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Inleiding
Op 1 januari 2019 worden in het ADR wederom een groot aantal wijzigingen ingevoerd. Omdat de officiële
Nederlandse vertaling naar verwachting pas in het voorjaar van 2019 zal verschijnen betreft het een
vertaling van de auteur. Hierbij is gebruik gemaakt van de Engelse UN/ECE-documenten
ECE/TRANS/WP.15/240, ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1 en ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1.
De onderstaande samenvatting bevat alleen de hoofdlijnen en is dus niet volledig.
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Deel 1

Algemene voorschriften

Hoofdstuk 1.1

Toepassingsgebied en toepasbaarheid

1.1.3

Vrijstellingen

1.1.3.1

Vrijstelling die samenhangen met de aard van het vervoer

1.1.3.1 (b)

De tekst met betrekking tot machines of uitrusting die gevaarlijke goederen bevatten is
geschrapt.

1.1.3.6

Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid

1.1.3.6.3

In de tabel zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
Aan de tekst van de kop van kolom (3) is noot b toegevoegd met onder de tabel de
tekst:
b
De hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid komt overeen met
de berekende waarde van “1000” (zie ook 1.1.3.6.4)
Voor vervoerscategorie 0 is in kolom (2) na Klasse 4.3 na UN 3131 tussengevoegd UN
3132.
Voor vervoerscategorie 4 is de tekst in kolom (2) als volgt gewijzigd:
Klasse 1:
1.4S
Klasse 2:
UN 3537 t/m 3539
Klasse 3:
UN 3540
Klasse 4.1:
UN 1331, 1345, 1945, 2254, 2623 en 3541
Klasse 4.2
UN 1361 en 1362, verpakkingsgroep III en UN 3542
Klasse 4.3
UN 3543
Klasse 5.1
UN 3544
Klasse 5.2:
UN 3545
Klasse 6.1:
UN 3546
Klasse 7:
UN 2908 t/m 2911
Klasse 8:
UN 3547
Klasse 9:
UN 3268, 3499, 3508, 3509 en 3548
alsmede ongereinigde lege verpakkingen, die gevaarlijke goederen
hebben bevat, met uitzondering van die welke onder de
vervoerscategorie 0 vallen

1.1.3.6.3

In de tekst onder de tabel is na het eerste gedachtestreepje de tekst “voor voorwerpen, de
bruto massa in kilogrammen” gewijzigd in “voor voorwerpen, de totale massa in
kilogrammen zonder hun verpakkingen”

1.1.3.6.4

Het tekst na het laatste gedachtestreepje moet worden gelezen als:
de hoeveelheid stoffen en voorwerpen van vervoerscategorie 3, de berekende
waarde van 1000 niet overschrijden.

1.1.4.2

Vervoer in een transportketen die vervoer over zee of door de lucht omvat

1.1.4.2.1

In de eerste zin en in (c) moet na “containers” worden toegevoegd “bulkcontainers”.

1.1.4.3

Gebruik van transporttanks van het IMO-type, toegelaten voor zeevervoer
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In de voetnoot moet “DSC.1/Circ.12 en Corrigenda” worden vervangen door ”CCC.1/Circ.3”

Hoofdstuk 1.2
1.2.1

Definities en meeteenheden

Definities (bestaande)
Tekstuele wijzigingen in onderstaande bestaande definities:
Controletemperatuur:
“of de zelfontledende stof” is vervangen door “de zelfontledende stof of de
polymeriserende stof”;
Dierlijke stoffen:
“of diervoedingsmiddelen” is vervangen door “voedingsmiddelen of voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong”;
ECE-Reglement is gewijzigd in UN-Reglement
GHS:
“de zesde herziene editie” is vervangen door “de zevende herziene editie”;
Handboek beproevingen en criteria:
Na “ST/SG/AC.10/11/Rev.6”, is toegevoegd “en Amend.1”.
Hermetisch gesloten tank: De tekst is vervangen door:
Een tank die
niet met veiligheidsventielen, breekplaten, gelijksoortige veiligheidsinrichtingen of
vacuümkleppen is uitgerust; of
met veiligheidsventielen voorafgegaan door een breekplaat volgens 6.8.2.2.10 is
uitgerust, maar niet met vacuümkleppen.
Een tank bestemd voor het vervoer van vloeistoffen met een berekeningsdruk van ten
minste 4 bar of bestemd voor het vervoer van vaste (poedervormige of korrelvormige)
stoffen ongeacht de berekeningsdruk wordt ook beschouwd als hermetisch gesloten, indien
de tank:
met veiligheidsventielen, waarvoor overeenkomstig 6.8.2.2.10 een breekplaat is
aangebracht en met vacuümkleppen overeenkomstig de bepalingen van 6.8.2.2.3 is
uitgerust; of
niet met veiligheidsventielen, breekplaten of gelijksoortige veiligheidsinrichtingen,
maar met vacuümventielen overeenkomstig de bepalingen van 6.8.2.2.3 is uitgerust;
VN-modelbepalingen:
“19e gewijzigde uitgave” is vervangen door “20e gewijzigde uitgave” en
“(ST/SG/AC.10/1/Rev.19)” is vervangen door “(ST/SG/AC.10/1/Rev.20)”. ;

Definities (nieuwe)
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Beschermende binnenbekleding (voor tanks): een binnenbekleding of coating die alleen
wordt gebruikt voor bescherming van het metalen tankmateriaal tegen de stoffen die
worden vervoerd.
Opmerking: Deze definitie is niet van toepassing op een binnenbekleding of coating die
alleen wordt gebruikt om de vervoerde stof te beschermen.
Diameter (voor reservoirs van tanks): de interne diameter van het reservoir.
Omspoten fles (cilinder): een fles bestemd voor het vervoer van LPG met een waterinhoud
van niet meer dan 13 liter die is gemaakt van een gecoate gelaste stalen binnenfles met een
omspoten beschermende huls gemaakt van kunststof weefsel, die niet kan worden
verwijderd en gehecht aan de buitenkant van de stalen wand van de fles.

Hoofdstuk 1.4
1.4.2.2
1.4.2.2.2

Veiligheidsplichten van de betrokkenen

Vervoerder
Aan het eind is de volgende zin toegevoegd:
In het geval van 1.4.2.2.1 (c) mag hij vertrouwen op datgene wat is verklaard in het
container-/voertuigbeladingscertificaat dat in overeenstemming met 5.4.2 is verschaft.

Hoofdstuk 1.6

Overgangsvoorschriften

1.6.1

Algemeen

1.6.1.1

(gewijzigd) algemene overgangstermijn wordt 30 juni 2019.

1.6.1.21

(geschrapt) overgangstermijn voor vakbekwaamheidscertificaten voor bestuurders.

1.6.1.25

(geschrapt) overgangstermijn van toepassing op de grootte van het UN-nummer en de
letters UN op flessen met een waterinhoud van 60 liter of minder.

1.6.1.28

(geschrapt) overgangstermijn voor accreditaties.

1.6.1.35

(geschrapt) overgangstermijn voor schriftelijke instructies

1.6.1.39

(geschrapt) overgangstermijn bijzondere bepaling 188

1.6.1.40

(geschrapt) overgangstermijn UN-nummers 0015, 0016 en 0303.

1.6.1.42

(geschrapt) overgangstermijn model etiket 9 voor de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en
3481.

1.6.1.43

(gewijzigd) overgangstermijn voor voertuigen geregistreerd en in dienst gesteld voor 1 juli
2017: bijzondere bepalingen “240, 385 en 669” zijn vervangen door “388 en 669” en “de
voorschriften van 2.2.9.1.7” is vervangen door “de voorschriften van 2.2.9.1.7”.

1.6.1.44

(nieuw) overgangstermijn tot 31 december 2022 voor aanwijzing van een veiligheidsadviseur
door de afzender.
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1.6.1.45

(nieuw) overgangstermijn tot 31 december 2020 voor de afgifte van het nieuwe model
certificaat voor veiligheidsadviseurs.

1.6.1.46

(nieuw) overgangstermijn tot 31 december 2022 voor machines of uitrusting ingedeeld
onder de UN-nummers 3363, 3537 t/m 3539 en 3540 t/m 3548 die tot 31 december 2018
niet hoefden te voldoen aan de voorschriften van het ADR.

1.6.1.47

(nieuw) overgangsbepaling tot 31 december 2019 voor Lithiumcellen en -batterijen die niet
voldoen aan de voorschriften van 2.2.9.1.7 (g).

1.6.3

Vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en batterijwagens

1.6.3.17

(geschrapt) overgangstermijn voor vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en
batterijwagens gebouwd voor 1 juli 2007 met betrekking tot het tankdossier.

1.6.3.42

(geschrapt) overgangstermijn voor UN-nummer 2381 met betrekking tot de tankcode voor
vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks.

1.6.3.44

(gewijzigd) overgangstermijn voor vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks bedoeld
voor het vervoer van de UN-nummers 1202, 1203, 1223, 1863 en 3475 met betrekking tot de
inrichtingen voor additieven:
De tekst “mogen verder worden gebruikt tot het eerstvolgende tussentijdse of periodiek
onderzoek na 31 december 2015” is geschrapt.

1.6.3.47

(nieuw) overgangstermijn tot het eerstvolgende tussentijdse of periodiek onderzoek na 31
december 2021 voor vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks gebouwd voor 1 juli
2019, waarvan de veiligheidsventielen niet voldoen aan de voorschriften van 6.8.3.2.9,
laatste sub-paragraaf, van toepassing vanaf 1 januari 2019.

1.6.3.48

(nieuw) overgangstermijn tot 31 december 2026 met betrekking tot de bijzondere bepaling
TU42 van 4.3.5 van toepassing vanaf 1 januari 2019 voor vaste tanks (tankwagens) en
afneembare tanks gebouwd voor 1 juli 2019.

1.6.3.49

(nieuw) vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan
de barstdruk van de breekplaat niet voldoet aan de voorschriften van 6.8.2.2.10 van
toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen verder worden gebruikt.

