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Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen is anders “geclassificeerd” dan:

• Hogere Veiligheidskundige
• Middelbaar Veiligheidskundige 
• Kwaliteit, Arbo en Milieu 
• Preventie Medewerker

De Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen is een specialist op gebied van de

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen



Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

VLG Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen
VSG Vervoer over Spoor van Gevaarlijke stoffen
VBG Vervoer over Binnenwateren van Gevaarlijke stoffen
RVGZ Regeling Vervoer Gevaarlijke stoffen met Zeeschepen

Wet Luchtvaart – internationale regelgeving (ICAO) – uitgewerkt in de 
IATA

VLG bevat 4 bijlagen:
1e de Nederlandse vertaling van het ADR
2e aanvullende en afwijkende  voorschriften op Nederlands Grondgebied
3e vermeldt de door het Ministerie erkende instanties
4e bevat de rijkskeuringsvoorschriften voor de in Nederland geregistreerde    voertuigen.



Ø Iedere 2 jaar worden wijzigingen doorgevoerd
Ø Iedere 5 jaar opnieuw examen bij het CBR
Ø Tussentijds op de hoogte blijven……. vVA



VVA | Vereniging voor Veiligheidsadviseurs - vervoer gevaarlijke stoffen

Doelstellingen:
Ø Belangenbehartiging Veiligheidsadviseurs
Ø Stimuleren veilig vervoer van gevaarlijke stoffen
Ø Uitwisselen kennis en ervaring tussen veiligheidsadviseurs
Ø Spreekbuis richting overheid (IL&T, Ministerie, Int. Commissies)

https://www.veiligheidsadviseurs.org/


Taken van een veiligheidsadviseur:

• Jaarverslag opmaken
• Controle en toezicht op de naleving voorschriften (ADR. RID, ADN)
• Het adviseren met betrekking tot het veilig werken met gevaarlijke stoffen. (beleid en procedures)
• toetsen op passende opleidingen
• Controle op onderaannemers etc.
• Rol bij incidenten

Allemaal te vinden in het ADR randnummer 1.8.3.



(Toezien op) 

Werkwijzen voor:
Ø Verstrekken van transportopdrachten
Ø Verpakken
Ø Beladen
Ø Vullen
Ø Laden
Ø Lossen

Processen, 
werkinstructies, 

trainingen, 
toolboxen etc.

Verzekeren



Maar ook 

(toezien op):

Afzender - ten vervoer toegelaten stoffen 
- verstrekken vereiste gegevens aan de vervoerder
- controle geschikte verpakkingen voor vervoer toegelaten
- ADR voorgeschreven kenmerken.

Vervoerder - ten vervoer toegelaten
- documenten
- visuele controle voertuig en lading
- voertuig keuring, uitrusting en certificering chauffeur

Geadresseerde - verplicht tot het niet onnodig uitstellen tot aanneming
- controle op vervoersdocumenten èn goederen
- na het lossen controle op naleving voorschriften ADR.

Per 1 januari 2023 heeft een 

afzender (alleen) ook een 

veiligheidsadviseur nodig.



Keten 
aansprakelijkheid ?

Afzender, belader, vervoerder Wat als er een 
calamiteit 
gebeurt op de 
weg?

Bevoegde instanties ?

IL&T
Inspectie voor de gezondheidsbescherming
Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen
Douane
Politie
Gemeente, omgevingsdienst, brandweer.

Veiligheidsadviseur van:
Afzender
Transporteur
Verzekering
en calamiteiten aannemer

Elk met eigen procedures, 
werkinstructies etc.



Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen:

Taak om te controleren vanuit ALLE betrokken partijen of aan de 
ADR eisen wordt voldaan!



Vereniging
Van
Veiligheidsadviseurs

Verbinder

Sparringspartner

Vakgroep(en)

Kennisdrager

Internationaal verbonden





Heeft u nog:

Dank voor uw aandacht !
Leon en Marius 


