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Doelstell ing omgaan met gevaarl i jke stoffen (ADR) in de expeditie 
(magazijn/opslag en overslag) 
Iedere medewerker dient geschoold te zijn met betrekking tot zijn of haar 
werkzaamheden als het gaat om vervoer en opslag en overslag van gevaarlijke 
stoffen. De cursus veilig werken met gevaarlijke stoffen dient de 
expeditiemedewerker bewust te worden hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. 
 
Introductie 
Een groot deel van de eisen danwel voorschriften die aan het gebruik van 
gevaarlijke stoffen worden gesteld, zijn vastgelegd in wetgeving, al dan niet 
gebaseerd op Europese richtlijnen of volgen rechtstreeks uit Europese 
verordeningen. De PGS-publicaties beogen een zo volledig mogelijke beschrijving 
te geven van de wijze waarop bedrijven kunnen voldoen aan de eisen die uit Wet- 
en regelgeving voortvloeien. 
 
Wet algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 
kracht geworden, met het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) en met de 
bijbehorende Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Op basis van de Wabo 
(danwel bijlage 1 van het Bor) zijn ruim 30.000 bedrijven vergunningplichtig voor het 
oprichten en het veranderen van de inrichting. Dit wordt aangeduid in de 
omgevingsvergunning, tot 1 oktober 2010 was dat een vergunning Wet 
milieubeheer. Wanneer bij een inrichting sprake is (of zal zijn) van activiteiten die 
vallen binnen de reikwijdte van een Naar de website voor PGS-publicatie, zijn de 
voorschriften van de PGS-richtlijn het uitgangspunt voor de vaststelling van 
vergunningsvoorschriften. 
 
Volgens de meest recente richtl i jn PGS 15 
PGS 15:2016 is het resultaat van een actualisatie van de richtlijn PGS 15:2011.  
De reden van deze actualisatie is dat PGS 2015:2011 destijds slechts gedeeltelijk 
was geactualiseerd. Daarnaast zijn wijzigingen in de stand der techniek ontstaan en 
is ervaring opgedaan met het gebruik van PGS 15:2011. Tot slot is met deze 
actualisatie ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder 
interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot 
het treffen van gelijkwaardige maatregelen en tot gemotiveerd afwijken waardoor 
niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.  
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Doelgroep 
Medewerkers die werkzaam zijn met of nabij de opslag van gevaarlijke stoffen. 
 
Opleidingsniveau 
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding gevaarlijke stoffen in 
de expeditie/het magazijn te volgen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste 
voorwaarden. 
 

Inhoud 
Onderwerpen die onder meer aan bod komen: 

• Algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de weg; 

• Indeling gevaarlijke stoffen; 
• Basisbegrippen gevaarlijke stoffen; 
• Eigenschappen gevaarlijke stoffen; 
• Verpakking en etikettering; 
• Voertuigdocumenten; 
• Documenten algemeen; 
• Persoonlijke veiligheid en milieu; 
• Laden en lossen van gevaarlijke stoffen; 
• Veiligheid- en noodmaatregelen. 

 
Resultaat 
Aan het einde van de opleiding zal er een toets worden afgenomen, bij voldoende 
resultaat ontvangt de cursist een instituutcertificaat als bewijs van deelname. 
 
Duur / locatie 
0,5 Dag, respectievelijk 4 uur uitgevoerd in Montfoort, Bladel, Zwartsluis of bij u op 
locatie. De duur van de opleiding kan langer zijn als het lesplan bedrijfsspecifiek is 
opgebouwd. 
 
Maximaal aantal deelnemers 
Per docent theorie: 20 deelnemers. 
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Kosten exclusief B.T.W. 
• 0,5 Dag: € maatwerk; 

• Hand-out: inclusief.  

Aanmelden / data open programma 
Voor aanmelding en het inzien beschikbare data in het open programma kunt u 
gebruik maken van onze website www.ito-opleidingen.nl. Indien u nog vragen of 
opmerkingen heeft over deze opleiding, dan kunt u gebruik maken van de 
contactpagina op onze website www.ito-opleidingen.nl of bellen met het 
bedrijfsbureau van Ito opleidingen via het algemene telefoonnummer 0348 - 46 88 
26. 
 
Algemene informatie 
Ito opleidingen afgekort Ito is een landelijk opererend trainingsinstituut die 
opleidingen verzorgt op het gebied van veiligheid, transport, logistiek en milieu. 
Naast trainingen op basis van open inschrijving biedt Ito de mogelijkheid om 
trainingen bedrijfsspecifiek te organiseren, de zogenaamde in-company trainingen.  
Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting van de opleiding aan de 
praktijksituatie van de medewerkers van dat bedrijf. Het grote voordeel is dat men 
zowel de theorie- als de praktijkinstructie kan aanpassen aan de in het bedrijf 
gewenste bijzonderheden of omstandigheden, zodat optimale invulling van tijd en 
opleiding gegarandeerd kan worden.  
 
“One Stop Shopping” 
Onze  missie bij Ito is het leveren van ongeëvenaarde klanttevredenheid. Dat vraagt 
om opleidingen die een toegevoegde waarde hebben voor organisaties dan wel 
personen die wij trainen. We hebben een toegewijd team met vakidioten met hun 
eigen specialisme.  
Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed aansluit bij het 
opleidingstraject dat door Ito verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de klant door een 
breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft. 
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Waarom Ito? 
• U profiteert van enthousiaste trainers, goed opgeleid en afkomstig uit de 

praktijk; 
• U profiteert van scherp geprijsde opleidingen/trainingen, vergelijkt u gerust 

met overige aanbieders; 
• Ito verzorgt de opleidingen van A tot Z en we houden van snelle en korte 

lijnen; 
• Ito maakt gebruik van het professionele leerlingenadministratiesysteem Visual 

Systems. 
 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal op het gebied van logistieke opleidingen is door Ito opleidingen 
merendeel zelf geschreven volgens diverse richtlijnen. 
 
Algemene voorwaarden 
Op de verkoop van zaken en verrichten van diensten, alsmede op de uit deze 
verkopen en dienstverlening voortvloeiende rechtsverhoudingen met Ito opleidingen 
zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn 
online terug te lezen of op verzoek verkrijgbaar.  
 
 
Ito opleidingen 
Tasveld 9 B 
3417 XS  Montfoort 
Postbus 11 
3417 ZG  Montfoort 
T 0348 468826 
E info@ito-opleidingen.nl 
U www.ito-opleidingen.nl 