1.6.3.50

Vezelgewapende kunststof tanks
Omgenummerd in 1.6.3.100

1.6.3.50

(nieuw) vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan
de beschermende inrichting tegen vlaminslag niet voldoet aan de voorschriften van 6.8.2.2.3,
laatste paragraaf van toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen verder worden gebruikt.

1.6.3.51

(nieuw) vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan
de controle van bepaalde lasnaden niet voldoet aan de voorschriften van 6.8.2.1.23 van
toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen verder worden gebruikt.
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1.6.3.52

(nieuw) vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks gebouwd voor 1 juli 2019, die niet
voldoen aan de voorschriften van 6.8.2.2.11 van toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen
verder worden gebruikt.

1.6.3.53

(nieuw) vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en batterijvoertuigen gebouwd voor 1
juli 2019, waarvan het goedkeuringscertificaat voor het type niet het goedkeuringsnummer
conform het onderscheidingsteken gebruikt op voertuigen in het internationale wegverkeer
bevat volgens de voorschriften van 6.8.2.3.1 van toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen
verder worden gebruikt.

1.6.4

Tankcontainers, transporttanks en MEGC’s

1.6.4.15

(geschrapt) overgangstermijn voor tankcontainers met betrekking tot het type onderzoek
(‘’P” of “L”) voorgeschreven in 6.8.2.5.1.

1.6.4.38

(geschrapt) overgangstermijn voor transporttanks en MEGC’s gebouwd voor 1 januari 2014,
waarvan de kenmerking niet voldoet aan de voorschriften van 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 en
6.7.4.15.2.

1.6.4.44

(geschrapt) overgangstermijn voor transporttanks die stoffen vervoeren, waaraan de
bijzondere bepalingen TP38 of TP39 zijn toegekend.

1.6.4.45

(geschrapt) overgangstermijn voor tankcontainers die UN 2381 vervoeren en niet aan de
huidige tankcode L4BH voldoen.

1.6.4.49

(nieuw) overgangstermijn tot het eerstvolgende tussentijdse of periodiek onderzoek na 1
januari 2021 voor tankcontainers gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan de veiligheidsventielen
met betrekking van hun ontwerp en bescherming niet voldoen aan de voorschriften van
6.8.3.2.9, laatste sub-paragraaf, van toepassing vanaf 1 januari 2019.

1.6.4.50

(nieuw) overgangstermijn tot 31 december 2026 met betrekking tot de bijzondere bepaling
TU42 van 4.3.5 van toepassing vanaf 1 januari 2019 voor tankcontainers.

1.6.4.51

(nieuw) tankcontainers gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan de barstdruk van de breekplaat
niet voldoet aan de voorschriften van 6.8.2.2.10 van toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen
verder worden gebruikt.

1.6.4.52

(nieuw) tankcontainers gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan de beschermende inrichting
tegen vlaminslag niet voldoet aan de voorschriften van 6.8.2.2.3, laatste paragraaf van
toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen verder worden gebruikt.

1.6.3.53

(nieuw) tankcontainers gebouwd voor 1 juli 2019, waarvan de controle van bepaalde
lasnaden niet voldoet aan de voorschriften van 6.8.2.1.23 van toepassing vanaf 1 januari
2019 mogen verder worden gebruikt.

1.6.3.52

(nieuw) tankcontainers gebouwd voor 1 juli 2019, die niet voldoen aan de voorschriften van
6.8.2.2.11 van toepassing vanaf 1 januari 2019 mogen verder worden gebruikt.

1.6.5

Voertuigen
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1.6.5.4

(wijziging) overgangstermijn voor constructie EX/II-, EX/III-, FL- en AT-voertuigen wordt 31
december 2018 tot 31 maart 2020.

1.6.5.7

“ECE-Reglement” is in de tekst en de voetnoot gewijzigd in “UN-Reglement”.

1.6.5.13

“ECE-Reglement” is in de tekst gewijzigd in “UN-Reglement”.

1.6.5.16
1.6.5.21

“ECE-Reglement” is in de tekst gewijzigd in “UN-Reglement”.
(nieuw) goedkeuringscertificaten voor EX/III-voertuigen bestemd voor het vervoer van
ontplofbare stoffen in tanks die voldoen aan de voorschriften van 9.1.2.2 van toepassing tot
31 december 2018 en uitgegeven voor 1 juli 2019 die niet de opmerking bevatten dat het
voertuig voldoet aan de aanvullende veiligheidsvoorschriften van 9.7.9 mogen worden
gebruikt tot de volgende jaarlijkse technische keuring van het voertuig.

1.6.5.22

(nieuw) voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd (of in dienst zijn gesteld zonder dat
registratie verplicht is) voor 1 januari 2021 in overeenstemming met de voorschriften van
9.7.3 tot 31 december 2018, maar niet in overeenstemming met de voorschriften van 9.7.3
die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019 mogen verder worden gebruikt.

Hoofdstuk 1.8
Controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning
van de naleving van de veiligheidsvoorschriften
1.8.3

Veiligheidsadviseur

1.8.3.1

Aan het begin is de tekst:
“Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat,”
vervangen door:
“Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het verzenden of het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of
lossen omvat,”.

1.8.3.2 (a)

“die kleiner zijn dan de in 1.1.3.6, 1.7.1.4 en in de Hoofdstukken 3.3, 3.4 en 3.5 vastgestelde
hoeveelheden, of” is vervangen door:
“die de in 1.1.3.6, 1.7.1.4 en in de Hoofdstukken 3.3, 3.4 en 3.5 vastgestelde hoeveelheden
overschrijden, of”

1.8.3.3

bij het 9e gedachtestreepje van de derde sub-paragraaf is de tekst:
“het controleren of het personeel dat is aangewezen voor het vervoer of het
verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over
gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies” vervangen door:
“het controleren of het personeel dat is aangewezen voor het verzenden, vervoer of
het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over
gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies”

1.8.3.18

In de achtste regel van het model certificaat, beginnend met “Geldig tot en met” is in de
tekst voor “verpakkings-, vul-, laad- en loswerkzaamheden verrichten.” toegevoegd
“verzenden”

1.8.3.19

(nieuw) Uitbreiding van het certificaat
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Indien een adviseur de scope van zijn certificaat tijdens de geldigheidsduur uitbreidt door te
voldoen aan de voorschriften van 1.8.3.16.2, blijft de geldigheidsduur van het nieuwe
certificaat hetzelfde als het vorige certificaat.
Hoofdstuk 1.9 Beperkingen in het vervoer door de bevoegde autoriteiten
1.9.5
1.9.5.2
1.9.5.2.2

1.9.5.2.2

Beperkingen in tunnels
Vaststelling van de categorieën
In de tabel van Tunnelcategorie B, eerste rij:
Na Klasse 1: Compatibiliteitsgroepen A en L is toegevoegd:
Klasse 2: UN-nummer 3529
In de tabel van Tunnelcategorie D, eerste rij:
Na Klasse 2: Classificatiecodes F, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC is toegevoegd:
Klasse 3: UN-nummer 3528

Hoofdstuk 1.10
1.10.3

Voorschriften voor de beveiliging

Voorschriften voor gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel
Hierna is een Opmerking toegevoegd met de strekking dat de bevoegde autoriteiten
aanvullende beveiligingsvoorschriften mag invoeren met andere redenen dan de veiligheid
tijdens het vervoer.

1.10.3.1.2

In de tabel 1.10.3.1.2 is in de kolom “Stof of voorwerp” de tekst in de eerste regel voor
Klasse 2 als volgt gewijzigd:
Brandbare, niet-giftige gassen (classificatiecodes met alleen de letters F of FC)

Deel 2

Classificatie

Hoofdstuk 2.1

Algemene voorschriften

2.1.1

Inleiding

2.1.3

Classificatie van niet met name genoemde stoffen met inbegrip van oplossingen en mengsels
(zoals preparaten, formuleringen en afvalstoffen)

2.1.3.7

Aan het eind van de paragraaf is toegevoegd:
Voor vaste ammoniumnitraat houdende meststoffen zie ook 2.2.51.2.2 (niet ten vervoer
toegelaten stoffen van klasse 5.1) 13e en 14e gedachtestreepje en het Handboek
beproevingen en criteria, deel III, sectie 39.

2.1.4

Classificatie van monsters

2.1.4.3

(nieuw) Monsters van energetische materialen voor beproevingsdoeleinden
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2.1.4.3.1

(nieuw) Voorschriften voor monsters van organische stoffen met functionele groepen,
vermeld in de tabellen A.6.1 en/of A6.3 in Aanhangsel 6 (Afschermprocedures) van het
Handboek beproevingen en criteria die mogen worden vervoerd onder UN 3224 of 3223 van
klasse 4.1.

2.1.5

Classificatie van afgedankte verpakkingen, leeg, ongereinigd
Dit voorschrift is omgenummerd naar 2.1.6

2.1.5

(nieuw)
Classificatie van voorwerpen als voorwerpen die gevaarlijke goederen bevatten, n.e.g.
Opmerking: Voor voorwerpen die geen juiste vervoersnaam hebben anders dan de nieuwe
UN-nummers 3537 t/m 3548 en die alleen gevaarlijke goederen bevatten binnen de
toegestane gelimiteerde hoeveelheid, gespecificeerd in Kolom (7a) van Tabel A van
Hoofdstuk 3.2, zie UN 3363 en bijzondere bepaling 301 en 672 van hoofdstuk 3.3.

2.1.5.1 –
2.1.5.6

Nieuwe voorschriften voor voorwerpen die gevaarlijke goederen bevatten, ingedeeld
in de nieuwe UN-nummers 3537 t/m 3548.

