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Wijzigingen ADR / IMDG 2019 
Ladingzekering 2018 

 

10 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat het vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de weg (ADR) en over de 

zee (IMDG) vanaf 1 januari 2019 weer een aantal wijzigingen kent ? 

 

Wist  u dat sinds 27 januari 2018 de wegcode en de regels met betrekking tot 

ladingzekering werden gewijzigd en verscherpt ? 

 

 Welke aspecten worden ingevoerd of komen te vervallen ? 

 Wat zijn de gevolgen en implicaties van deze wijzigingen ? 

 

Op al deze vragen wordt antwoord gegeven op een door ESI georganiseerde 

bijscholingsnamiddag, in samenwerking met GC-Advice. 

 

Antwoorden van belang, want onoordeelkundig omgaan met gevaarlijke 

goederen kan aanzienlijke (financiële) gevolgen hebben voor zowel de 

chauffeur, de toezichthoudende verantwoordelijken, als voor de zaakvoerder en 

het bedrijf. 

 

Aan het woord zijn specialisten van het veiligheidscentrum ESI en GC-Advice. 

 

De bijscholingsnamiddag vindt plaats op dinsdag 27 november 2018 in  

De Montil – Essene (Affligem), en wordt niet herhaald ! 

 

Deze studienamiddag zal u wegwijs maken in de wijzigingen binnen de  

bovenvermelde reglementeringen, welke van belang zijn voor uw dagdagelijkse 

activiteiten. 

 

Bovendien kan u hier terecht met ùw specifieke vragen en krijgt u een overzicht 

van de belangrijkste wijzigingen mee naar huis !  Gegarandeerd een dagelijkse 

meerwaarde voor uw bedrijf. 

 

Gepersonaliseerd deelnamecertificaat (Hoofdstuk 8.2.3.) voor iedere aanwezige 

deelnemer, alsook een bijscholingsattest voor de milieucoördinator ! 

 

Het volledige programma met inschrijvingsformulier vindt u in bijlage. 

 

Met vriendelijke groeten, 

  
Stéphane Santy, 

Beleidsverantwoordelijke, 

EUROPEAN SAFETY INSTITUTE 
 

 

 

«Contactperson» 

«LastName» 

«Address» 

«City» 
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Wijzigingen 2019 ! 

 
Met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen 

aan de ADR- en IMDG-reglementering en de regels mbt. ladingzekering 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
13.45 – 14.00: Onthaal en koffie 

 

14.00 – 14.10: Inleiding 

 

14.10 – 15.10:  -  Wijzigingen ADR- en IMDG-reglementering door Dhr. Jürgen Migneaux, ESI vzw. 

  -  Wijzigingen IMDG-reglementering inzake segregatie door Dhr. Geert Frans,  

      GC-Advice 

 

15.10 – 15.30:  Pauze 

 

15.30 – 15.45:  Vragenronde deel 1 

 

15.45 – 16.30 :   Voorstelling, werking en gevolgen van de nieuwe regels mbt. ladingzekering 

door Dhr. Geert Frans, GC-Advice 

 

16.30 – 16.45: Vragenronde deel 2 

 

16.45 – 17.00:  Conclusie 

 

 

PRAKTISCH 
 

 

Datum:  dinsdag 27 november 2018 

 

Plaats:            De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Essene (Affligem) 

 

 

 

Prijs: 210 euro per persoon (excl. BTW), documentatiemap en koffie inbegrepen. 

Voordeeltarief van 180 euro voor collega’s van hetzelfde bedrijf. 

 

 

Inschrijvingen: Door terugzenden van ingevuld inschrijvingsformulier, met vermelding van naam 

(namen) deelnemer(s).  Na ontvangst van uw inschrijving wordt u een factuur en een 

inschrijvingsbevestiging gestuurd. 

 

 

 

ESI is erkend opleidingsverstrekker voor de Vlaamse Gemeenschap (erkenningsnummer DV.O104995), 

waardoor u subsidie kan genieten voor deze studienamiddag.  Meer info:  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen 
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Wijzigingen 2019 ! 
 

Met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 
ADR- en IMDG-reglementeringen 

Ladingzekering 
 

Inschrijvingsformulier mailen naar info@esi.be 
 

Ja, ik wens deel te nemen aan de bijscholingsnamiddag  

op dinsdag 27 november 2018, in De Montil – Essene (Affligem) 

 
Naam:  ___________________________________________________________________________ 

 

Firma:  ___________________________________________________________________________ 

 

Adres:  ___________________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________________________ 

 

Telefoon: ________________________________         Fax:      ________________________________ 

 

B.T.W. nr.:  ________________________________         E-mail: ________________________________ 

 

Wenst bijscholingsattest voor milieucoördinator: 

     ja      nee      Handtekening: __________________________ 

 

 

Deelnamekosten (gelieve uw keuze aan te duiden): 
 

 210.00 euro/persoon 

 

 Ik breng …. collega(’s) mee van hetzelfde bedrijf die slechts 180.00 euro/persoon betalen. 

 

  Naam: ____________________________________________________________________ 

 

   ____________________________________________________________________ 

 

 Ik wens gebruik te maken van de KMO-portefeuille om mijn netto-factuurbedrag te betalen en 

dien hiervoor een dossier in na ontvangst van de factuur (erkenningsnummer DV.O104995). 

 

Inschrijving:  Na ontvangst van dit inschrijvingsformulier ontvangt u een bevestiging met alle nuttige  

  gegevens en een factuur.  De factuur moet vóór aanvang van de studienamiddag voldaan 

  zijn, anders kunnen wij uw deelname niet garanderen. Vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW. 

 

Annulatie: U kan uw inschrijving uitsluitend schriftelijk annuleren tot 2 dagen vóór aanvang van de  

  studienamiddag.  Bij annulering na die datum blijft u het volledige inschrijvingsgeld  

  verschuldigd, en zal de documentatie u worden nagestuurd.  Een collega kan evenwel steeds uw 

  plaats innemen. 

 
            O/ref.: website 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ESI voor administratieve doeleinden.  

ESI kan u ook op de hoogte houden van nieuwe publicaties met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. 

Via info@esi.be kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of ze laten wissen, of ze vragen over te 

dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.esi.be . 
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