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Waar is de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen van 
toepassing?



Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

Van toepassing op het vervoer en de daarmee samenhangende handelingen (art.2 
lid 1):

- verpakken
- vullen
- laden
- lossen
- neerleggen
- exploiteren 
- etc.

Concreet betekent dit, dat het niet alleen het vervoer op de weg betreft, maar ook 
de handelingen op vergunde locaties.
Op deze locaties is naast de Wet milieubeheer (bevoegd gezag) derhalve ook de 
WVGS van toepassing.
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Verantwoordelijkheden
bij het vullen en lossen 
van tankvervoer
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1.4.3.3 ADR: Vuller

In het kader van 1.4.1 heeft de vuller in het bijzonder de volgende plichten:
Hij
a) moet zich vóór het vullen van de tanks ervan vergewissen dat de tanks en de uitrustingsdelen 
technisch in goede staat zijn;
b) moet zich ervan vergewissen dat bij tankwagens, batterijwagens, afneembare tanks, transporttanks, 
tankcontainers en MEGC’s de datum van de volgende inspectie niet is overschreden;
c) mag tanks slechts vullen met gevaarlijke goederen waarvoor deze tanks zijn toegelaten;
d) moet bij het vullen van tanks de bepalingen betreffende gevaarlijke goederen in direct aan elkaar 
grenzende compartimenten van de tank naleven;
e) moet bij het vullen van de tanks de toelaatbare vullingsgraad of de toelaatbare massa van de vulling 
per liter inhoud voor de te beladen stof aanhouden;
f) moet er na het vullen van de tanks voor zorgen dat alle sluitingen dicht zijn en dat er geen lekkage 
optreedt;
g) moet erop letten dat zich aan de buitenzijde van de door hem gevulde tanks geen gevaarlijke resten 
van de inhoud bevinden;
h) moet, indien hij de gevaarlijke goederen voor het vervoer voorbereidt, ervoor zorgen dat op de door 
hem gevulde tanks alsmede voertuigen en containers voor los gestort goed de voorgeschreven oranje 
borden, (grote) etiketten en kenmerken aangebracht zijn overeenkomstig hoofdstuk 5.3;
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https://www.dgplus2.nl/Books/BookText.aspx?code=ADR&Edition=2021&language=NL&Chapter=1.4.1


1.4.3.7 Losser:
› In het kader van 1.4.1 moet de losser in 

het bijzonder:

› a) zich ervan vergewissen dat de juiste 
goederen worden gelost, door de 
desbetreffende informatie op het 
vervoersdocument te vergelijken met de 
informatie op het collo, de container, de 
tank, MEMU, MEGC of het voertuig;

› b) vóór en tijdens het lossen 
controleren of de verpakkingen, de 
tank, het voertuig of de container in een 
zodanige mate beschadigd zijn dat het 
losproces daardoor in gevaar gebracht 
wordt. Indien dit het geval is, moet hij 
zich ervan vergewissen dat het lossen niet 
uitgevoerd wordt voordat passende 
maatregelen zijn getroffen;

› c) voldoen aan alle desbetreffende 
voorschriften voor het lossen en 
behandelen;

› d) onmiddellijk nadat de tank, het 
voertuig of de container is gelost:

› alle gevaarlijke resten verwijderen 
die zich aan de buitenkant van de 
tank, het voertuig of de container hebben 
gehecht tijdens het losproces; en

› waarborgen dat de afsluiters en 
inspectieopeningen zijn gesloten;

› e) waarborgen dat de voorgeschreven 
reiniging en decontaminatie van de 
voertuigen of containers is uitgevoerd; en

› f) waarborgen dat op de containers, 
wanneer deze volledig zijn gelost, 
gereinigd en gedecontamineerd, de grote 
etiketten, kenmerken en oranje borden die 
overeenkomstig hoofdstuk 5.3 waren 
aangebracht, niet langer zichtbaar zijn.
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https://www.dgplus2.nl/Books/BookText.aspx?code=ADR&Edition=2021&language=NL&Chapter=1.4.1


Taken veiligheidsadviseur

* het controleren of het personeel dat aangewezen is 
voor de verzending of het vervoer of het verpakken, 
vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen, 
beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures 
en instructies

* de werkwijzen om het voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen of voor het verpakken, 
vullen, laden en lossen gebruikte materieel te 
controleren

* het invoeren van controlemethoden om ervoor te 
zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het 
verpakken, vullen, laden en lossen worden 
nageleefd
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Vertaalslag van het 
veiligheidsbeheerssysteem, via 
werkinstructies/checklist, naar 
de feitelijke uitvoering van het 
vul/los proces
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3265 BIJTENDE, ZURE, ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. 8 C3 II 8 274 1 L E2
P001, IB
C02

MP15 T11
TP2, TP2
7

L4BN

“In de chemie is het gebruikelijk om 
tanks actueel te vullen tot 95%”
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Gebruik tankcontainer 
en/of transporttank
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Het lossen van 
tankauto’s

21 januari 2020 | <titel presentatie>



“Gereed na lossing” tankauto’s

UN Stofnaam Klass
e

Verp.
-
Groe
p

Tunn
el-
code

Lege 
tankwagen/tankcontainer *
Laatste lading:

UN123
0

Methanol
“LEEG 
ONGEREINIGD”

3(6.1) II (D/E)

Leeres
Tankfahrzeug/tankcontainer 
*
Letzten Ladung:

UN123
0

Methanol
“LEER 
UNGEREINIGT”

3(6.1) II (D/E)

Citerne/conteneur vide *
Dernier chargement:

UN123
0

Methanol
“VIDE NON 
NETTOYÉ”

3(6.1) II (D/E)

Empty tanker/tank container 
*
Last Load: 

UN123
0

Methanol
“EMPTY 
UNCLEANED”

3(6.1) II (D/E)
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Hoofdstuk 1.3
Opleiding

1721 januari 2020 | <titel presentatie>

• Inhoud

• Veiligheid en algemeen

• EN FUNCTIE SPECIFIEK

“Het personeel moet zijn opgeleid in de bepalingen van de regelgeving inzake het vervoer 
van gevaarlijke goederen, die direct aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden.”



‘het invoeren van 
controlemethoden om ervoor te 
zorgen dat de voorschriften met 
betrekking tot het verpakken, 
vullen, laden en lossen worden 
nageleefd’
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Andere taken van de veiligheidsadviseur:

Dit stopt dus NIET bij de format 
van een checklist maar moet de 
borging van feitelijke uitvoering 
van handelingen totdat de 
transporteenheid conform de 
wettelijke voorschriften het 
terrein verlaat!!!! 



Contact ILT: u vindt ons via:

• Klantcontact 088 489 00 00
• Onze website www.ilent.nl
• Twitter @ILT_gevaarstof
• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/inspectie-leefomgeving-en-transport/
• Instagram inspectielent
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http://www.ilent.nl/
https://www.linkedin.com/company/inspectie-leefomgeving-en-transport/


Als u mij wilt bereiken:
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