Hoofdstuk 2.2

Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen

2.2.1

Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen

2.2.1.1
2.2.1.1.1 (c)

Criteria
“praktisch effect door explosie of een pyrotechnisch effect” is gewijzigd in “praktisch
explosief of pyrotechnisch effect”

2.2.1.1.7
Indeling van vuurwerk in de subklassen
2.2.1.1.7.1 (a) “watervallen waarvoor een positief resultaat is verkregen bij beproeving door middel van de
HSL Flash Composition Test in Aanhangsel 7 van het Handboek beproevingen en criteria” is
gewijzigd in “watervallen die flitspoeder bevatten (zie opmerking 2 van 2.2.1.1.7.5)”
2.2.1.1.7.5

Defaulttabel voor de classificatie van vuurwerk
Opmerking 2 is als volgt gewijzigd:
In deze tabel heeft “flitspoeder” betrekking op pyrotechnische stoffen in poedervorm of als
pyrotechnische eenheden, zoals voorkomend in de vuurwerk, die worden gebruikt in
watervallen om een akoestisch knaleffect te veroorzaken, of die worden gebruikt als
breeklading of voortdrijvende lading, tenzij:
a. in de HSL Flash Composition Test genoemd in Aanhangsel 7 van het Handboek
beproevingen en criteria wordt bewezen dat de tijd voor de drukstijging meer bedraagt
dan 6 ms voor 0,5 g van de pyrotechnische stof; of
b. de pyrotechnische stof een negatief resultaat geeft in de US Flash Composition Test
genoemd in Aanhangsel 7 van het Handboek beproevingen en criteria.

In de tabel is de tekst bij het type “waterval” in de kolom “Specificatie” voor
- classificatie 1.1G gewijzigd in “Bevat flitspoeder niet lettend op de resultaten van
Test Series 6 (zie 2.2.1.1.7.1 (a).
- classificatie 1.3G gewijzigd in ”Bevat geen flitspoeder”
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2.2.2

Klasse 2 Gassen

2.2.2.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel onder “Andere voorwerpen die gas onder druk bevatten is bij “6A” de volgende
nieuwe rij toegevoegd:
3538
VOORWERPEN DIE NIET-BRANDBAAR, NIET-GIFTIG GAS
BEVATTEN, N.E.G.
In de tabel onder “Andere voorwerpen die gas onder druk bevatten is bij “6F” de volgende
nieuwe rij toegevoegd:
3537
VOORWERPEN DIE BRANDBAAR GAS BEVATTEN, N.E.G.

In de tabel onder “Andere voorwerpen die gas onder druk bevatten is bij “6T” de volgende
nieuwe rij toegevoegd:
3539
VOORWERPEN DIE GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G.

2.2.3

Klasse 3 Brandbare vloeistoffen

2.2.3.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is bij “F3 voorwerpen” na de laatste positie het nieuwe UN-nummer 3540
toegevoegd:
3540
VOORWERPEN DIE BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G.

2.2.41

2.2.41.1.17

2.2.41.1.21

2.2.41.3

Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en
vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Eisen voor temperatuurbeheersing
In de laatste paragraaf is de eerste zin gewijzigd in:
Zelfontledende stoffen waarvan de SADT niet hoger is dan 55 C, moeten worden
onderworpen aan temperatuurbeheersing tijdens het vervoer. Zie 7.1.7.

Polymeriserende stoffen
Maatregelen voor temperatuurbeheersing
Aan het eind van de tekst is “Zie 7.1.7” toegevoegd en de Opmerking:
Stoffen die voldoen aan de criteria van polymeriserende stoffen en ook voor indeling in de
Klassen 1 t/m 8 zijn onderworpen aan de voorschriften van bijzondere bepaling 386 van
Hoofdstuk 3.3.
Lijst van verzamelaanduidingen
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In de tabel is bij “F4 voorwerpen” na UN 3527 het volgende nieuwe UN-nummer
toegevoegd:
3541
VOORWERPEN DIE BRANDBARE VASTE STOF BEVATTEN, N.E.G.

2.2.41.4

Lijst van zelfontledende stoffen in verpakkingen
Aan het eind van de eerste paragraaf is “4.2.5.2” vervangen door “4.2.5.2.6” en de volgende
nieuwe zin toegevoegd:
De formuleringen opgesomd in verpakkingsinstructie IBC520 van 4.1.4.2 en in
transporttankinstructie T23 van 4.2.5.2.6 mogen ook worden vervoerd verpakt in
overeenstemming met verpakkingsmethode OP8 van verpakkingsinstructie P520 van 4.1.4.1,
met dezelfde controle- en noodtemperaturen, indien van toepassing.
In de tabel is de volgende nieuwe positie tussengevoegd:

Zelfontledende stoffen

Concentratie
(%)

Verpakkingsmethode

Controletemperatuur
(°C)

Kritieke
temperatuur
(°C)

UNnummer
algemene
positie

Opmerkingen

Fosforthiozuur, O82-91
OP8
3227
(10)
[(cyclofenylmethyleen)
(Z isomeer)
azanyl] O,O-diethylester
In de opmerkingen na de tabel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
- In de opmerkingen (1), (4) en (6) is “2.2.41.1.17” vervangen door “7.1.7.3.1 t/m
7.1.7.3.6;
- Aan het eind is de nieuwe opmerking (10) toegevoegd met de tekst:
Deze positie is van toepassing op het technische mengsel in n-butanol binnen de
concentratiegrenzen van de (Z) isomeren.

2.2.42

Klasse 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen

2.2.42.1.2

Na S5 is toegevoegd “S6 voorwerpen”.

2.2.42.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is na S5 tussengevoegd “S6 voorwerpen” met het volgende nieuwe UN-nummer:
S6
3542
VOORWERPEN DIE VOOR ZELFONTBRANDING VATBERE STOF
voorwerpen
BEVATTEN, N.E.G.

2.2.43

Klasse 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

2.2.43.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is bij “W3 voorwerpen” na UN 3292 het volgende nieuwe UN-nummer
toegevoegd:
3543
VOORWERPEN DIE STOFFEN DIE IN CONTACT MET WATER
BRANDBARE GASSEN ONTWIKKELEN BEVATTEN, N.E.G.

2.2.51

Klasse 5.1 Oxiderende stoffen

2.2.51.1.3

De verwijzing naar “2.2.51.1.6 t/m 2.2.51.1.9” is vervangen door “2.2.51.1.6 t/m
2.2.51.1.10”.
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Aan het einde van de 2e zin is toegevoegd:
of, voor vaste ammoniumnitraathoudende meststoffen, sectie 39 afhankelijk van de
beperkingen van 2.2.51.2.2, 13e en 14e aandachtstreepje.
2.2.51.1.5

2.2.51.1.7

De verwijzing naar “2.2.51.1.6 t/m 2.2.51.1.9” is vervangen door “2.2.51.1.6 t/m
2.2.51.1.10”.
In de eerste zin is na “sectie 34.4” tussengevoegd:
of, voor vaste ammoniumnitraat houdende meststoffen, sectie 39
Indeling in verpakkingsgroepen
(nieuw)
Als uitzondering moeten vaste ammoniumnitraathoudende meststoffen worden
geclassificeerd in overeenstemming met de procedure zoals opgenomen in het Handboek
beproevingen en criteria, deel III, sectie 39.

2.2.51.1.8

Oxiderende vloeibare stoffen
Classificatie
Omgenummerd in 2.2.51.1.9

2.2.51.1.9

Omgenummerd in 2.2.51.1.10

2.2.51.2
2.2.51.2.2

Niet ten vervoer toegelaten stoffen
De tekst van het 13e gedachtestreepje is als volgt gewijzigd:
ammoniumnitraathoudende meststoffen met samenstellingen die leiden tot
uitganghokjes 4, 6. 8. 15, 31 of 33 van het stroomschema van paragraaf 39.5.1 van
het Handboek beproevingen en criteria, deel III, sectie 39, tenzij ze worden ingedeeld
in een geschikt UN-nummer in Klasse 1.
ammoniumnitraathoudende meststoffen met samenstellingen die leiden tot
uitganghokjes 20, 23 of 29 van het stroomschema van paragraaf 39.5.1 van het
Handboek beproevingen en criteria, deel III, sectie 39, tenzij ze worden ingedeeld in
een geschikt UN-nummer in Klasse 1, of mits de geschiktheid voor vervoer is
aangetoond en is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit, in Klasse 5.1, anders
dan UN-nummer 2067.
Opmerking: De term “bevoegde autoriteit” betekent de bevoegde autoriteit van het
land van oorsprong. Indien het land van oorsprong geen Overeenkomstsluitende
Partij is bij het ADR, moeten de classificaties en voorwaarden voor het vervoer
worden erkend door de bevoegde autoriteit van het eerste land dat de zending
bereikt en Overeenkomstsluitende Partij is bij het ADR.

2.2.51.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is bij “O3 voorwerpen” na UN 3356 het volgende nieuwe UN-nummer
toegevoegd:
3544
VOORWERPEN DIE OXIDERENDE STOFFEN BEVATTEN, N.E.G.

2.2.52

Klasse 5.2 Organische peroxiden
Classificatie
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2.2.52.1.7

In de 2e paragraaf is in de tekst bij het 3e gedachtestreepje “2.2.52.1.15 t/m 2.2.52.1.18”
vervangen door “2.2.52.1.15 en 2.2.52.1.16”.
Aan het eind van de 3e paragraaf is “2.2.52.1.16” vervangen door“7.1.7.3.6”.

2.2.52.1.15

Maatregelen voor temperatuurbeheersing
(Geschrapt)

2.2.52.1.16.

(Geschrapt)

2.2.52.1.17

Omgenummerd in 2.2.52.1.15 en de tekst van de Opmerking is vervangen door:
Zie 7.1.7.

2.2.52.1.18

Omgenummerd in 2.2.52.1.16.

2.2.52.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is bij “P1” en “P2” onderaan het volgende nieuwe UN-nummer toegevoegd:
3545
VOORWERPEN DIE ORGANISCH PEROXIDE BEVATTEN, N.E.G.

2.2.52.4

Lijst van reeds ingedeelde organische peroxiden
In de lijst zijn de volgende nieuwe posities toegevoegd:

Organisch peroxide

Concentratie
(%)

DIISOBUTYRYL PEROXIDE

≤ 42 (als
stabiele
dispersie in
water)
≤ 42 (als
pasta)

DI-(4-tertBUTYLCYCLOHEXYL)
PEROXIDICARBONAAT
1-FENYLETHYL
HYDROPEROXIDE

≤ 38

Verdunningsmiddel
Type B (%)

≥ 62

Verpakkingsmethode

Controletemperatuur
(°C)

Kritieke
temperatuur
(°C)

UNnummer
algemene
positie

OP8

-20

-10

3119

OP7

+35

+40

3116

OP8

3109

2.2.61

Klasse 6.1 Giftige stoffen

2.2.61.1
2.2.61.1.2

Criteria
Na “T9” is tussengevoegd “T10 voorwerpen”

2.2.61.1.7.2

Classificatie en indeling in verpakkingsgroepen
Aan het eind is “(zie 2.2.8.1.5)” vervangen door “(zie 2.2.8.1.4.5)”.

