneer ze vervoerd worden naar een inzamelings- of recyclingpunt; 

OPMERKING:  hieronder vallen ook de lampen die door particulieren naar een eerste 
inzamelpunt gebracht worden en vervolgens vervoerd worden naar een ander 
inzamelingspunt, tussentijds verwerkingspunt of recyclingpunt. 

f) de lampen die elk niet meer dan 1 g gevaarlijke stoffen bevatten en die zodanig verpakt zijn 
dat elk collo niet meer dan 30 g gevaarlijke stoffen bevat, op voorwaarde dat: 

iii) de lampen gefabriceerd zijn volgens een gecertificeerd kwaliteitsborgings-
programma; 

OPMERKING : daartoe kan de ISO-norm 9001:2008 gebruikt worden 

en 

iv) de lampen ofwel individueel verpakt zijn in binnenverpakkingen die voorzien zijn van 
scheidingselementen, ofwel elk omgeven zijn door vulmateriaal ter bescherming van 
de lamp.  Vervolgens moeten de lampen verpakt zijn in een stevige buitenverpakking 
die beantwoordt aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1.1 en kunnen weerstaan 
aan een valproef van 1,2 m. hoogte; 

g) de gebruikte, beschadigde of defecte lampen die per lamp niet meer dan 1 g gevaarlijke 
goederen en per collo niet meer dan 30 g gevaarlijke goederen bevatten als ze vervoerd 
worden vanuit een inzamelings- of een recyclingpunt.  De lampen moeten verpakt zijn in 
buitenverpakkingen die voldoende stevig zijn om het lekken van de inhoud onder normale 
vervoersomstandigheden te vermijden.  De buitenverpakkingen moeten beantwoorden aan 
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de algemene bepalingen van 4.1.1.1 en moeten aan een valproef van 1,2 m, hoogte 
weerstaan. 

h) de lampen die uitsluitend gassen van de groepen A en O bevatten (overeenkomstig 2.2.2.1), 
op voorwaarde dat ze dusdanig verpakt zijn dat de scherfwerking ten gevolge van het breken 
van de lamp begrensd blijft tot binnen het collo. 

OPMERKING: de lampen die radioactieve stoffen bevatten, worden behandeld in 2.2.7.2.2.2 b). 
 
 
4.1.1.1 De gevaarlijke goederen moeten verpakt worden in verpakkingen (met inbegrip van de IBC’s en 

de grote verpakkingen) van goede kwaliteit. Deze verpakkingen moeten sterk genoeg zijn om te 
weerstaan aan de normale schokken en belastingen tijdens het vervoer, meer in het bijzonder bij 
de overslag tussen vervoersmiddelen of tussen vervoersmiddelen en stapelplaatsen en bij het 
wegnemen van de palet of oververpakking voor een daaropvolgende manuele of mechanische 
behandeling. De verpakkingen (met inbegrip van de IBC’s en de grote verpakkingen) moeten 
zodanig vervaardigd en gesloten zijn (wanneer ze klaargemaakt worden voor verzending) dat de 
trillingen of de temperatuurs-, vochtigheids- of drukveranderingen (bijvoorbeeld te wijten aan de 
hoogte), die onder normale vervoersomstandigheden kunnen optreden, geen verlies van de 
inhoud kunnen veroorzaken. De verpakkingen (met inbegrip van de IBC’s en de grote 
verpakkingen) moeten gesloten worden in overeenstemming met de door de fabrikant verstrekte 
instructies. Tijdens het vervoer mogen er zich op de buitenkant van de verpakkingen, IBC’s of 
grote verpakkingen geen gevaarlijke residu’s bevinden. Onderhavige voorschriften zijn, al 
naargelang van het geval, van toepassing op de nieuwe, herbruikte, gereconditioneerde en 
gereconstrueerde verpakkingen, op de nieuwe, herbruikte, gerepareerde of gereconstrueerde 
IBC’s en op de nieuwe, herbruikte of gereconstrueerde grote verpakkingen. 

 
 
7. Achtergrondinformatie 
 
Zie volgende documenten op de site www.unece.org: 
 
UN/SCETDG/40/INF.12 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf40.html  
UN/SCETDG/41/INF.18 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf41.html  
UN/SCETDG/42/INF.3 en 61 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf42.html  
ST/SG/AC.10/C3/2012/76 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c32012.html  
 

http://www.unece.org/
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf40.html
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf41.html
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf42.html
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c32012.html
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11 Andere nuttige informatie 

11.1 Transperanto 
Om indien nodig de communicatie met de bestuurder vlotter te laten verlopen, kan men op het 
internet een basiswoordenschat met sleutelwoorden en –zinnen in 25 Europese talen terugvinden. 
 
Website: http://www.transperanto.org/ 
 
 

11.2 Slangen op vaste installaties en tankwagens 
Slangen die na 29 mei 2002 aangekocht werden moeten aan bepaalde voorschriften voldoen, 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 juni 1999 met betrekking tot het op de markt brengen 
van uitrustingen onder druk. 
 

