
 

HOOFDSTUK 8.6  

BEPERKINGEN VOOR DE DOORGANG DOOR TUNNELS VOOR HET WEGVERKEER VAN VOERTUIGEN DIE 
GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVOEREN 

8.6.1   Algemene bepalingen 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing indien de doorgang van voertuigen door tunnels 
voor het wegverkeer beperkt is in overeenstemming met 1.9.5. 

 

8.6.2   Verkeerstekens en symbolen voor het wegverkeer, van toepassing op de doorgang van 
voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. 

 
De tunnelcategorie, toegekend door de bevoegde autoriteit aan een bepaalde tunnel voor het 
wegverkeer in overeenstemming met 1.9.5.1 met het doel de doorgang van transporteenheden die 
gevaarlijke stoffen vervoeren te beperken, moet als volgt worden aangegeven door verkeerstekens 
en symbolen: 

 

Verkeersteken en symbool Tunnelcategorie 

Geen verkeersteken 
Tunnelcategorie A 

Verkeersteken met bijkomend bord voorzien van de 
letter B 

Tunnelcategorie B 

Verkeersteken met bijkomend bord voorzien van de 
letter C 

Tunnelcategorie C 

Verkeersteken met bijkomend bord voorzien van de 
letter D 

Tunnelcategorie D 

Verkeersteken met bijkomend bord voorzien van de 
letter E 

Tunnelcategorie E 

 

8.6.3   Codes voor beperkingen in tunnels 

8.6.3.1  De beperkingen voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen door tunnels zijn gebaseerd op 
de code voor beperkingen in tunnels van deze goederen, aangegeven in kolom (15) van tabel A van 
hoofdstuk 3.2. 

De codes voor beperkingen in tunnels zijn tussen haakjes aangegeven in het onderste deel van de 
cel. Indien “(─)” is aangegeven in plaats van één van de codes voor beperkingen in tunnels, dan zijn 
de gevaarlijke stoffen aan geen enkele beperking in tunnels onderworpen; wat betreft de gevaarlijke 
goederen, ingedeeld in de UN-nummers 2919 en 3331, kunnen beperkingen voor de doorgang door 
tunnels echter deel uitmaken van de speciale regeling, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit(en) 
op grond van 1.7.4.2. 

8.6.3.2    Indien een transporteenheid gevaarlijke goederen bevat, waaraan verschillende codes voor 
beperkingen in tunnels zijn toegekend, dan moet de meest restrictieve van deze codes voor 
beperkingen in tunnels worden toegekend aan de gehele lading. 

8.6.3.3    Gevaarlijke stoffen die overeenkomstig 1.1.3 worden vervoerd, zijn niet onderworpen aan 
beperkingen in tunnels en moeten niet in aanmerking worden genomen voor het vaststellen van de 
code voor beperkingen in tunnels, die aan de gehele lading van de transporteenheid moet worden 
toegekend, behalve indien de transporteenheid moet zijn voorzien van de kenmerking 
overeenkomstig 3.4.13 onder voorbehoud van 3.4.14. 

8.6.4       Beperkingen voor de doorgang van transporteenheden die gevaarlijke goederen 
vervoeren door tunnels 

De beperkingen voor de doorgang door tunnels zijn van toepassing: 

- op transporteenheden waarvoor kenmerking overeenkomstig 3.4.13 onder voorbehoud van 
3.4.14 is voorgeschreven, voor de doorgang door tunnels van categorie E; en 

- op transporteenheden waarvoor kenmerking met een oranje bord overeenkomstig 5.3.2 is 



 

voorgeschreven, volgens onderstaande tabel, nadat de aan de gehele lading van de 
transporteenheid toe te kennen code voor beperkingen in tunnels is vastgesteld. 

 

Code voor 
beperking in tunnels 

voor de gehele 
lading 

 

 
Beperking 

B Doorgang verboden door tunnels van de categorie B, C, D en E. 

B1000C Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof  
per transporteenheid  
-  1000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van de 

categorie B, C, D en E;  
-  1000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van 

de categorie C, D en E 

B/D Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, 
C, D en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D 
en E  

B/E Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, 
C, D en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E  

C Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E 

C5000D Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof per 
transporteenheid  

-   5000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van 
categorie C, D en E;  

-   5000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van 
categorie D en E 

C/D Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, 
D en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D 
en E 

C/E Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, 
D en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E 

D Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E  

D/E Los gestort vervoer of vervoer in tanks: doorgang verboden door 
tunnels van categorie D en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E 

E Doorgang verboden door tunnels van categorie E 

- Doorgang toegestaan door alle tunnels (Zie voor de UN-nummers 
2919 en 3331 ook 8.6.3.1). 

Opmerking 1: Bijvoorbeeld, de doorgang van een transporteenheid waarin UN 0161 rookzwak 
buskruit, classificatiecode 1.3C, code voor beperkingen in tunnels C5000D, wordt vervoerd, is in een 
hoeveelheid die overeenkomt met een totale netto massa ontplofbare stof van 3000 kg verboden 
door tunnels van categorieën D en E. 

Opmerking 2: In gelimiteerde hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen die worden vervoerd in 
containers of transporteenheden met een kenmerking overeenkomstig de IMDG Code zijn niet 
onderworpen aan de beperkingen voor de doorgang door tunnels van categorie E wanneer de totale 
bruto massa van de colli met in gelimiteerde hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen ten 
hoogste 8 ton per transporteenheid bedraagt. 

 