2.2.61.3

Bijkomende
gevaren en
opmerkingen

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is na T9 tussengevoegd “T10 voorwerpen” met het volgende nieuwe UN-nummer:
T10
3546
VOORWERPEN DIE GIFTIGE STOF BEVATTEN, N.E.G.
voorwerpen
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In de tabel is bij “TF3” na UN-nummer 2930 het volgende nieuwe UN-nummer toegevoegd:
3535
GIFTIGE STOF, VAST, BRANDBAAR, ANORGANISCH, N.E.G.

2.2.62

Klasse 6.2 Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)

2.2.62.1.3

Definities
In de definitie van “Patiëntenmonsters” is de tekst “Patiëntenmonsters zijn menselijke of
dierlijke stoffen, die” vervangen door de tekst “Patiëntenmonsters zijn monsters, die”.

2.2.62.1.12.2

(Geschrapt)

2.2.8

Klasse 8 Bijtende stoffen
De tekst en indeling van klasse 8 is grotendeels gewijzigd.

2.2.8.1

De titel is gewijzigd in “Definities, algemene bepalingen en criteria”

2.2.8.1.1

De tekst van de definitie is gewijzigd.

2.2.8.1.2

De stoffen en voorwerpen van klasse 8 zijn als volgt onderverdeeld etc.
Deze bepaling is ongewijzigd omgenummerd in 2.2.8.1.4.1.

2.2.8.1.2

(nieuw) Voor stoffen en mengsels die bijtend zijn voor de huid zijn algemene voorschriften
voor de classificatie opgenomen in 2.2.8.1.4 etc.

2.2.8.1.3

Vloeistoffen en vaste stoffen die vloeibaar kunnen worden tijdens het vervoer etc.

2.2.8.1.4

Algemene voorschriften voor de classificatie

2.2.8.1.4.1

Bevat de bestaande tekst van 2.2.8.1.2.

2.2.8.1.4.2

Stoffen en mengsels van Klasse 8 worden ingedeeld in één van de volgende drie
verpakkingsgroepen volgens hun mate van gevaarlijkheid tijdens het vervoer:
(a)
Verpakkingsgroep I: stoffen en mengsels die een groot gevaar opleveren;
(b)
Verpakkingsgroep II: stoffen en mengsels die een middelmatig gevaar opleveren;
(c)
Verpakkingsgroep III: stoffen en mengsels die een gering gevaar opleveren.

2.2.8.1.4.3

Bevat de bestaande tekst van 2.2.8.1.3

2.2.8.1.4.4

(nieuw) Nieuwe stoffen en mengsels kunnen worden ingedeeld in verpakkingsgroepen op
basis van de tijdsduur van contact die nodig is om de volledige destructie van het
onbeschadigde huidweefsel te veroorzaken in overeenstemming met 2.2.8.1.5. Als
alternatief kunnen de criteria in 2.2.8.1.6 voor mengsels worden gebruikt.

2.2.8.1.4.5

Bevat de bestaande tekst van 2.2.8.1.5

2.2.8.1.5

Indeling in verpakkingsgroepen voor stoffen en mengsels
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2.2.8.1.5.1

(nieuw) Bestaande menselijke en dierlijke gegevens met inbegrip van informatie over
eenmalige of herhaalde blootstelling moet de eerste methode van evaluatie zijn, omdat zij
directe informatie geven die relevant is voor de effecten op de huid.

2.2.8.1.5.2

Bevat de volgende gewijzigde bestaande tekst van 2.2.8.1.6:
Bij de indeling in een verpakkingsgroep in overeenstemming met 2.2.8.1.4.4 moet rekening
gehouden worden met bij mensen opgedane ervaringen in het geval van blootstelling bij
ongevallen.
Indien dergelijke menselijke ervaringen ontbreken, moet de indeling worden uitgevoerd op
basis van de resultaten van proeven overeenkomstig OECD Test Guideline 4041 of 4352 . Een
stof waarvan wordt vastgesteld dat deze niet bijtend is overeenkomstig OECD Test Guideline
4303 of 4314 kan worden beschouwd als niet bijtend te zijn voor de huid in de zin van het
ADR zonder verdere beproevingen.
De teksten van de bestaande noten 1, 2, 3 en 4 zijn ongewijzigd.

2.2.8.1.5.3

Bevat de overige bestaande tekst van 2.2.8.1.6 met betrekking tot de indeling in
verpakkingsgroepen, inclusief de bestaande tabel van 2.2.8.1.6.
In verband met de omvang van de voorschriften van paragraaf 2.2.8.1.6 zijn deze niet
vertaald.

2.2.8.1.6
2.2.8.1.6.1
2.2.8.1.6.2
2.2.8.1.6.3

(nieuw) Alternatieve indelingsmethoden in verpakkingsgroep voor mengsels: Trapsgewijze
benadering
Algemene bepalingen
Overbruggingsprincipes
Berekeningsmethode gebaseerd op de classificatie van de stoffen

2.2.8.1.7

De bestaande tekst is niet gewijzigd.

2.2.8.1.8

De bestaande tekst is niet gewijzigd.

2.2.8.2

Niet ten vervoer toegelaten stoffen

2.2.8.2.1

De bestaande tekst is niet gewijzigd.

2.2.8.2.2

De bestaande tekst is niet gewijzigd.

2.2.8.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is bij “voorwerpen C11” na UN-nummer 3477 het volgende nieuwe UN-nummer
toegevoegd:
3547
VOORWEPEN DIE BIJTENDE STOFFEN BEVATTEN, N.E.G.

2.2.9

Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

2.2.9.1.3

Definities en classificatie
Aan het eind van de tekst is “2.2.9.1.4 t/m 2.2.9.1.14” vervangen door “2.2.9.1.4 t/m
2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 en 2.2.9.1.14”.
Lithiumbatterijen
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2.2.9.1.7

De volgende nieuwe sub-paragrafen (f) en (g) zijn toegevoegd:
(f)
Lithiumbatterijen, die zowel primaire cellen met metallisch lithium en herlaadbare
cellen met lithiumionen bevatten, die niet zijn ontworpen om extern te worden
geladen (zie bijzondere bepaling 387 van Hoofdstuk 3.3) moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
(i)
De herlaadbare cellen met lithiumionen kunnen alleen worden geladen met
de primaire cellen met metallisch lithium;
(ii)
Kortsluiting van de herlaadbare cellen met lithiumionen is door het ontwerp
uitgesloten;
(iii)
De batterij is beproefd als een primaire lithiumbatterij
(iv)
Component cellen van de batterij moeten van een type zijn die aantoonbaar
voldoen aan de respectieve beproevingseisen van het Handboek
beproevingen en criteria, deel III, sub-sectie 38.3;
(g)
Fabrikanten en distributeurs van cellen of batterijen, gefabriceerd na 30 juni 2003,
moeten de beproevingssamenvatting ter beschikking hebben, zoals gespecificeerd in
het Handboek beproevingen en criteria, deel III, sub-sectie 38.3, paragraaf 38.3.5..

2.2.9.1.10

Milieugevaarlijke stoffen (aquatisch milieu)

2.2.9.1.10.4.6.5

Classificatie van mengsels met bestanddelen waarvoor geen enkele bruikbare
informatie beschikbaar is
Aan het eind is de tekst “met de bijkomende verklaring dat: "x procent van het
mengsel bestaat uit (een) bestandde(e)l(en) waarvan het gevaar voor het aquatisch
milieu onbekend is"” geschrapt.

2.2.9.1.14

De titel is gewijzigd in:
Andere stoffen en voorwerpen, die tijdens het vervoer een gevaar vertonen maar die niet
onder de definitie van een andere klasse vallen
In de lijst voor de Opmerking is onderaan toegevoegd:
voorwerpen die diverse gevaarlijke stoffen bevatten.
In de Opmerking:
De volgende stoffen en voorwerpen, genoemd in de VN-modelbepalingen, zijn niet
onderwerpen aan de voorschriften van het ADR, zijn de posities verwijderd voor:
UN 2071 ammoniumnitraathoudende meststoffen; en
UN 3363 gevaarlijke goederen in machines of gevaarlijke goederen in apparaten.

2.2.9.2

Niet ten vervoer toegelaten stoffen en voorwerpen
Na het eerste gedachtestreepje is “bijzondere bepalingen 188, 230, 310 of 636 van hoofdstuk
3.3” vervangen door “bijzondere bepalingen 188, 230, 310, 636 of 670 van hoofdstuk 3.3”

2.2.9.3

Lijst van posities
In de tabel is bij “lithiumbatterijen M4” na UN-nummer 3481 het volgende nieuwe UNnummer toegevoegd:
3536
LITHIUMBATTERIJEN GEÏNSTALLEERD IN LAADEENHEDEN,
batterijen met lithiumionen of batterijen met metallisch lithium
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In de tabel is bij “andere stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar vertonen,
maar die niet onder de definitie van een andere klasse vallen M11” na UN-nummer 1990 het
volgende UN-nummers tussengevoegd:
2071
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
In de tabel zijn bij “andere stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar
vertonen, maar die niet onder de definitie van een andere klasse vallen M11” na UNnummer 3359 de volgende UN-nummers tussengevoegd:
3363
GEVAARLIJKE GOEDEREN IN MACHINES of
3363
GEVAARLIJKE GOEDEREN IN APPARATEN
In de tabel is bij “andere stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar vertonen,
maar die niet onder de definitie van een andere klasse vallen M11” na UN-nummer 3530 het
volgende nieuwe UN-nummer toegevoegd:
3548
VOORWERPEN DIE DIVERSE GEVAARLIJKE STOFFEN BEVATTEN,
N.E.G.
In de tabel is na de titel “andere stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar
vertonen, maar die niet onder de definitie van een andere klasse vallen” is de tekst achter
M11 ”Geen verzamelaanduiding beschikbaar” verwijderd.

