INLEIDING TOT HET EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE HET
INTERNATIONAAL VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE
WEG
(A.D.R.)
Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg
(Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - A.D.R.),
tot stand gekomen binnen het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties te Geneve, regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg,
Dit verdrag is van toepassing op het vervoer, verricht - zelfs in transit - op het grondgebied van minstens
twee Verdragspartijen en alleen op hun grondgebied. He! word!regelmatig herzien door een groep van
regeringsexperten die elk jaar in Geneve bijeenkomt
De Verdragspartijen bij het ADR zijn de volgende :
Albanië, Andorra, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Groot Hertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland,
IJsland, Italië, Kazakhstan, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Malta, Marokko,
Moldavië, Montenegro, Nederland, Nigeria, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Russische Federatie, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechische
Republiek, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland,
Door een Europese richtlijn is het ADR eveneens de basis van de reglementering van het nationaal
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in alle Lidstaten van de Europese Unie,
Voor bepaalde, zeer gevaarlijke goederen wordt het vervoer over de weg door het ADR verboden,
behoudens bijzondere bilaterale of multilaterale akkoorden, Voor de andere gevaarlijke goederen is het
internationaal vervoer over de weg slechts toegestaan indien voldaan is aan de voorwaarden bepaald in
de delen 1 tot 9.
In sommige gevallen is het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg volledig vrijgesteld van alle
voorschriften van het ADR. Dit is, ondermeer en onder bepaalde voorwaarden, het geval wanneer de
gevaarlijke goederen vervoerd worden:
door particulieren voor eigen gebruik,
in machines, voor de werking ervan,
in beperkte hoeveelheden, door bedrijven bijkomstig aan, maar noodzakelijk voor de uitoefening van
hun hoofdactiviteit (bijvoorbeeld: bevoorrading van bouwwerven of vervoer van materieel voor
reparatie- of onderhoudswerken),
door interventiediensten, inzonderheid door takelvoertuigen,
in noodgevallen.
Het wegvervoer van gevaarlijke goederen kan tenslotte vrijgesteld zijn van de voorschriften van het
ADR inzake verpakking en etikettering, wanneer deze goederen voor een deel van het traject over zee
of door de lucht vervoerd warden en zij voldoen aan de voorschriften voor het zee- of luchtvervoer.

EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE HET INTERNATIONAAL VERVOER VAN
GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG (ADR)
DE VERDRAGSPARTI JEN,
VERLANGEND de veiligheid van het internationaal wegvervoer te verhogen,
ZIJN OVEREENGEKOMEN wat volgt:
Artikel 1
In onderhavig Verdrag verstaat men:
a) onder "voertuigen", de auto's, gelede voertuigen, aanhangwagens en opleggers, zoals deze
zijn
omschreven in artikel 4 van het Verdrag inzake het wegverkeer van 19 september 1949, met uitzondering
van de voertuigen die toebehoren aan de Krijgsmacht van een Verdragspartij, of die zich onder de
verantwoordelijkheid van die Krijgsmacht bevinden;
b) onder "gevaarlijke goederen", de stoffen en voorwerpen waarvan de bijlagen A en B het internationaal
vervoer over de weg verbieden of slechts onder bepaalde voorwaarden toelaten;
c) onder "internationaal vervoer", elk vervoer dat op het grondgebied van minstens twee Verdragspartijen
wordt! verricht door in a) hierboven omschreven voertuigen.
Artikel 2
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in paragraaf 3 van artikel 4, mag geen internationaal vervoer
plaatsvinden van gevaarlijke goederen, waarvan bijlage A het vervoer verbiedt.
2. lnternationaal vervoer van andere gevaarlijke goederen is slechts toegestaan, indien:
a) de voorwaarden zijn vervuld die bijlage A stelt aan de goederen in kwestie, inzonderlijk aan hun
verpakking en hun etikettering;
b) de voorwaarden zijn vervuld die bijlage B stelt aan de constructie, de uitrusting en het rijden van het
voertuig dat de gevaarlijke goederen in kwestie vervoert, onder voorbehoud van het bepaalde in
paragraaf 2 van artikel 4.
Artikel 3
De bijlagen bij onderhavig Verdrag maken wezenlijk deel uit van dit Verdrag.
Artikel 4
1. Elke Verdragspartij behoudt het recht om het binnenkomen van gevaarlijke goederen op haar grondgebied te reglementeren of te verbieden om andere redenen dan de veiligheid gedurende het vervoer.
2. Voertuigen, die bij het van kracht worden van onderhavig Verdrag in dienst waren op het grondgebied
van een Verdragspartij of die er binnen twee maanden na deze datum in dienst zijn genomen, mogen gedurende drie jaar na dat van kracht worden internationaal vervoer van gevaarlijke goederen verrichten,
zelfs indien hun constructie en uitrusting niet geheel voldoen aan de voorwaarden die in bijlage B zijn
gesteld aan het vervoer in kwestie. Bijzondere bepalingen in bijlage B kunnen echter deze termijn verkorten.
3. De Verdragspartijen behouden het recht om - door middel van bijzondere bilaterale of multilaterale akkoorden - overeen te komen dat:
- het internationaal vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen, waarvan onderhavig Verdrag elk internationaal vervoer verbiedt, onder bepaalde voorwaarden op hun grondgebied wordt toegelaten;
- gevaarlijke goederen, waarvan onderhavig Verdrag slechts onder bepaalde voorwaarden internationaal
vervoer toelaat, voor internationaal vervoer op hun grondgebied mogen aangenomen worden onder
minder strenge voorwaarden dan die welke gesteld worden door de bijlagen bij dit Verdrag.
De bijzondere bilaterale of multilaterale akkoorden, bedoeld in onderhavige paragraaf, moeten aan de
Secretaris-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties worden medegedeeld; deze zal er de
Verdragspartijen die deze akkoorden niet hebben ondertekend kennis van geven.

Artikel 5
Het vervoer, waarop onderhavig Verdrag van toepassing is, blijft onderworpen aan de nationale of internationale voorschriften die betrekking hebben op het wegverkeer, het internationaal wegverkeer of de internationale uitwisseling van goederen in het algemeen.
Artikel 6
1. De landen, die lid zijn van de Economische Commissie voor Europa en de landen, die overeenkomstig
paragraaf 8 van het mandaat van die Commissie met raadgevende stem tot die Commissie zijn toegelaten, kunnen Verdragspartij warden bij onderhavig Verdrag:
a) door het te ondertekenen;
b) door het te bekrachtigen na het te hebben ondertekend onder voorbehoud van bekrachtiging;
c) door tot dit Verdrag toe te treden.
2. De landen, die op grand van paragraaf 11 van het mandaat van de Economische Commissie voor Europa
mogen deelnemen aan bepaalde werkzaamheden van die Commissie, kunnen Verdragspartij warden bij
onderhavig Verdrag door toe te treden nadat het van kracht werd.
3. Onderhavig Verdrag zal tot 15 december 1957 voor ondertekening opengesteld zijn. Na die datum zal het
voor toetreding opengesteld zijn.
4. De bekrachtiging of de toetreding zal tot stand warden gebracht door een akte bij de Secretaris-Generaal
van de Organisatie der Verenigde Naties deponeren.
Artikel 7
1. Onderhavig Verdrag zal in werking treden een maand na de datum waarop he! aantal van de in paragraaf
1 van artikel 6 genoemde landen, die het Verdrag hebben ondertekend zonder voorbehoud van
bekrachtiging of hun akte van bekrachtiging of van toetreding hebben gedeponeerd, tot vijf is gestegen.
De bijlagen zullen evenwel pas zes maand na het in werking treden van het Verdrag zelf van kracht
worden.
2. Nadat vijf van de in paragraaf 1 van artikel 6 genoemde landen onderhavig Verdrag zullen hebben ondertekend zonder voorbehoud van bekrachtiging of hun akte van bekrachtiging of van toetreding zullen
hebben gedeponeerd, zal voor elk land dat onderhavig Verdrag bekrachtigt of er toe toetreedt dit Verdrag
een maand na het deponeren van de akte van bekrachtiging of van toetreding van dat land in werking
treden; de bijlagen zullen voor dat land van toepassing warden op diezelfde dag indien zij op dat ogenblik
reeds van kracht zijn, of op de dag waarop zij krachtens de bepalingen van paragraaf 1 van onderhavig
artikel van kracht zullen warden.
Artikel 8
1. Elke Verdragspartij zal onderhavig Verdrag kunnen opzeggen via een aan de Secretaris-Generaal van de
Organisatie der Verenigde Naties gerichte kennisgeving.
2. De opzegging zal twaalf maanden na de dag waarop de Secretaris-Generaal er de kennisgeving van heeft
ontvangen in werking treden.
Artikel 9
1. lndien na het van kracht warden van onderhavig Verdrag het aantal Verdragspartijen gedurende twaalf
opeenvolgende maanden minder dan vijf bedraagt, zal dit Verdrag niet meer van toepassing zijn.
2. lndien een wereldomvattend verdrag houdende reglementering van het vervoer van gevaarlijke goederen
zou warden afgesloten zal - vanaf de dag dat dit laatste in werking is getreden - elke bepaling van onderhavig Verdrag, die strijdig is met om het even welke bepaling van dat wereldomvattend verdrag,
automatisch niet meer van toepassing zijn op de betrekkingen tussen de Partijen bij onderhavig Verdrag
die ook Partij zijn geworden bij het wereldomvattend verdrag en ipso facto warden vervangen door de
desbetreffende bepaling van het wereldomvattend verdrag.

