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Algemene voorwaarden vervoer gevaarlijke stoffen (ADR goederen)  
Deze algemene voorwaarden vervoer gevaarlijke stoffen zijn van toepassing in aanvulling op de algemene 

voorwaarden van Bulstra Transport B.V. indien het vervoer van gevaarlijke stoffen is overeen gekomen. In dit 

document staat beknopt de wet- en regelgeving benoemd m.b.t. de verplichtingen van de betrokken 

partijen bij het vervoer, verpakking, kenmerken en documentatie van gevaarlijke stoffen cq ADR goederen. 

Afhankelijk van de activiteiten van de onderneming kunnen de betrokken partijen behoren tot een en 

dezelfde onderneming.  

 

Gezien de vele regels en uitzonderingen per stof kan het zijn dat deze tekst niet overal op van toepassing is 

of onvoldoende informatie bevat. In deze gevallen verwijzen wij naar de geldende ADR wetgeving. De 

verantwoordelijkheid voor het opstellen van het vervoersdocument en gebruik van de juiste en 

goedgekeurde verpakking ligt bij de afzender van de gevaarlijke stoffen.    

 

1. Verplichtingen van de betrokken partijen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen  

Afzender 

De afzender van gevaarlijke goederen is verplicht een zending ten vervoer aan te bieden die voldoet aan 

de voorschriften van het ADR;  

 De stof moet zijn ingedeeld en ten vervoer zijn toegelaten,  

 Aan de vervoerder de vereiste gegevens in verifieerbare vorm doorgeven,  

 De verpakking moet toegelaten en geschikt zijn voor de betreffende goederen en van de 

voorgeschreven kenmerking zijn voorzien,  

 De voorschriften voor de wijze van verzending en beperkingen van de verzending in acht nemen,  

Wanneer de afzender gebruik maakt van diensten van andere betrokkenen dan moet hij geschikte 

maatregelen treffen om te waarborgen van de zending aan de voorschriften van het ADR voldoet.  

Belader 

De belader moet in het bijzonder:  

 Gevaarlijke goederen mogen enkel aan de vervoerder worden aangeboden indien ze volgens het 

ADR vervoerd mogen worden. 

 Controleren of de verpakkingen zijn beschadigd en bij een gebrek mag de zending niet verder 

vervoerd worden totdat het gebrek is opgeheven.  

 De voorschriften voor het laden en de behandeling naleven. 

 Na het laden van gevaarlijke goederen de voorschriften voor het kenmerken met oranje borden 

naleven.  

 Rekening houden met de scheiding met levensmiddelen, genotsmiddelen en voer voor dieren.  

 
De scheidingsvoorschriften zijn van toepassing bij colli met een etiket 6.1 (giftig) en UN nummers 2212, 2315, 

2590, 3151, 3152 en 3245. Deze mogen op de loods en in het voertuig niet in de nabijheid worden gezet van 

levens- en genotsmiddelen en diervoeders. Deze moeten gescheiden worden door een scheidingswand 

met minimaal de hoogte van de ADR goederen, door andere colli met gevaarlijke stoffen of door een 

afstand van minimaal 0.8 meter.  

Verpakker 

De verpakker moet in het bijzonder: 

 De verpakkingsvoorschriften en de voorschriften voor de gezamenlijke verpakking naleven. 

 De voorschriften voor kenmerking en etikettering van de colli naleven.  

Geadresseerde / losser 

De geadresseerde moet in het bijzonder: 

 Controleren of de juiste goederen worden gelost aan de hand van het vervoersdocument. 

 Controleren of er geen schades zijn aan de verpakkingen. 

 Voldoen aan de voorschriften voor het lossen en behandelen van de goederen. 
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2. Regels met betrekking tot verpakkingen  
Alle kenmerking dient goed zichtbaar en leesbaar te zijn en moet blootstelling aan weer en wind kunnen 

weerstaan. IBC’s en grote verpakkingen met een inhoud van >450 liter moeten op 2 tegenoverliggende 

zijden zijn gemerkt en geëtiketteerd.  

Kenmerking:  

UN nummer: Het UN nummer van de ingesloten gevaarlijke goederen dient voorafgegaan door de letters 

‘UN’ duidelijk en duurzaam op elke colli te worden aangegeven.  

 

Colli < 5 kg / ltr   geschikte grootte 

Colli > 5 kg / ltr t/m 30 kg / ltr 6 mm hoog 

Colli > 30 kg / ltr   12 mm hoog 

Milieugevaarlijke stoffen: 

Colli die milieugevaarlijke stoffen bevatten moeten op duurzame wijze van de 

kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen (zie afbeelding hiernaast) worden 

voorzien met de afmetingen van 100 bij 100 mm.  