Deel 3
Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede
vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en
vrijgestelde hoeveelheden
Hoofdstuk 3.1

Algemeen

Geen wijzigingen.

Hoofdstuk 3.2
3.2.1

Lijst van gevaarlijke goederen

Tabel A: Lijst van gevaarlijke goederen
Toelichting per kolom
Kolom (3b) Classificatiecode.
Na het voorlaatste gedachtestreepje is in de tekst Klasse 8 verwijderd en een nieuw
gedachtestreepje toegevoegd met de tekst:
- Voor gevaarlijke stoffen of voorwerpen van Klasse 8 worden de codes toegelicht in
2.2.8.1.4.1.
Kolom (9a) Bijzondere verpakkingsvoorschriften
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Na het 3e gedachtestreepje is in de eerste en laatste zin na “met de letter ‘L’”, tussengevoegd
“of de letters ‘LL’”
Kolom (15) Vervoerscategorie / (Code voor de beperking in tunnels
In de tekst is de volgende nieuwe tweede zin tussengevoegd:
Wanneer er geen vervoerscategorie is toegewezen is dit aangegeven met de vermelding “-“.
In Tabel A zijn de volgende nieuwe UN-nummers opgenomen:
UNBenaming en beschrijving
nummer

Klasse

Classificatiecode

Verpakkingsgroep

Etiketten

3535

GIFTIGE STOF, VAST, BRANDBAAR, ANORGANISCH, N.E.G.

6.1

TF3

I

6.1+4.1

3535

GIFTIGE STOF, VAST, BRANDBAAR, ANORGANISCH, N.E.G.

6.1

Tf3

II

6.1+4.1

3536

LITHIUMBATTERIJEN GEÏNSTALLEERD IN EEN LAADEENHEID
lithium-ion-batterijen of
batterijen met metallisch lithium

9

M4

9

3537

VOORWERPEN DIE EEN BRANDBAAR GAS BEVATTEN, N.E.G

2

6F

Zie
5.2.2.1.12

3538

VOORWERPEN DIE EEN NIET-BRANDBAAR, NIET-GIFTIG GAS
BEVATTEN, N.E.G.

2

6A

Zie
5.2.2.1.12

3539

VOORWERPEN DIE EEN GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G.

2

6T

3540

VOORWERPEN DIE EEN BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEN,
N.E.G.

3

F3

Zie
5.2.2.1.12
Zie
5.2.2.1.12

3541

VOORWERPEN DIE EEN BRANDBARE VASTE STOF
BEVATTEN, N.E.G.

4.1

F4

Zie
5.2.2.1.12

3542

VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE 4.2
STOF BEVATTEN, N.E.G

S6

Zie
5.2.2.1.12

3543

VOORWERPEN DIE EEN STOF DIE IN CONTACT MET WATER
BRANDBARE GASSEN ONTWIKKELEN BEVATTEN, N.E.G.

4.3

W3

Zie
5.2.2.1.12

3544

VOORWERPEN DIE EEN OXIDERENDE STOF BEVATTEN,
N.E.G.

5.1

03

Zie
5.2.2.1.12

3545

VOORWERPEN DIE EEN ORGANISCH PEROXIDE BEVATTEN,
N.E.G.

5.2

P1 of P2

Zie
5.2.2.1.12

3546

VOORWERPEN DIE EEN GIFTIGE STOF BEVATTEN, N.E.G.

6.1

T10

Zie
5.2.2.1.12

3547

VOORWERPEN DIE EEN BIJTENDE STOF BEVATTEN, N.E.G.

8

C11

Zie
5.2.2.1.12

3548

VOORWERPEN DIE EEN DIVERSE GEVAARLIJKE STOF
BEVATTEN, N.E.G.

9

M11

Zie
5.2.2.1.12
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In de hieronder vermelde UN-nummers is de benaming gewijzigd in hoofdletters, de tekst
“Niet onderworpen aan het ADR” verwijderd en zijn in de kolommen wijzigingen
aangebracht .
UNnummer

Benaming en beschrijving

(3a)

2071

AMMONIUMNITRAATHOUDENDE
MESTSTOFFEN

9

3363

GEVAARLIJKE GOEDEREN IN MACHINES of
GEVAARLIJKE GOEDEREN IN APPARATEN

9

(3b)

(5)

(6)

(7a)

(7b)

(8)

0

E0

P907

193

M11

9

301
672

In de hieronder vermelde UN-nummers zijn wijzigingen aangebracht in
bepaalde kolommen:
UNnummer

Verpakkingsgroep

0349
0367
0384
0481
0509
1002
1006
1011
UNnummer

Verpakkingsgroep

1013
1043
1046
1049
1056
1058
1065
1066
1075

Kolom

Wijziging

(6)
(6)
(6)
(6)
(9b)
(6)
(6)
(6)

Bijzondere bepaling “347” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “347” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “347” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “347” toegevoegd.
Gezamenlijke verpakking “MP24” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepalingen “392” en “674” toegevoegd en “660”
verwijderd.
UN-nummer

Kolom

(6)
(15)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)

1080
1202

III

(6)
(2)

1363
1386
1398
1435

III
III
III
III

(10)
(10)
(10)
(10)

Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Vervoerscategorie “-“ en Tunnels “(-)” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “392” toegevoegd en “660” verwijderd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepalingen “392” en “674” toegevoegd en “660”
verwijderd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Twee maal EN 590:2013 + AC:2014 vervangen door
EN 590:2013 + A!:2017 in 2e positie
Instructie bulkcontainers “BK2” toegevoegd.
Instructie bulkcontainers “BK2” toegevoegd.
Instructie bulkcontainers “BK2” toegevoegd.
Instructie bulkcontainers “BK2” toegevoegd.
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1744
1755
1778
1779
1788
1789
1791
1803
1805
1814
1819
1824
1830
1832
1840
1906
1952
1954
1956
1965

I
II/III
II
II
II/III
II/III
II/III
II
III
II/III
II/III
II/III
II
II
III
II

(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(6)
(6)
(6)
(6)

1969

(6)

1971
1972
1978
2031

(6)
(6)
(6)
(13)/(18)

2036
2067
2217
2381
UNnummer
2581
2582
2586
2693
2793
2796
3070
3090

II

III
III
II
Verpakkingsgroep
III
III
III
III
III
II

3091
3148
3163

(6)
(6)
(10)
(11)
Kolom

(13)
(13)
(13)
(13)
(10)
(13)
(6)
(6)/(8)
(6)/(8)

I

(11)
(6)

Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU43” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “392” toegevoegd en “660” verwijderd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepalingen “392” en “674” toegevoegd en “660”
verwijderd.
Bijzondere bepalingen “392” en “674” toegevoegd en “660”
verwijderd.
Bijzondere bepaling “392” toegevoegd en “660” verwijderd.
Bijzondere bepaling “392” toegevoegd en “660” verwijderd.
Bijzondere bepaling “392” toegevoegd en “660” verwijderd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” en in kolom (18) “CV24” in 2e
positie toegevoegd
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “186” verwijderd.
Instructie bulkcontainers “BK2” toegevoegd.
Bijzondere bepaling transporttanks “TP39” verwijderd.
UN-nummer

Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Instructie bulkcontainers “BK2” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “387” en Verpakkingsinstructies “P911”, “LP905”
en “LP906” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “387” toegevoegd, “636” vervangen door “670”
en Verpakkingsinstructies “P911”, “LP905” en “LP906” toegevoegd.
Bijzondere bepaling transporttanks “TP38” verwijderd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
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3166

(15)

3171

(15)

3223
3224
3264
3266
3297
3298
3299
3302

(9a)
(9a)
(13)
(13)
(6)
(6)
(6)
(2)/(6)/
(16)/(19)

II/III
II/III

II

3316

II

(4)/(6)/
(15)

3316
3480

III

(1)-(20)
(6)/(8)

3481

(6)/(8)

3528
3529
3530

(15)
(15)
(15)

3.2.2

Tabel B: Alfabetische lijst van stoffen en voorwerpen in de zin van het ADR.
Deze lijst is aangepast aan de wijzigingen van Tabel A.

Hoofdstuk 3.3
voorwerpen
3.3.1

Bijzondere bepalingen “388” toegevoegd, “312” en “385” verwijderd
en Vervoerscategorie “-“ en Tunnels “(-)” toegevoegd.
Bijzondere bepalingen “388” toegevoegd en “240” verwijderd en
Vervoerscategorie “-“ en Tunnels “(-)” toegevoegd
Bijzondere bepalingen verpakkingen “PP94” en “PP95” toegevoegd.
Bijzondere bepalingen verpakkingen “PP94” en “PP95” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling ADR-tanks “TU42” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “660” toegevoegd.
Aan de Benaming is toegevoegd “GESTABILISEERD”, Bijzondere
bepaling “386”, Bijzondere bepalingen voor het vervoer in colli “V8”
en voor het bedrijf “S4” zijn toegevoegd.
Verpakkingsgroep “II” is verwijderd, Bijzondere bepaling “671” is
toegevoegd en de Vervoerscategorie “2” is vervangen door “Zie BP
671”
Deze positie is verwijderd.
Bijzondere bepaling “387” en Verpakkingsinstructies “P911”, “LP905”
en “LP906” toegevoegd.
Bijzondere bepaling “387” toegevoegd, “636” vervangen door “670”
en Verpakkingsinstructies “P911”, “LP905” en “LP906” toegevoegd.
Vervoerscategorie “-“ en Tunnels “(D)” toegevoegd.
Vervoerscategorie “-“ en Tunnels “(B)” toegevoegd.
Vervoerscategorie “-“ en Tunnels “(E)” toegevoegd.

Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of

In de inleiding is in de 3e zin “Beschadigde batterijen” vervangen door “LITHIUMBATTERIJEN
TER VERWIJDERING’’.
Bestaande bijzondere bepalingen
Kleine en grote tekstuele wijzigingen in onderstaande bijzondere bepalingen:
188 (a) en (b), 188 (c) en (d), 188 (f) en 188 (h), 251, 293 (b), 307, 310, 363, 376, 386, 636,
660, 666 en 667.
Geschrapte bijzondere bepalingen
186: Bepalen van het ammoniumnitraatgehalte etc.;
240: Voertuigen aangedreven door batterijen etc.;
312: Voertuigen die door een motor met brandstofcel worden aangedreven etc.