Artikel 10
1. Bij de ondertekening van onderhavig Verdrag zonder voorbehoud van bekrachtiging, bij de deponering
van zijn akte van bekrachtiging of van toetreding of op elk later tijdstip, kan elk land - via een kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties - onderhavig Verdrag van
toepassing verklaren op alle gebieden waarvoor het ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen verantwoordelijk is, of op een gedeelte ervan. Het Verdrag en zijn bijlagen zullen een maand nadat de
Secretaris-Generaal deze kennisgeving heelt ontvangen, van toepassing zijn op het gebied of de gebieden, genoemd in die kennisgeving.
2. Elk land, dat in overeenstemming met paragraaf 1 van onderhavig artikel een verklaring heeft afgelegd ten
ge- volgen waarvan onderhavig Verdrag van toepassing is geworden op een gebied waarvoor dat land ten
aanzien van de buitenlandse betrekkingen verantwoordelijk is, zal in overeenstemming met artikel 8 het
Verdrag kunnen opzeggen voor wat het genoemd gebied betreft.
Artikel 11
1. Elk geschil tussen twee of meer Verdragspartijen betreffende de interpretatie of toepassing van ondergavijg Verdrag zal zoveel mogelijk worden bijgelegd door middel van onderhandelingen tussen de Partijen
die bij het geschil betrokken zijn.

2. Elk geschil, dat niet door middel van onderhandelingen word! bijgelegd, zal aan een arbitrage worden
onderworpen indien een van de bij he! geschil betrokken Verdragspartijen zulks vraagt; het geschil zal
dientengevolge voorgelegd worden aan een of meer scheidsrechters die in gemeenschappelijk overleg
door de betrokken partijen gekozen werden. linden de Partijen in het geschil drie maanden nadat het verzoek voor een arbitrage is ingediend niet tot overeenstemming gekomen zijn over de keuze van een of
meerdere scheidsrechters, kan een van die Partijen de Secretaris-Generaal van de Organisatie der
Verenigde Naties verzoeken om een enkele scheidsrechter aan te wijzen die over het geschil zal beslissen.
3. De uitspraak van de scheidsrechter of van de scheidsrechters, aangewezen overeenkomstig paragraaf 2
van onderhavig artikel, zal bindend zijn voor de bij het geschil betrokken Verdragspartijen.
Artikel 12
1. Elke Verdragspartij kan, op het ogenblik dat zij onderhavig Verdrag ondertekent of bekrachtigt of toe-

treedt tot dit Verdrag, verklaren dat zij zich niet gebonden acht door artikel 11. De
overige
Verdragspartijen zijn niet gebonden door artikel 11 tegenover elke Verdragspartij die aldus voorbehoud
heeft gemaakt.

