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Bij het transport van gevaarlijke stoffen heeft u met zeer specifieke regelgeving te maken.
Regelgeving die u kunt terugvinden in het internationale verdrag ADR, het Nederlandse
reglement VLG, de Wet en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen. Met de DGSPortal heeft
u snel overzichtelijke informatie over de gevaarlijke stoffen die voor ú interessant zijn.
Toegespitst op het verpakken en vervoeren van úw stoffen.

www.DGSPortal.nl
Uw overzichtelijke toegang tot instructie

Functionaliteiten

De DGSPortal helpt u bij het correct aansturen van het
transport van gevaarlijke stoffen. U vindt er alle informatie
uit de succesvolle ADR-app van Beurtvaartadres. En meer!
Met de ADR-app had u sinds 2011 al de beschikking over
algemene informatie over gevaarlijke stoffen, de juiste
etikettering, de toepassing van vrijstellingen, tunnel
informatie en de betekenis van de oranje borden.
Op de website www.DGSPortal.nl kunt u deze gegevens
verrijken met uw eigen gegevens. U kunt de portal zo inrichten
dat u en uw medewerkers snel toegang hebben tot specifieke
informatie over de voor u belangrijke producten. De DGSPortal
wordt uitgebracht door Beurtvaartadres in samenwerking
met ondernemersorganisaties EVO en Transport en Logistiek
Nederland (TLN).

Overzicht UN-nummers
De DGSPortal biedt een overzicht van alle UN-nummers uit het
ADR. U verrijkt deze nummers eenvoudig met:
•	uw eigen artikelnummer en
•	uw handelsnaam.
Zo kunt u nu ook hierop zoeken naar gevaarlijke stoffen.
Bovendien kunt u de stoffen kopiëren, aanmerken als favoriet
en toevoegen aan uw transportlijst.

Detailinformatie per stof
Aan de detailinformatie per stof, zoals beschreven in deel 3.2
van het ADR, kunt u eigen informatie toevoegen. Denk hierbij
aan de aanmerking ‘milieugevaarlijk’, de codes LQ of EQ of aan
een technische naam. Vanuit het detailscherm voegt u de stof
gemakkelijk toe aan uw transportlijst.

Vrijstellingen
Volgens het ADR kunt u in bepaalde situaties gebruikmaken
van vrijstellingen. Dit heeft te maken met uw verpakking
(EQ), de hoeveelheid per stof (LQ) of de samenstelling van uw
lading (1000-punten). In het detailscherm laat de portal zien
of u gebruik kunt maken van de EQ- of LQ-vrijstelling. U kunt
vervolgens aangeven of u er gebruik van wilt maken. Zo heeft
u snel de juiste instructies voor het vervoer voorhanden.

De transportlijst
Bent u een zending aan het inplannen, dan zult u op enig
moment een transportlijst samenstellen. Aan de hand van
deze lijst ziet u of de 1000-puntenregeling voor u geldt
en welke tunnels u in mag met de lading. Ook biedt de
transportlijst een overzicht van alle benodigde teksten
voor op de vrachtbrief.

De juiste tekst op vrachtbrief
De juiste tekst op een vrachtbrief plaatsen is lastig. De strikte
regels laten weinig ruimte tot interpretatie. Een punt, komma
of spatie verkeerd kan leiden tot hoge boetes. Met behulp van
de DGSPortal wordt de juiste vrachtbrieftekst na het éénmalig
aflopen van een vragenpad, direct duidelijk. De tekst wordt
opgeslagen in het detailscherm en gekopieerd naar uw
transportlijst. Zo heeft u alle vrachtbriefteksten direct bij
de hand.
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Locaties
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CONTENTS...................................................
ACTIVITY..............................................

Aan de hand van de transportlijst geeft de DGSPortal
aan welke tunnel u wel of niet door mag. Ook zijn de
tankcleaninglocaties van ATCN-leden aangegeven.
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Direct aan de slag!
Het ADR altijd up-to-date
Dankzij de expertise van EVO en TLN zorgt Beurtvaartadres
dat de ADR-gegevens altijd up-to-date zijn. De tweejaarlijkse
wijzigingen worden direct doorgevoerd. Op 1 januari van het
nieuwe ADR-jaar bent u verzekerd van de juiste informatie.

In alle digitale oplossingen van Beurtvaartadres staat
gebruikersgemak hoog in het vaandel. Ook met de DGSPortal
kunt u snel aan de slag. De functionaliteiten wijzen zich
vanzelf. Overtuig uzelf hiervan en meld u aan voor een
proeflicentie van twee weken! Ga naar www.DGSportal.nl
of bel met Beurtvaartadres op 088 - 55 22 111.

Opleidingen
Bij de omgang met gevaarlijke stoffen staan veiligheid en
deskundigheid voorop. Toch gebeuren jaarlijks nog vele
ongelukken. Vanuit wet- en regelgeving gelden daarom
verschillende verplichtingen voor medewerkers en managers
die werken met gevaarlijke stoffen. Om aan die verplichtingen
te voldoen, biedt EVO een compleet aanbod opleidingen op
het gebied van gevaarlijke stoffen. Kijk op www.evo.nl voor de
opleiding van uw keuze.

Helpdesk
Mocht u advies willen bij de inrichting en optimalisatie van de
DGSPortal in uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met
EVO-Bedrijfsadvies via telefoonnummer 079 - 34 67 346 of
www.evo.nl/dgsportal. Bent u EVO-lid en heeft u vragen over
de juiste toepassing van de regelgeving over het transport
van gevaarlijke goederen? Maak dan gebruik van de Helpdesk
Gevaarlijke Stoffen van EVO op telefoonnummer 079 - 34 67 346
of ga naar www.evo.nl/helpdesk.
Bent u lid van TLN? Dan helpt de Helpdesk Gevaarlijke Stoffen
van TLN u graag op weg. Zij zijn te bereiken via info@tln.nl of
telefonisch via 088 - 45 67 567.

Mission statement
Beurtvaartadres digitaal

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het uitwisselen en bewaren van gegevens
over logistieke transacties. Hiertoe stelt zij kennis, oplossingen en producten beschikbaar.
Beurtvaartadres streeft nadrukkelijk naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde
dienstverlening en wil het bewustzijn met haar MVO-beleid overbrengen aan medewerkers, afnemers en leveranciers. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de
ondernemersorganisaties EVO, TLN en het Nederlandsch Binnenvaartbureau.

Dit mag u van Beurtvaartadres digitaal verwachten:
•	Wij ondersteunen de branche bij het verbeteren van de
efficiency in de logistieke keten.
•	Onze online applicaties zijn zeer stabiel en hebben een
beschikbaarheid van meer dan 99 procent.
•	De gebruikersvriendelijkheid van de DGSPortal verbetert bij
iedere release.
•	Wij beantwoorden uw vragen online, per e-mail of telefoon
snel en correct.
•	Vanuit de MVO-gedachte adviseren wij u zo veel mogelijk
telefonisch en online. Maar natuurlijk wel met een
persoonlijke touch!
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Beurtvaartadres digitaal
Beurtvaartadres digitaal is een van de drie business
units van Beurtvaartadres. Samen met EVO en TLN is
Beurtvaartadres digitaal verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de DGSPortal.
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