 

Dit is niet van toepassing wanneer enkelvoudige verpakkingen of binnen 

verpakkingen  binnen samengestelde verpakkingen ten hoogste 5 ltr vloeistof 

of 5 kg vaste stof bevat.  

Richtinggevende pijlen:  

Tenzij anders omschreven in 5.2.1.10.2 moeten onderstaande colli voorzien worden van richtinggevende 

pijlen gekenmerkt zijn: 

 Samengestelde verpakkingen met binnen verpakkingen die vloeistoffen bevatten 

 Enkelvoudige verpakkingen die voorzien zijn van ontluchtingsinrichtingen 

 

Deze kenmerking dient op 2 tegenover elkaar gelegen verticale zijden van het collo te zijn aangebracht 

waarbij de pijlen naar boven wijzen. Ze moeten zo groot zijn dat ze in overeenstemming met de collo 

voldoende zichtbaar zijn.  

 

Op een colli met richtinggevende pijlen mogen geen pijlen voor andere doeleinden dan de aanduiding van 

de juiste stand van het collo zijn aangebracht.  

Etikettering: 

Voor elk voorwerp of elke stof dient de voorgeschreven etikettering te worden toegepast uit kolom (5) en (6) 

van de tabel.  

 Alle etiketten dienen te worden aangebracht op hetzelfde oppervlak indien de afmetingen van de 

collo dit mogelijk maken.  

 Etiketten mogen niet worden afgeschermd of bedekt. 

 Etiketten dienen naast elkaar te worden aangebracht.   

Gebruik van over verpakkingen: 

Een over verpakking wordt veelal gebruik om het verladen van zendingen makkelijker uitvoerbaar te maken, 

bijvoorbeeld een pallet of kooi. Indien de etiketten en kenmerking van alle gevaarlijke stoffen binnen een 

over verpakking niet zichtbaar zijn vanaf de buitenzijde dan dient de over verpakking: 

 Voorzien te worden van de tekst ‘OVERVERPAKKING’, minimaal 12mm hoog, in de taal van het land 

van herkomst 

 Voorzien te worden van de aanwezige UN nummers en etiketten en kenmerking van de collo. Elk 

afzonderlijk kenmerk of etiket hoeft slechts eenmaal te worden aangebracht.  

 Richtinggevende pijlen moeten op 2 tegenover elkaar liggende zijden worden aangebracht.  
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Lege niet gereinigde verpakkingen: 

Lege verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen dienen voorzien te zijn van kenmerking alsof ze vol 

waren.  

Gezamenlijke verpakking: 

Wanneer 2 of meerdere gevaarlijke goederen in dezelfde buitenverpakking zijn verpakt, moet het collo zijn 

geëtiketteerd en gemerkt zoals voor elke stof wordt vereist. Indien voor de verschillende goederen hetzelfde 

etiket wordt vereist hoeft dit slechts eenmaal te worden aangebracht.  

Lithiumbatterijen: 
Colli die lithiumcellen of –batterijen bevatten welke volgens bijzondere 

bepaling 188 zijn gereedgemaakt moeten gekenmerkt worden met dit 

kenmerk (zie afbeelding hiernaast).  

 

Bij * dient het UN nummer te worden weergegeven.  

Bij ** is ruimte voor een tel. nummer voor aanvullende  gegevens.  

 

 

3. Regels met betrekking tot vervoersdocument gevaarlijke stoffen 

Algemene informatie, die in het vervoersdocument moet staan (5.4.1.1. ADR); 
 

Het (de) vervoersdocument(en) moet(en) de volgende informatie bevatten met betrekking tot alle ten 

vervoer aangeboden gevaarlijke stoffen of voorwerpen: 
 

A. Het UN-nummer, voorafgegaan door de letters “UN”;  
 

B. De juiste vervoersnaam, aangevuld met, voor zover van toepassing de technische benaming tussen 

haakjes, zoals vastgesteld volgens 3.1.2;  (3.1.2.8.1.1.) 
 