2. Elke Verdragspartij, die in overeenstemming met paragraaf 1 van onderhavig artikel voorbehoud heeft
gemaakt, kan ten alien tijde dit voorbehoud intrekken door middel van een kennisgeving aan de
Secretaris- Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties.
Artikel 13
1. Nadal onderhavig Verdrag gedurende drie jaar van kracht zal zijn geweest, zal elke Verdragspartij via
een kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties de bijeenroeping
van een conferentie kunnen vragen teneinde de tekst van het Verdrag te herzien. De Secretaris-Generaal
zal dit verzoek ter kennis brengen van alle Verdragspartijen; hij zal een herzieningsconferentie bijeenroepen, indien binnen de vier maanden na het tijdstip waarop hij de kennisgeving heeft verzonden minstens een vierde van de Verdragspartijen hem hun instemming met dat verzoek betuigt.
2. lndien een conferentie wordt bijeengeroepen overeenkomstig paragraaf 1 van onderhavig artikel, zal de
Secretaris-Generaal de Verdragspartijen daarvan op de hoogte brengen en hen verzoeken om binnen de
drie maanden de voorstellen in te dienen, die zij door de conferentie zouden willen behandeld zien. De
Secretaris-Generaal zal ten minste drie maanden voor de aanvang van de conferentie aan alle
Verdragspartijen de voorlopige agenda van de conferentie toezenden, alsmede de tekst van de voorstellen.
3. De Secretaris-Generaal zal voor elke overeenkomstig onderhavig artikel bijeengeroepen conferentie alle
landen uitnodigen die bedoeld worden in paragraaf 1 van artikel 6, alsmede de landen die op grond van
paragraaf 2 van artikel 6 Verdragspartijen zijn geworden.