WHITEPAPER WIJZIGINGEN ADR 2019| PAGINA 21

385:

Voertuigen aangedreven door brandbare vloeistoffen of met gas aangedreven
verbrandingsmotoren of brandstofcellen etc.

Nieuwe bijzondere bepalingen
193: Ammoniumnitraathoudende meststoffen;
301: Machines of apparaten die gevaarlijke goederen bevatten;
387: Lithiumbatterijen in overeenstemming met 2.2.9.1.7 (f);
388: UN 3166 Voertuigen aangedreven door brandbare vloeistoffen of met gas
aangedreven verbrandingsmotoren of brandstofcellen;
389: UN 3536 Laadeenheden waarin lithium ion batterijen of batterijen met metallisch
lithium zijn geïnstalleerd;
390391: (Gereserveerd);
392: Vervoer van systemen die gasvormige brandstof bevatten die zijn ontworpen en
goedgekeurd om in motorvoertuigen te worden geïnstalleerd;
670: Lithium cellen en -batterijen die zijn geïnstalleerd in huishoudelijke apparatuur,
ingezameld en overhandigd voor vervoer voor vernietiging, ontmanteling, recycling
of verwijdering zijn niet onderworpen aan de andere voorschriften van het ADR met
inbegrip van bijzondere bepaling 376 en 2.2.9.1.7. indien etc.;
671
Het bepalen van de vervoerscategorie.;
672
UN 3366 Gevaarlijke goederen in machines en apparaten die voldoen aan bijzondere
bepaling 301 zijn niet onderworpen aan de andere voorschriften van het ADR mits
zijn voldoen aan etc.;
673: (Gereserveerd);
674: Periodieke inspectie en beproeving van omspoten flessen (cylinders) zoals
gedefinieerd in 1.2.1.

Deel 4

Voorschriften voor verpakkingen en tanks

Hoofdstuk 4.1
verpakkingen

Gebruik van verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote

Onder de titel is de volgende opmerking toegevoegd:
Opmerking: Verpakkingen met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen die zijn gekenmerkt
in overeenstemming met 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 or 6.6.3 maar
die waren goedgekeurd in een Staat die geen Overeenkomstsluitende Partij is bij het ADR,
mogen niettemin voor het vervoer onder het ADR gebruikt worden.
4.1.1.17

(Geschrapt) De tekst is vervangen door de opmerking hierboven.

4.1.1.21.6

Assimilatielijst
In kolom (2b) is na de 1e en 4e positie van UN 1202 “EN 590:2013 + AC:2014” vervangen door
“EN 590:2013 + A1:2017”

4.1.4.1

Verpakkingsinstructies betreffende het gebruik van verpakkingen (uitgezonderd IBC’s en
grote verpakkingen)
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1.

Bestaande verpakkingsinstructies

In de navolgende verpakkingsinstructies zijn wijzigingen aangebracht:
P001:
Onder combinatieverpakkingen is in de eerste lijn “met als buitenverpakking
een stalen of aluminium vat” vervangen door “met als buitenverpakking een
stalen, aluminium of kunststof vat” en “, 6HH1” toegevoegd na “6HB1”;
P001:

Onder combinatieverpakkingen is in de tweede lijn “, kunststof” na “karton”
en “6HH1,” na “6HG1” verwijderd;

P200:

In paragraaf (10) is in bijzondere bepaling va twee maal “of EN ISO
15996:2017” na “EN ISO 15996:2005 + A1:2007” toegevoegd;

P200:

In paragraaf (11) zijn in de tabel de eerste twee rijen (EN 1919:2000 en EN
1920:2000) verwijderd en is de volgende nieuwe rij na de rij voor 13365:2002
+ A1:2005 toegevoegd:
(7)

EN ISO
24431:2016

Gasflessen – Naadloze, gelaste en composiet flessen voor
samengeperste en vloeibaar gemaakte gassen
(uitgezonderd acetylene) – Inspectie tijdens het vullen

P200:

In paragraaf (11) is in de tabel in de kolom “Verwijzing”, “EN 1439:2008
(behalve 3.5 en Bijlage G)” vervangen door “EN 1439:2017”;

P200:

In paragraaf (11) is in de tabel na de tij voor “EN 1439:2017” de volgende
norm tussengevoegd:
(7) en (10) ta
(b)

EN
13952:2017

LPG uitrusting en toebehoren – Vuloperaties voor LPGflessen

P200:

In paragraaf (11) is in de tabel de rij voor norm “EN 12755:2000” verwijderd;

P200:

In paragraaf (12) is in 2.1 “EN 1439:2008” vervangen door “EN 1439:2017 en
EN 13952:2017”

P200:

In paragraaf (13) is in 2.1 “EN 1919:2000, EN 1920:2000” vervangen door “EN
ISO 24431:2016”

P520:

De volgende nieuwe bijzondere verpakkingsinstructies zijn toegevoegd:
PP94 “Zeer kleine hoeveelheden van energetische monsters van 2.1.4.3
mogen worden vervoerd onder UN 3223 of 3224, al naar gelang, mits etc.”
en
PP95 “Kleine hoeveelheden van energetische monsters van 2.1.4.3 mogen
worden vervoerd onder UN 3223 of 3224, al naar gelang, mits etc.

P620:

In de aanvullende voorschriften nummer 3. Is aan het eind “en aan
temperaturen van -40°C tot +55°C” verwijderd en de volgend nieuwe zin
toegevoegd:: Deze primaire houder of secundaire verpakking moet ook in
staat zijn om weerstand te kunnen bieden aan temperaturen van -40 °C tot
+55 °C.
WHITEPAPER WIJZIGINGEN ADR 2019| PAGINA 23

P801:

In de aanvullende voorschriften nummer 2
door “elektrisch niet geleidend”.

P901:

In de “Aanvullende voorschriften” is “met een inhoud van ten hoogste 250
ml of 250 g en” verwijderd.

P902:

In de paragraaf onder “Onverpakte voorwerpen:” is het eind van de zin
gewijzigd in “indien verplaatst naar, van of tussen waar ze zijn gefabriceerd
en een fabriek van montage met inbegrip van inrichtingen voor de
behandeling.”.

P903:

Voor de inleidende zin die begint met “De hierna genoemde verpakkingen…”,
is de volgende nieuwe zin tussengevoegd:
Voor “Voor het doel van deze verpakkingsinstructie betekent “uitrusting”
apparaten waarvoor de lithiumcellen of -batterijen elektrische stroom
verschaffen voor hun werking.

P903:

In paragraaf (3) is de laatste zin geschrapt.

P908:

In de paragrafen 2 en 4 is “niet geleidend” vervangen door “elektrisch
niet geleidend”.

P909:

In de paragrafen 1 (c) en 2 (b) is bij het vierde gedachtestreepje van
aanvullend voorschrift 2 en 3 “niet geleidend” vervangen door “elektrisch
niet geleidend”.

P910

In de inleidende zin is “cellen en batterijen” twee maal vervangen door
“cellen of batterijen”.

P910

In de paragrafen (1) (c), (1) (d), (2) (c), en in het vierde gedachtestreepje van
de aanvullende voorschriften is “niet geleidend” vervangen door “elektrisch
niet geleidend”.

2.

is “niet geleidend” vervangen

Nieuwe verpakkingsinstructies

De navolgende nieuwe verpakkingsinstructies zijn toegevoegd:
P006:

Verpakkingsinstructies voor de nieuwe UN-nummers 3537 t/m 3548.

P907:

Verpakkingsinstructies voor UN 3363 GEVAARLIJKE GOEDEREN IN MACHINES
of GEVAARLIJKE GOEDEREN IN APPARATEN.

P911:

Verpakkingsinstructies voor beschadigde of defecte cellen en batterijen van
de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.

4.1.4.2 Verpakkingsinstructies betreffende het gebruik van IBC’s
Bestaande verpakkingsinstructies
In de navolgende verpakkingsinstructie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
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4.1.4.3

IBC520:

In de 2e zin is na “4.1.7.2.” de volgende nieuwe zin tussengevoegd:
De hieronder in deze lijst opgenomen formuleringen mogen ook worden
vervoerd, indien zij verpakt zijn in overeenstemming met
verpakkingsmethode OP8 van verpakkingsinstructie P520 van 4.1.4.1, met
dezelfde controle- en kritieke temperaturen, indien van toepassing.

IBC520:

Bij UN 3109 is onder de positie voor tert-Butylhydroperoxide, ten hoogste
72% met water de volgende nieuwe regel toegevoegd:
Type IBC

Maximale hoeveelheid
(liter)

31HA1

1000

Controletemperatuur

IBC520:

De volgende nieuwe posities zijn toegevoegd:

UNnr.

Type
IBC

Organisch peroxide

Maximale
hoeveelheid
(liters)

3109

2,5-Dimethyl-2,5-di(tertbutylperoxy) hexaan, ten
hoogste 52% in
verdunnings-middel type
A

31HA1

1000

3109

3,6,9-Triethyl-3,6,9trimethyl-1,4,7triperoxonaan,
ten hoogste 27% in
verdunningsmiddel type
A

31HA1

1000

3119

tert-Amyl peroxy-2ethylhexanoaat,
ten hoogste 62% in
verdunningsmiddel type
A

31HA1

1000

Kritieke
temperatuur

ControleKritieke
temperatuur temperatuur

+15 °C

+20 °C

Verpakkingsinstructies betreffende het gebruik van grote verpakkingen
1.
LP902:

Bestaande verpakkingsinstructies
Onder de titel “Verpakte voorwerpen” is “Verpakkingen in overeenstemming
met het prestatieniveau van verpakkingsgroep III.” gewijzigd in:
Stijve grote verpakkingen die voldoen aan het prestatieniveau van
verpakkingsgroep III zijn gemaakt van:
staal (50A);
aluminium (50B);
metaal, met uitzondering van staal of aluminium (50N);
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stijve kunststof (50H);
natuurlijk hout (50C);
gelamineerd hout (50D);
houtvezelmateriaal (50F);
stijf karton (50G).
LP902:

In de paragraaf onder “Onverpakte voorwerpen:”, is het eind van de zin
gewijzigd in: “indien vervoerd naar, van of tussen de plaats waar ze zijn
gefabriceerd en een fabriek van montage met inbegrip van inrichtingen voor
de behandeling.