C. De modelnummers van etiketten, aangegeven in kolom (5) van tabel A in hoofdstuk 3.2 of van 

toepassing op grond van een bijzondere bepaling waarnaar in kolom (6) wordt verwezen. Indien 

meer dan één modelnummer van etiketten wordt gegeven, moeten de nummers volgende op het 

eerste nummer tussen haakjes worden aangegeven. Bij stoffen en voorwerpen, waarvoor in kolom 

(5) van Tabel A in hoofdstuk 3.2 geen modelnummer van etiketten is aangegeven, moet in plaats 

daarvan de klasse conform kolom (3a) worden vermeld; 
 

Behalve:  

 Voor stoffen en voorwerpen van klasse 1; de in kolom (3b) van tabel A in hoofdstuk 3.2 

aangegeven classificatiecode. (e.v.t. met aanvullende etiketnummers tussen haakjes) 

 Voor lithiumbatterijen met UN nummer 3090, 3091, 3480, 3481, het nummer van de klasse “9”.  
 

D. Indien toegewezen, de verpakkingsgroep voor de stof, die mag worden voorafgegaan door de 

letters “VG” (bijv. “VG II”), of de initialen in overeenstemming met het woord “Verpakkingsgroep” in 

de volgens 5.4.1.4.1gebruikte talen; 
 

K. Voor zover toegewezen, de code voor beperkingen in tunnels, aangegeven in kolom (15) van tabel 

A van hoofdstuk 3.2, in hoofdletters tussen haakjes. De code voor beperkingen in tunnels hoeft niet 

in het vervoersdocument te worden toegevoegd indien van tevoren bekend is dat het vervoer niet 

door een tunnel met beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen zal gaan 
 

De plaats en de volgorde waarin de vereiste informatiebestanddelen in het vervoersdocument voorkomen, 

wordt vrijgelaten; a), b), c), d) en k) moeten echter worden aangegeven in de hierboven genoemde 

volgorde [d.w.z. a), b), c), d), k)], zonder tussengevoegde andere informatie, tenzij het ADR anders bepaalt. 

Voorbeelden van dergelijke toegestane omschrijvingen van gevaarlijke goederen zijn: 
 

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

https://www.dgplus2.nl/Books/BookText.aspx?code=ADR&Edition=2017&language=NL&Chapter=5.4.1.4.1
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Met aanvullend: 
 

E. Het aantal en de beschrijving van de colli, voor zover van toepassing. UN-verpakkingscodes mogen 

uitsluitend worden gebruikt als aanvulling op de beschrijving van de soort verpakking [bijv. één kist 

(4G)]; 

Opmerking :Het is niet vereist dat het aantal, het type en de inhoud van elke binnen verpakking 

binnen de buitenverpakking van een samengestelde verpakking wordt aangegeven. 
 

F. De totale hoeveelheid van elke gevaarlijke stof die voorzien is van een verschillend(e) UN-nummer, 

juiste vervoersnaam of, voor zover van toepassing, verpakkingsgroep (uitgedrukt in volume of bruto 

massa, of in netto massa, al naar gelang); 
 

Bij toepassing van de 1000 puntenregeling: 

Per vervoerscategorie dient de totale hoeveelheid gevaarlijke stof te worden benoemd.    
 

Opmerking: Voor gevaarlijke stoffen in machines of uitrusting, moet de totale hoeveelheid daarin 

aanwezige gevaarlijke goederen in liters of kilogrammen, al naar gelang, worden aangegeven. 
 

G. De naam en het adres van de afzender 
 

H. De naam en het adres van de geadresseerde(n). Indien de bevoegde autoriteiten van de bij het 

vervoer betrokken landen hiermee akkoord gaan, mogen in plaats hiervan, indien gevaarlijke 

goederen worden vervoerd om te worden afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet 

geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer, de woorden "Levering Verkoop" 

worden aangegeven; 
 

I. Een verklaring zoals onder de voorwaarden van een eventuele bijzondere overeenkomst vereist 

wordt.  

Vereiste opmaak en taal: 

De in het document te vermelden aanduiding moeten in een officiële taal van het land van afzending zijn 

gesteld, en bovendien, indien die taal niet het Engels, Frans, of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij 

eventuele internationale tarieven voor het wegvervoer, of overeenkomsten die tussen de bij het vervoer 

betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen. 

 

Indien het vervoer binnen NL of tussen NL en BE plaatsvind mag het document zijn opgesteld in de 

Nederlandse taal (i.v.m. Bilaterale Overeenkomst 3582) 

Lege emballage: 

Bij het vervoer van lege niet gereinigde verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen worden de 

gegevens zoals genoemd onder A, B, C, D, E en F vervangen door: “LEGE VERPAKKING” gevolgd door de 

informatie van de laatste lading aals bedoeld onder C 

 

Voorbeeld: “LEGE VERPAKKING, 6.1(3)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