Artikel 14
1. Onafhankelijk van de in artikel 13 voorziene herzieningsprocedure zal elke Verdragspartij een of meerdere wijzigingen aan de bijlagen bij onderhavig Verdrag kunnen voorstellen. Te dien einde zal zij de tekst
ervan aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties toezenden. Teneinde deze
bijlagen in overeenstemming te brengen met de andere internationale verdragen betreffende het vervoer
van gevaarlijke goederen, zal ook de Secretaris-Generaal wijzigingen aan de bijlagen bij onderhavig
Verdrag kunnen voorstellen.
2. De Secretaris-Generaal zal elk voorstel, dat overeenkomstig paragraaf 1 van onderhavig artikel werd
ingediend, aan alle Verdragspartijen overmaken en het ter kennis brengen van de andere in paragraaf 1
van artikel 6 bedoelde landen.
3. Elke voorgestelde wijziging aan de bijlagen zal worden geacht te zijn aangenomen, tenzij minstens een
derde der Verdragspartijen - of vijf van hen indien een derde meer is dan dit aantal - binnen een termijn
van drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de Secretaris-Generaal deze wijzigingen heeft
rondgezonden, de Secretaris-Generaal schriftelijk hun bezwaar daartegen hebben kenbaar gemaakt.
lndien de wijziging wordt geacht te zijn aangenomen, wordt zij voor alle Verdragspartijen van kracht na
afloop van een nieuwe termijn van drie maanden, behalve wanneer :
a) gelijkaardige wijzigingen werden aangebracht of waarschijnlijk aangebracht zullen worden aan de
andere internationale verdragen bedoeld in paragraaf 1 van onderhavig artikel. Dan zal de wijziging
van kracht worden na afloop van een termijn die door de Secretaris-Generaal zodanig bepaald wordt
dat voornoemde wijziging en deze die werden aangebracht of waarschijnlijk zullen aangebracht
worden aan die andere verdragen in de mate van het mogelijke gelijktijdig van kracht kunnen worden;
de termijn zal echter niet korter zijn dan een maand;
b) de Verdragspartij die het voorstel tot wijziging indient, kan in zijn voorstel een langere termijn dan drie
maanden specifiëren voor het van kracht worden van de wijziging.
4. De Secretaris-Generaal zal elk bezwaar tegen een voorgestelde wijziging dat hij van de Verdragspartijen
ontvangt zo spoedig mogelijk aan alle Verdragspartijen en alle andere in paragraaf 1 van artikel 6 bedoelde landen overmaken.
5. lndien het voorstel tot wijziging van de bijlagen niet word! geacht te zijn aangenomen, maar minstens een
andere Verdragspartij dan die welke de wijziging heeft voorgesteld, zijn instemming met het voorstel
schriftelijk aan de Secretaris-Generaal heeft overgemaakt, zal deze laatste een vergadering bijeenroepen
van alle Verdragspartijen en van alle in paragraaf 1 van artikel 6 bedoelde landen; dit dient binnen een
termijn van drie maanden na afloop van de in paragraaf 3 van onderhavig artikel voorziene periode voor
het indienen van bezwaren te gebeuren. De Secretaris-Generaal kan voor die bijeenkomst ook
vertegenwoordigers uitnodigen van :
a) internationale gouvernementele organisaties die op het gebied van het vervoer bevoegd zijn;
b) internationale niet-gouvernementele organisaties, waarvan de werkzaamheden direct verband houden
met het vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Verdragspartijen.
6. Elke wijziging, die door meer dan de helft van het totaal aantal Verdragspartijen op een overeenkomstig
paragraaf 5 van onderhavig artikel bijeengeroepen vergadering wordt aangenomen, zal voor alle
Verdragspartijen van kracht worden overeenkomstig de modaliteiten die tijdens de genoemde vergadering door de meerderheid van de er aan deelnemende Verdragspartijen worden vastgelegd.
Artikel 15
Naast de in de artikels 13 en 14 voorziene kennisgevingen zal de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties
de in paragraaf 1 van artikel 6 bedoelde landen en de landen die op grond van paragraaf 2 van artikel 6
Verdragspartij zijn geworden ook in kennis stellen van :
a) de ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen overeenkomstig artikel 6;
b) de data waarop onderhavig Verdrag en zijn bijlagen overeenkomstig artikel 7 in werking zullen treden;
c) de opzeggingen overeenkomstig artikel 8;
d) de beëindiging van het Verdrag overeenkomstig artikel 9;
e) de kennisgevingen en opzeggingen, ontvangen overeenkomstig artikel 1O;
!) de verklaringen en kennisgevingen, ontvangen overeenkomstig paragraaf 1 en 2 van artikel 12;
g) de aanvaarding en de datum van het van kracht worden der wijzigingen overeenkomstig de paragrafen 3
en 6 van artikel 14.

Artikel 16
1. Het Protocol van Ondertekening van onderhavig Verdrag zal dezelfde kracht, waarde en duur hebben als
het Verdrag zelf, waarvan het word! beschouwd een wezenlijk deel uit te maken.
2. Ten aanzien van onderhavig Verdrag wordt geen enkel voorbehoud toegelaten, tenzij het in het Protocol
van Ondertekening voorkomt of overeenkomstig artikel 12 is geformuleerd.
Artikel 17
Na 15 december 1957 zal de oorspronkelijke tekst van onderhavig Verdrag bij de Secretaris-Generaal van
de Organisatie van de Verenigde Naties gedeponeerd worden; deze zal voor eensluidend gewaarmerkte afschriften ervan naar elk van de in paragraal 1 van artikel 6 bedoelde landen toezenden.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, onderhavig Verdrag hebben
getekend.
GEDAAN te Geneve, op dertig september negentienhonderdzevenenvijftig, in een enkel exemplaar, in het
Engels en in het Frans voor de tekst van het Verdrag zelf en in het Frans voor de bijlagen, beide teksten
voor het Verdrag zelf gelijktijdig authentiek zijnde.
De Secretaris-Generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties wordt uitgenodigd een vertaling in het
Engels van de bijlagen maken, die gezaghebbend zal zijn, en deze vertaling bij de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften te voegen die in artikel 17 bedoeld worden.