LP903:

In de 2e zin is “, met inbegrip van een batterij die zich in apparatuur bevindt”
vervangen door “en voor een afzonderlijk stuk apparatuur dat batterijen
bevat,”.

LP903:

De laatste zin voor het aanvullend voorschrift is als volgt gewijzigd:
De batterij of het apparaat moet zodanig worden verpakt dat de batterij of
het apparaat beschermd is tegen beschadiging die veroorzaakt kan worden
veroorzaakt door het bewegen of de wijze van plaatsing in de grote
verpakking.

LP904:

In de 1e zin is na “of defecte batterijen”, toegevoegd:
“en op een afzonderlijk stuk apparatuur die beschadigde of defecte cellen en
batterijen bevat” en aan het eind van de eerste zin is “, met inbegrip van
batterijen die zich in apparatuur bevinden” geschrapt.

LP904:

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
De volgende grote verpakkingen zijn toegestaan voor een afzonderlijke
beschadigde of defecte batterij en voor een afzonderlijk stuk apparatuur dat
beschadigde of defecte cellen of batterijen bevat, mits wordt voldaan aan de
algemene bepalingen van of 4.1.1 en 4.1.3.

LP904:

In de 3e zin is “Voor batterijen en apparatuur die batterijen bevat, grote
verpakkingen gemaakt van:” vervangen door:
“Voor batterijen en apparatuur die cellen en batterijen bevat:”

LP904:

Voor “staal (50A)”, is de volgend nieuwe zin toegevoegd:
Stijver grote verpakkingen die voldoen aan het prestatieniveau voor
verpakkingsgroep II, gemaakt van:

LP904:

Na “gelamineerd hout (50D)”, is de zin “Verpakkingen moeten voldoen aan
het prestatieniveau van verpakkingsgroep II” geschrapt..

LP904:

In sub (1) is het begin van de 1e zin gewijzigd in:
“De beschadigde of defecte batterij of apparatuur die dergelijke cellen of
batterijen bevat moet ...”.

LP904:

In sub (2) is het begin van de zin “Elke binnenverpakking” gewijzigd in
“De binnenverpakking” en is “niet-geleidend” vervangen door “elektrisch
niet-geleidend”.
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LP904:

In sub (4) is na “beweging van de batterij” toegevoegd:
“of de apparatuur” en is “niet-geleidend” vervangen door “elektrisch nietgeleidend”.

LP904:

In laatste zin voor het aanvullend voorschrift is “Voor lekkende batterijen”
vervangen door “Voor lekkende cellen en batterijen”.

LP904

In het aanvullend voorschrift is “Batterijen” vervangen door “Cellen en
batterijen”.

2.

Nieuwe verpakkingsinstructies

LP03:

Verpakkingsinstructies voor de nieuwe UN-nummers 3537 tot en met 3548.

LP905:

Verpakkingsinstructies voor productie eenheden die bestaan uit niet meer
dan 100 cellen en batterijen en voor prototypen voor de productie van cellen
en batterijen, indien deze prototypen worden vervoerd voor beproeving van
de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.

LP906:

Verpakkingsinstructies voor bepaalde beschadigde of defecte batterijen van
de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.

4.1.6

Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor stoffen van klasse 2 en stoffen van andere klassen,
waaraan verpakkingsinstructie P200 is toegekend

4.1.6.8

In de 1e zin is na “Afsluiters” toegevoegd:
en andere componenten die verbonden blijven aan de afsluiter tijdens het vervoer (b.v.
behandelingsmiddelen en tussenstukken)

4.1.6.15

In de tabel is in de 1e rij in de 2e kolom ” “ISO 11114-1: 2012” vervangen door: “EN ISO
11114-1: 2012 + A1:2017”.
In de tabel, is in de 3e rij in de 2e kolom “Bijlage A van ISO 10297:2006 of
Bijlage A van ISO 10297:2014” vervangen door:
“Bijlage A van EN ISO 10297:2006 of Bijlage A van EN ISO 10297:2014 of Bijlage A
van EN ISO 10297:2014 + A1:2017”.
In de tabel is aan de 3e rij “4.1.6.8 Afsluitventielen met intrinsieke beveiliging” de volgende
regel toegevoegd in de 2e en 3e kolom:

4.1.10

Verwijzing

Titel van het document

EN ISO 17879:2017

Gasflessen – Zelfsluitende cilinderafsluiters – Specificatie en type
beproeving

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking
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4.1.10.4

In de tabel van MP 24 is een nieuwe kolom en een nieuwe rij toegevoegd met de titel “0509”
en bij het kruispunt van deze nieuwe kolom/rij met de kolommen/rijen voor de UN-nummers
0027, 0028, 0044 , 0160 is de letter “B” ingevoegd.

Hoofdstuk 4.2
Gebruik van transporttanks en UN-gascontainers met verscheidene
elementen (MEGC’s)
4.2.5.2.6

Transporttank-instructies
Transporttank-instructie T23
In t de 3e zin na de titel is aan het eind de volgende nieuwe zin toegevoegd:
De hieronder in deze lijst opgenomen formuleringen mogen ook worden vervoerd, verpakt in
overeenstemming met verpakkingsmethode OP8 van verpakkingsinstructie P520 van 4.1.4.1,
met dezelfde controle- en kritieke temperaturen, indien van toepassing.

4.2.5.3

Bijzondere bepalingen voor transporttanks
TP10:

Aan het eind is de volgende nieuwe zin toegevoegd:
Een transporttank mag voor vervoer worden aangeboden na het verstrijken
van de termijn van de laatste beproeving van de bekleding voor een periode
van ten hoogste drie maanden na het verstrijken van deze termijn, na het
legen maar voor het reinigen, voor doeleinden om de volgende vereiste
beproeving of inspectie uit te voeren voorafgaand aan het opnieuw vullen.

TP38:

(Geschrapt).

TP39:

(Geschrapt).

Hoofdstuk 4.3
Gebruik van vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks,
tankcontainers en wissellaadtanks met metalen reservoirs en batterijwagens en
gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s)
4.3.3
4.3.3.5

Bijzondere bepalingen van toepassing op klasse 2
De 2e paragraaf die begint met “Tankcontainers mogen niet ten vervoer worden
aangeboden” is omgenummerd als 4.3.3.6.

4.3.4.1.3

Aan het eind van de eerste paragraaf is de volgende nieuwe zin toegevoegd:
De voorschriften voor deze tanks worden aangegeven met de volgende tankcodes,
aangevuld met de relevante bijzondere bepalingen aangegeven in kolom (13) van Tabel A in
Hoofdstuk 3.2.
De sub-paragrafen (a) t/m (i) zijn vervangen door de volgende tabel:

Klasse
1 (1.5)
4.1

UN-nr
0031
2448
3531
3533

Benaming en beschrijving
Springstof, type B
Zwavel, gesmolten
Polymeriserende stof, vast, gestabiliseerd, n.e.g.
Polymeriserende stof, vast, met
temperatuurbeheersing, n.e.g.

Tankcode
S2.65AN
LGBV
SGAN
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4.1

4.2
4.3

5.1

3532
3534
1381
2447
1389
1391
1392
1415
1420
1421
1422
1428
2257
3401
3402
3403
3404
3482
1407
1423
1402
1873
2015
2014
2015

2426

3149
3375

5.2

3375
3109
3119

Klasse
5.2

UN-nr.
3110
3120

6.1

1613
3294

Polymeriserende stof, vloeibaar, gestabiliseerd, n.e.g.
Polymeriserende stof, vloeibaar,, met
temperatuurbeheersing, n.e.g.
Fosfor, wit of geel, droog, onder water of in oplossing
Fosfor, wit, gesmolten
Amalgaam van alkalimetalen, vloeibaar
Dispersie van alkalimetalen of Dispersie van
aardalkalimetalen
Amalgaam van aardalkalimetalen, vloeibaar
Lithium
Metallische legeringen van kalium, vloeibaar
Legeringen van alkalimetalen, vloeibaar, n.e.g.
Legeringen van kalium en natrium, vloeibaar
Natrium
Kalium
Amalgaam van alkalimetalen, vast
Amalgaam van aardalkalimetalen, vast
Metallische legeringen van kalium, vast
Legeringen van kalium en natrium, vast
Dispersie van aardalkalimetalen, brandbaar
Cesium
Rubidium
Calciumcarbide, verpakkingsgroep I
Perchloorzuur, met meer dan 50 massa-% doch ten
hoogste 72 massa-% zuur
Waterstofperoxide, oplossing in water, gestabiliseerd
met meer dan 70%, waterstofperoxide
Waterstofperoxide, oplossing in water, met ten
minste 20% doch ten hoogste 60% waterstofperoxide
Waterstofperoxide, oplossing in water,
gestabiliseerd, met meer dan 60% doch ten hoogste
70% waterstofperoxide
Ammoniumnitraat, vloeibaar, warme
geconcentreerde oplossing met een concentratie
hoger dan 80%, maar ten hoogste 93%
Waterstofperoxide en peroxyazijnzuur, mengsel,
gestabilisserd
Ammoniumnitraat, emulsie, suspensie of gel,
vloeibaar
Ammoniumnitraat, emulsie, suspensie of gel, vast
Organisch peroxide, type F, vloeibaar
Organisch peroxide, type F, vloeibaar, met
temperatuurbeheersing
Benaming en beschrijving
Organisch peroxide, type F, vast
Organisch peroxide, type F, vast, met
temperatuurbeheersing
Cyaanwaterstof, oplossing in water
Cyaanwaterstof, oplossing in alcohol

LGBV

L10DH

L10BN

L10CH
S2.65AN
L4DN
L4DV

L4BV

LGAV
SGAV
L4BN

Tankcode
S4AN

L15DH
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7a

8

Alle stoffen

1052
1744
1790
1791
1908

a

4.3.5

Minimum eisen voor vloeistoffen
Minimum eisen voor vaste stoffen
Fluorwaterstof, watervrij
Broom of Broomoplossing
Fluorwaterstofzuur met meer dan 85%
fluorwaterstof
Hypochloriet, oplossing
Chloriet, oplossing

Bijzondere
tanks
L2.65CN
S2.65AN
L12DH

L4BV

Ondanks de algemene voorschriften van deze paragraaf, mogen tanks die voor
radioactieven stof zijn gebruikt, ook voor het vervoer van andere goederen worden
gebruikt, op voorwaarde dat aan de voorschriften van 5.1.3.2 wordt voldaan.

