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1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 1.1 Veiligheidsmaatregelen

In Nederland zijn er diverse veiligheidsmaatregelen vastgesteld om een zo veilig mogelijk 
vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen. In 1963 kwam er een Wet gevaarlijke 
stoffen die gelijktijdig met het ADR in 1968 van kracht werd in Nederland. Per augustus 
1996 is deze wet vervangen door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) geldt als basis voor de overige op het vervoer 
van gevaarlijke stoffen van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten.

Wet basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Per 1 april 2015 is de Wet basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden,  
die een tweeledig doel heeft, te weten:

1. Gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren tussen de belangrijkste industriële plaatsen  
in Nederland en het buitenland, ook in de toekomst;

2. Risico’s voor omwonenden langs de routes binnen de wettelijke grenzen houden  
in het kader van een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau.

Deze wet geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheid wegen, 
hoofdspoorwegen en binnenwateren aan te wijzen, die van belang worden geacht voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen en de openbare veiligheid en zodoende grenzen te 
stellen aan de risico’s die dat vervoer mag veroorzaken in de vorm van risicoplafonds, 
waarbij sprake kan zijn van groepsrisico of plaatsgebonden risico. Als gevolg hiervan  
zal de routering, zoals die voordien gold, aangepast worden, waarbij de bebouwde kom 
zoveel mogelijk wordt vermeden. Voorts kan deze minister bepalen dat het vorenstaande 
uitsluitend zal gelden voor een bepaalde periode van het jaar of van de dag. 
Voor zover de gevaarzetting daartoe aanleiding geeft, kan bij ministeriële regeling de 
aanwijzing van gevaarlijke stoffen in nader te bepalen hoeveelheden geschieden.

Tevens wijzen Provinciale Staten, gemeenteraden en waterschappen ten behoeve van het 
doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen een netwerk van wegen of weggedeelten aan. 
Deze wegen worden aangeduid met de daarvoor bestemde borden. Op niet aangewezen 
wegen is het verboden vervoer van gevaarlijke stoffen te verrichten. Het college van B en W 
kan eventueel ontheffing verlenen, indien het noodzakelijk is voor laad- of losactiviteiten.
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Ten aanzien van het weg- (en spoor)vervoer geldt deze wet voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen in: 

• Transporttanks;
• Reservoirwagens;
• Tankauto’s;
• Afneembare tanks;
• Tankcontainers;
• Druk- of vacuümtanks;
• Daarmee vergelijkbare manieren van vervoer, voor zover dat vervoer plaatsvindt op 

het basisnet. Deze Wet basisnet is echter niet van toepassing op het vervoer van 
ongereinigde lege tanks.

Verder is men verplicht, indien men gevaarlijke stoffen over de weg vervoert, de bebouwde 
kommen van gemeenten te vermijden, mits het noodzakelijk is voor het laden en/of 
lossen óf omdat er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is.

Een belangrijk uitvoeringsbesluit is het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS).
Dit besluit vormt de basis voor drie belangrijke reglementen betreffende het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, te weten:

• VLG = Vervoer over land van gevaarlijke stoffen;
• VBG = Vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen; 
• VSG = Vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen.

Deze basiscursus gaat voornamelijk over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, 
dus de kennis omtrent het VLG is van groot belang. Het VLG kent vier bijlagen:

BIJLAGE 1 Hierin staat de Nederlandse vertaling van het ADR. Het ADR is een door 48 landen onder- 
tekend verdrag en een Europese overeenkomst met betrekking tot het internationaal 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Omdat Frankrijk begin jaren ‘60 het voor- 
touw heeft genomen om afspraken te maken met een wettelijke grondslag inzake het 
internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, staat dit weergegeven in het 
‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route’, afgekort ADR. Omdat het ADR in het VLG van de Nederlandse wetgeving (als 
bijlage 1) is opgenomen, is het ADR in Nederland van overeenkomstige toepassing.

Het ADR bestaat uit negen delen, onderverdeeld in hoofdstukken en secties.
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BIJLAGE A Bijlage A bevat algemene voorschriften en bepalingen betreffende gevaarlijke stoffen en 
voorwerpen:
DEEL 1:  Algemene voorschriften;
DEEL 2: Classificatie;
DEEL 3:  Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen 

inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde hoeveelheden en vrijge-
stelde hoeveelheden;

DEEL 4: Voorschriften voor verpakkingen en tanks;
DEEL 5: Procedures voor verzending;
DEEL 6:  Voorschriften voor de constructies en beproevingen van verpakkingen, IBC’s, 

grote verpakkingen en tanks;
DEEL 7: Voorschriften inzake het vervoer, laden en lossen én de handling.

BIJLAGE B Bijlage B bevat bepalingen betreffende de vervoermiddelen in het vervoer:
DEEL 8:  Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en 

de documentatie;
DEEL 9: Voorschriften inzake de constructie en de goedkeuring van voertuigen.

BIJLAGE 2 Hierin staan de aanvullende voorschriften/bepalingen die op Nederlands grondgebied 
gelden (afwijkend en aanvullend op het ADR), zoals het vervoer door tunnels, routeplicht, 
slecht zicht regeling, zout veer enzovoorts.

 ! Opmerking
De buitenlandse chauffeur zal zich binnen Nederland ook aan deze regels moeten houden. 
Omgekeerd is dit ook het geval: een Nederlandse chauffeur zal zich aan de in het buiten-
land specifieke regels moeten houden. Ook daar bestaan dergelijke nationale bijlagen.

BIJLAGE 3 Hierin staan de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende en aangewezen 
instanties, zoals:

T&C Packaging International (Voorheen TNO) testen van verpak-
kingen, IBC en grootverpakking

Divisie CCV Neemt ADR-examens af en CBR 
verzorgt afgifte ADR-certificaat

Klassenbureau Keurt tankcontainer

Lloyd’s Register Nederland B.V. Test drukhouders

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Neemt monsters (mag ook door 
gecertificeerde bedrijven)

RDW Keurt tanks en voertuigen

BIJLAGE 4 Hierin zijn de voorschriften opgenomen ten aanzien van de Regeling Rijkskeuringsvoor-
schriften voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
Het vervoer over de binnenwateren is geregeld in het Reglement betreffende het vervoer 
over de binnenwateren van gevaarlijke goederen (VBG). Het internationale vervoer over 
de binnenwateren is echter geregeld in het ADN. Dit maakt weer deel uit van het VBG.

Het vervoer per spoor is vastgelegd in het Reglement betreffende het vervoer per spoor 
van gevaarlijke goederen (VSG). Het internationale vervoer hiervan is geregeld in het RID 
en dit maakt dus deel uit van het VSG.
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