PROTOCOL VAN ONDERTEKENING
VAN HET EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE HET INTERNATIONAAL VERVOER VAN
GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG (A.D.R.)

De ondergetekenden, behoorlijk gevolmachtigd, ten tijde van de ondertekening van het Europees Verdrag
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) :
1. OVERWEG ENDE dat de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee, bestemd voor
of afkomstig van het Verenigd Koninkrijk, wezenlijk verschillen van die welke in de bijlage A bij het A.D.R.
zijn voorgeschreven en dat het onmogelijk is om die in de nabije toekomst te wijzigen om ze met
laatstgenoemde in overeenstemming te brengen,
REKENING HOUDEND met het feit dat het Verenigd Koninkrijk op zich heeft genomen om, als wijziging
aan bijlage A, een speciaal aanhangsel bij deze bijlage A voor te stellen, dat bijzondere voorschriften zal
omvatten welke van toepassing zullen zijn op het land/zeevervoer van gevaarlijke goederen tussen het
Europees vasteland en het Verenigd Koninkrijk,
HEBBEN BESLOTEN dat tot het van kracht worden van dat speciaal aanhangsel, de gevaarlijke
goederen die onder het regime van het A.D.R. vervoerd worden en bestemd zijn voor of afkomstig zijn
van het Verenigd Koninkrijk, zowel aan de bepalingen van bijlage A bij het A.D.R. als aan de
voorschriften van het Verenigd Koninkrijk betreffende het vervoer over zee van gevaarlijke goederen
zullen moeten voldoen.
2. NEMEN KENNIS van een verklaring van de vertegenwoordiger van Frankrijk, volgens dewelke de
regering van de Franse Republiek zich, in afwijking van paragraaf 2 van artikel 4, het recht voorbehoudt
om voertuigen, die op het grondgebied van een andere Verdragspartij in bedrijf zijn en ongeacht de
datum waarop die voertuigen in bedrijf zijn gesteld, te verbieden op Frans grondgebied vervoer te
verrichten, tenzij die voertuigen voldoen aan de voorwaarden die voor het vervoer van de goederen in
kwestie hetzij door bijlage B, hetzij door de Franse reglementen inzake het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg worden gesteld.
3. BEVELEN AAN dat de voorstellen tot wijziging van onderhavig Verdrag of van zijn bijlagen, welke
overeenkomstig paragraaf 1 van artikel 14 of paragraaf 2 van artikel 13 worden ingediend, in de mate van
het mogelijke voorafgaandelijk worden besproken op vergaderingen van deskundigen van de
Verdragspartijen en, zo nodig, van de andere landen bedoeld in paragraaf 1 van artikel 6 van het Verdrag
en van de Internationale organisaties bedoeld in paragraaf 5 van artikel 14 van het Verdrag.

10 AUGUSTUS 1960. - Wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende het
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en van bijlagen,
ondertekend op 30 september 1957, te Geneve. - (Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1960).

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel. - Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg (A.D.R.) en de bijlagen ondertekend op 30 september 1957, te Geneve, zullen
volkomen uitwerking hebben.
Kondigen deze wet at, bevelen dat zij met 's Lands Zegel bekleed en door he! Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt worde.
Gegeven te Brussel, 10 augustus 1960.

BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. WIGNY
De Minister van Verkeerswezen,
P.-W. SEGERS
De Minister van Economische Zaken,
J. VAN DER SCHUEREN
De Minister van Buitenlandse Handel,
J. VAN OFFELEN
Gezien en met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
L. MERCHIERS.