1) Types van slangen :  
 
De verschillende soorten slangen zijn onderverdeeld op basis van hun maximale toelaatbare 
druk (PS) en van hun nominale maat (DN) 
zie tabel 6 (gevaarlijke gassen) en tabel 8 (gevaarlijke vloeistoffen). 
 

a) Slangen van de categorieën I, II en III :  
i) Bestemd voor de overbrenging van gevaarlijke gassen met nominale diameter > 25 mm 
ii) Bestemd voor de overbrenging van gevaarlijke vloeistoffen, indien het resultaat van de 

vermenigvuldiging van de dienstdruk met de nominale maat groter is dan 2000 (PSxDN 
> 2000). 
 

b) Andere slangen dan die van de categorieën I, II en III : 
i) Dienstdruk > 0,5 bar 

 
2) Voorwaarden : 

 
a) Andere slangen dan die van de categorieën I, II en III : 

Men moet de instructies van de fabrikant volgen. 
 

b) Slangen van de categorie I : 
i) Markering en etikettering: (K.B. van 13/06/99, bijlage 1, punt 3.3) 

de markering bevat ten minste de CE-aanduiding, de identificatie van de fabrikant, de 
identificatie van de uitrusting en de aanvaardbare maximale/min. grenzen. 
 

ii) CE-conformiteitsverklaring: (K.B. van 13/06/99, bijlage V) 
deze verklaring bevat ten minste de identificatie van de fabrikant, de omschrijving van de 
uitrusting en de toegepaste evaluatieprocedure van de conformiteit. 
 

iii) Gebruiksaanwijzing: (K.B. van 13/06/99, bijlage 1, punt 3.3)  
de gebruiksaanwijzing moet in de officiële talen van het land opgesteld zijn en moet de 
informatie betreffende het onderhoud en de controle door de gebruiker bevatten, ten 
einde een correct en veilig gebruik te garanderen. 
 

iv) Geen verplichting om beroep te doen op een erkende instelling. 
 

c) Slangen van de categorieën II en III : 
i) Markering en etikettering: (K.B. van 13/06/99, bijlage 1, punt 3.3) 

de markering bevat ten minste de CE-aanduiding, de identificatie van de fabrikant, de 
identificatie van de uitrusting en de aanvaardbare maximale/min. grenzen. 
 

http://www.transperanto.org/
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ii) CE-conformiteitsverklaring: (K.B. van 13/06/99, bijlage V) 
deze verklaring bevat ten minste de identificatie van de fabrikant, de omschrijving van de 
uitrusting en de toegepaste evaluatieprocedure van de conformiteit. 
 

iii) Gebruiksaanwijzing: (K.B. van 13/06/99, bijlage 1, punt 3.3)  
de gebruiksaanwijzing moet in de officiële talen van het land opgesteld zijn en moet de 
informatie betreffende het onderhoud en de controle door de gebruiker bevatten, ten 
einde een correct en veilig gebruik te garanderen. 
 

3) Verplichting om beroep te doen een erkende instellingOnderhoud :  
 
De noodzaak om de slangen aan een onderhoud en/of aan een inspectie te onderwerpen wordt 
in artikel 11 van het K.B. van 13 juni 1999 omschreven. De periodieke inspecties moeten door 
een competente persoon uitgevoerd worden. Deze persoon kan in- of extern aan de 
onderneming zijn. Deze inspecties moeten overeenkomstig de instructies van punt 2 uitgevoerd 
worden. De werkgever van het personeel die de slangen gebruikt is verantwoordelijk voor de 
controles. 

 
Gevaarlijke gassen en vloeistoffen: 
 

1. gevaarlijke gassen 
 
Opmerking : 
 
Volgens artikel 1, 12 van het K.B. van 13 juni 1999, behoort een gevaarlijk gas tot de ontplofbare, 
ontvlambare, toxische of oxiderende stoffen of bereidingen overeenkomstig de bepalingen van het 
K.B. van 24 mei 1982 dat het op de markt brengen van de stoffen die voor de mens of zijn 
omgeving gevaarlijk kunnen zijn regelt, en aan de bepalingen van het K.B. van 11 januari 1993 
betreffende de classificatie, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke bereidingen ten einde 
ze op de markt te brengen of hun gebruik te regelen. 
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2. Gevaarlijke vloeistoffen 

 
Opmerking : 
 
Volgens artikel 1, 12 van het K.B. van 13 juni 1999, behoort een gevaarlijke vloeistof tot de 
ontplofbare, ontvlambare, toxische of oxiderende stoffen of bereidingen overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 24 mei 1982 dat het op de markt brengen van de stoffen die voor de 
mens of zijn omgeving gevaarlijk kunnen zijn regelt, en aan de bepalingen van het K.B. van 11 
januari 1993 betreffende de classificatie, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke 
bereidingen ten einde ze op de markt te brengen of hun gebruik te regelen. 
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Ongevaarlijke gassen en vloeistoffen: 
 
Voorbeeld: inerte gassen 
 
Voor deze typen van gassen en vloeistoffen moet men rekening houden met de tabellen 7 en 9 van 
de bijlage II aan het K.B. van 13 juni 1999. 

 


