Opleidingen gevaarlijke goederen
Vervoer te land, ter zee of in de lucht
Bij het vervoer van gevaarlijke goederen staan veiligheid en deskundigheid voorop.
Internationaal, nationaal en lokaal zijn regels vastgelegd die de veiligheid van het vervoer van deze stoffen
over de weg, over zee of door de lucht moeten garanderen.
Bent u rechtstreeks of onrechtstreeks bij de transportketen van gevarengoed betrokken? Dan moet u deze
regels kennen. U moet ook kunnen aantonen dat u hiervoor de nodige opleidingen heeft gevolgd.
Voor volgende opleidingen kunt u bij Portilog terecht:
▪

IMDG
U bekijkt de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee, vastgelegd in
de IMDG-code en leert hoe u deze moet gebruiken.

▪

Havenreglementering gevaarlijke goederen in Antwerpen
U krijgt een overzicht van de regels voor het opslagen, vervoeren en behandelen van gevarengoed
in de haven van Antwerpen zoals vastgelegd in de Gemeentelijke Havenpolitieverordening.

▪

Havenreglementering bulkgoederen
Bent u betrokken bij het transport of de behandeling van gevaarlijke en/of verontreinigende
goederen in bulk, dan is deze opleiding voor u interessant. Bent u verantwoordelijk voor de
aangiften aan de Havenkapiteinsdienst of moet u deze moet aanmaken en verzenden, dan is ze
voor u zelfs verplicht.

Indien u slaagt voor het examen, krijgt u na deze opleidingen een getuigschrift dat aantoont dat u aan
de wettelijke verplichtingen voldoet.
Heeft u deze opleidingen gevolgd, maar is na vijf jaar de houdbaarheidsdatum van uw getuigschriften
versteken? Na de opfrissingscursussen IMDG update en Codex update bent op de hoogte van alle
recente wijzigingen en ontvangt u opnieuw een getuigschrift met een geldigheidsduur van vijf jaar.
▪

ADR
U leert alles over het Europees verdrag betreffende het transport van gevaarlijke goederen over de
weg, dat werd omgezet naar nationale wetgeving. U hoort meer over op stapel staande
wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan. Na afloop krijgt u een getuigschrift waarmee u kunt
aantonen dat u aan art. 1.3. van het ADR voldoet.

▪

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), Category 6
In deze opleiding leert u de knepen van het vak om een veilig luchtvervoer te waarborgen. U hoort
hoe u gevaarlijke goederen correct moet classificeren, identificeren, verpakken en labelen en
documenteren.

Alle opleidingen zijn actueel, praktijkgericht en uit eerste hand. U krijgt les van experts uit de sector die hun
kennis graag met u delen.

Inschrijven
Dit kan door uw opleidingsverantwoordelijke via de cursuskalender op mijn.portilog.be
Meer info? Contacteer Kelly Eelen, tel. 03 205 18 84, kelly.eelen@portilog.be