14 JANUARI 1969. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van het Europees Verdrag
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en
van de bijlagen, ondertekend op 30 september 1957, te Geneve. (Belgisch Staatsblad van
31 januari 1969)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen.
Aan alien die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg (A.D.R.) en zijn bijlagen, ondertekend op 30 september 1957, te Geneve,
en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, van Onze Minister van
Tewerkstelling en Arbeid, van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van
Verkeerswezen.
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. - Voor de toepassing van het Europees Verdrag betreffende het internationaal
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), wordt onder "bevoegde autoriteiten"
verstaan :
1° De plaatselijke politie, wanneer het gaat om parkeren op de openbare weg, laden of
lossen op een openbare plaats of langdurig stoppen voor de behoeften van de dienst nabij
bewoonde plaatsen of plaatsen van grote toeloop;
2° Onze Minister van Economische Zaken, wanneer het gaat om voorschriften betreffende
de verpakking en de conditionering van gevaarlijke goederen, met uitzondering van de bepalingen
betreffende de klasse IVb of van die betreffende de druktanks of -vaten bedoeld in Titel Lil,
hoofdstuk I, afdeling Ill, § 5, van he! Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;
3° Onze Minister van Verkeerswezen, wanneer het gaat op bepalingen betreffende de niet
onder druk zijnde tanks of om de goedkeuring van de voertuigen bedoeld onder randnummer
10.182 van bijlage B en om de voorschriften en inspecties waaraan die voertuigen onderworpen
zijn;
4° Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wanneer het gaat om de bepalingen
betreffende druktanks of -vaten bedoeld in Titel Ill, hoofdstuk I, afdeling Ill, § 5, van he! Algemeen
Reglement voor de arbeidsbescherming.
Art. 2. - Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1., wordt onder "bevoegde
autoriteiten" verstaan :
1° Onze Minister van Economische Zaken, wanneer het gaat om vervoer van stoffen
vallende onder de klassen la, lb, le, lllb, 7° en Ille, 6°;
2° Onze Minister van Volksgezondheid, wanneer het gaat om bepalingen betreffende
stoffen vallende onder klasse IVb;
3° Onze Minister van Verkeerswezen, wanneer het gaat om vervoer van stoffen vallende
onder de klassen Id, le, II, lllb, IVa, V, VI en VII, met uitzondering van de stoffen vallende onder
de klassen lllb, 7° en Ille, 6°.

Art. 3. - Onze Minister van Economische Zaken zal de organismen erkennen die bevoegd
zijn om de controle uit te oefenen op de verpakkingen bedoeld in artikel 1.2°.
Art. 4. - De schouwende organismen erkend door de Minister van Verkeerswezen,
overeenkomstig het ministerieel besluit van 10 augustus 1947 betreffende de inrichting van de
technische controle der automobielen, zijn, onder de voorwaarden van dit besluit, gemachtigd om
de controles uit te oefenen op de voertuigen voorzien in he! A.D.R.
Art. 5. - Onze Minister van Verkeerswezen zal de organismen erkennen die bevoegd zijn
om de beproevingen en proefnemingen uit te voeren op de niet onder druk zijnde tanks.
Art. 6. - De organismen door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid erkend om de
controle uit te oefenen op de druktanks of -vaten bedoeld in Titel I ll, hoofdstuk I, afdeling Ill, §
5, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming zijn bevoegd om de beproevingen
en proefnemingen uit te voeren op druktanks of -vaten voorzien in bijlage B van het A.D.R.
Art. 7. - In alle gevallen waarin de vorm van het vervoerdocument, dat onder randnummer
2002, § 3 van de bijlage A, van het A.D.R. geëist is, niet door een nationale reglementering
geregeld word!, moet dit document warden opgemaakt in de vorm die door Onze Minister van
Verkeerswezen wordt vastgesteld.
Art. 8. - Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en
Arbeid, Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Verkeerswezen warden, elk wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 januari 1969.