Bijzondere bepalingen
De volgende nieuwe bijzondere bepalingen zijn toegevoegd:
TU42:
Tanks met een reservoir vervaardigd van aluminiumlegering, met inbegrip
van tanks met een beschermende bekleding, mogen alleen worden gebruikt
indien de pH-waarde van de stof niet minder is dan 5.0 en niet meer dan 8.0.
TU43:

Een ongereinigde, lege tank mag voor vervoer worden aangeboden na het
verstrijken van de termijn van de laatste beproeving van de bekleding voor
een periode van ten hoogste drie maanden na het verstrijken van deze
termijn voor doeleinden om de volgende beproeving of inspectie uit te
voeren voorafgaand aan het opnieuw vullen (zie bijzondere bepaling TT2 in
6.8.4 (d)).

Deel 5

Procedures voor de verzending

Hoofdstuk 5.2

Kenmerking en etikettering van colli

5.2.1

Kenmerking van colli
Na de titel is de Opmerking voorzien van het nummer 1 en daaronder de volgende nieuwe
Opmerking 2 geplaatst:
Opmerking 2: In overeenstemming met de GHS, moet een GHS pictogram dat niet is vereist
door het ADR alleen bij vervoer worden aangebracht als deel van een compleet GHS etiket
en niet afzonderlijk (zie GHS 1.4.10.4.4).

5.2.1.3

Na “Bergingsverpakkingen” is toegevoegd “met inbegrip van grote bergingsverpakkingen”.

5.2.1.5

Aanvullende voorschriften voor goederen van klasse 1
De 2e zin is als volgt gewijzigd:
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Het opschrift moet duidelijk leesbaar en onuitwisbaar in een of meer talen zijn gesteld,
waarvan een in het Frans, Duits of Engels, tenzij eventuele overeenkomsten, die tussen de bij
het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen.
5.2.1.10

Richtinggevende pijlen

5.2.1.10.1

In de tekst na het 2e gedachtestreepje is aan het eind “, en” geschrapt.
In de tekst na het 3e gedachtestreepje is aan het eind de komma vervangen door “; en”.
Toegevoegd is het volgende 4e gedachtestreepje met de volgende tekst:
machines of apparaten die vloeibare gevaarlijke goederen bevatten, indien wordt
vereist te waarborgen dat de vloeibare gevaarlijke goederen in hun beoogde richting
blijven (zie bijzondere bepaling 301 van Hoofdstuk 3.3).

5.2.2.1.12

(nieuw) Bijzondere bepalingen voor de etikettering van voorwerpen die gevaarlijke goederen
bevatten die worden vervoerd onder de UN-nummers 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542,
3543, 3544, 3545, 3546, 3547 en 3548

5.2.2.1.12.1

Op verpakkingen die voorwerpen bevatten of voorwerpen die onverpakt worden vervoerd
moeten etiketten worden aangebracht volgens 5.2.2.1 die de gevaren weerspiegelen
bepaald volgens 2.1.5, behalve dat voor voorwerpen die bovendien lithiumbatterijen
bevatten een kenmerk lithiumbatterij of een etiket volgens model nummer 9A niet is vereist.

5.2.2.1.12.2

Indien wordt vereist te waarborgen dat voorwerpen die vloeibare gevaarlijke goederen
bevatten in hun beoogde richting blijven, moeten richtinggevende pijlen die voldoen aan
5.2.1.10.1 worden aangebracht en zichtbaar zijn op ten minste twee tegenover elkaar
gelegen verticale zijden van de verpakking of het onverpakte voorwerp waar mogelijk,
waarbij de pijlen correct in de richting naar boven wijzen.

5.2.2.2

Voorschriften voor etiketten

5.2.2.2.1.1.2

De 2e en 3e zin is vervangen door:
De minimale afmetingen moeten 100 mm x 100 mm zijn. Binnen de rand moet een lijn zijn
die de ruit vormt die parallel loopt aan de rand op ongeveer 5 mm van de buitenzijde van die
lijn tot de rand van het etiket.

5.2.2.2.1.1.3

In de 1e zin is “mogen de afmetingen worden verkleind” gewijzigd in “mogen de afmetingen
proportioneel worden verkleind”.
De 2e en 3e zin met de tekst “De afstand tussen de lijn binnen de rand van het etiket blijft 5
mm. De minimale dikte van de lijn binnen de rand blijft 2 mm.” zijn geschrapt.

5.2.2.2.1.6 (d) “voor gassen van de UN-nummers 1011, 1075, 1965 en 1978” is vervangen door “voor
vloeibaar gemaakte petroleumgassen”.
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5.2.2.2.2

Modellen van etiketten
De modellen van etiketten en hun beschrijvingen zijn niet gewijzigd, maar in een tabel
weergegeven met de volgende indeling:
Etiket
model
nr.

Subklasse of
categorie

Symbool en
kleur

Achtergrond

1

Subklassen
1.1, 1.2, 1.3

Exploderende
bom: zwart

Oranje

Cijfer in de
benedenhoek
(en kleur
cijfer)
1
(zwart)

Model etiket

Opmerking

** vermelding van
de subklasse – geen
vermelding indien
de explosieve
eigenschap het
bijkomende gevaar
is
* vermelding van
de compatibiliteitsgroep – geen
vermelding indien
de explosieve
eigenschap het
bijkomende gevaar
is

Hoofdstuk 5.3
Kenmerking en etikettering van containers, bulkcontainers, MEGC’s,
MEMU’s, tankcontainers, transporttanks en voertuigen
In de titel is na “containers” toegevoegd “bulkcontainers”.
Na de titel is de Opmerking voorzien van het nummer 1 en daaronder de volgende nieuwe
Opmerking 2 geplaatst:
Opmerking 2: In overeenstemming met de GHS, moet een GHS pictogram dat niet is vereist
door het ADR alleen bij vervoer worden aangebracht als deel van een compleet GHS etiket
en niet afzonderlijk (zie GHS 1.4.10.4.4).
5.3.1

Het aanbrengen van grote etiketten

5.3.1.1

Algemene voorschriften

5.3.1.1.1

In de 1e en 2e zin is na “containers”, toegevoegd “, bulkcontainers”.
Aan het eind is de volgende nieuwe tekst toegevoegd:
De grote etiketten moeten weersbestendig zijn en moeten duurzame markering tijdens de
gehele reis waarborgen.

5.3.1.2

Het aanbrengen van grote etiketten op containers, bulkcontainers, MEGC’s, tankcontainers
en transporttanks
In de titel is na “containers” toegevoegd “bulkcontainers”.
De 1e paragraaf na de opmerking is gewijzigd in:
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De grote etiketten moeten aan beide zijden en aan elk uiteinde van de container,
bulkcontainer, MEGC, tankcontainer of transporttank en aan twee tegenover elkaar gelegen
zijden in het geval van flexibele bulkcontainers worden aangebracht.
5.3.1.3

Het aanbrengen van grote etiketten op voertuigen die containers, bulkcontainers, MEGC’s,
tankcontainers of transporttanks vervoeren.
In de titel en de Opmerking is na “containers” toegevoegd “bulkcontainers”.

5.3.1.7

Specificaties voor grote etiketten

5.3.1.7.1

Aan het eind is de volgende nieuwe zin toegevoegd:
De afwijkingen, gespecificeerd in 5.2.2.2.1, 2e zin, 5.2.2.2.1.3, 3e zin en 5.2.2.2.1.5 voor
etiketten zijn ook van toepassing op grote etiketten.

5.3.2.1

Algemene voorschriften voor oranje borden

5.3.2.1.4

In de gehele tekst zijn de termen “transporteenheden” vervangen door “voertuigen” en
“transporteenheid” door “voertuigen”.
In de 1e zin is “en containers” vervangen door “, containers en bulkcontainers” en “of
container” door “, container of bulkcontainer”.
In de 2e zin is “of in de container” (eerst voorkomende keer) vervangen door “, in de
container of in de bulkcontainer”.

5.3.2.1.5

Na “containers” is toegevoegd “, bulkcontainers”.

5.3.3

Kenmerk voor verwarmde stoffen
Aan het einde van de 2e paragraaf is de volgende zin toegevoegd:
Het kenmerk moet weersbestendig zijn en duurzame kenmerking gedurende de gehele reis
waarborgen.

5.3.6

Kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen

5.3.6.1

Na “containers” is toegevoegd “, bulkcontainers”.
Aan het eind is de volgende nieuwe zin toegevoegd:
Dit voldoet niet aan de uitzonderingen opgesomd in 5.2.1.8.1.

5.3.6.2

Na “containers” is toegevoegd “, bulkcontainers”.

Hoofdstuk 5.4

Documentatie

5.4.1.1

Algemene informatie die in het vervoerdocument moet staan

5.4.1.1.1 (f)

Opmerking 1 is als volgt gewijzigd:
Opmerking 1: In het geval van beoogde toepassing van 1.1.3.6, moet in het
vervoersdocument voor elke vervoerscategorie de totale hoeveelheid en de berekende
waarde van de gevaarlijke stoffen volgens 1.1.3.6.3 en 1.1.3.6.4 aangegeven worden.
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5.4.1.1.5

Bijzondere bepalingen voor bergingsverpakkingen, met inbegrip van grote
bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders
In de titel en de volgende zin is na “bergingsverpakkingen” toegevoegd: “met inbegrip van
grote bergingsverpakkingen”.

5.4.1.1.15

Bijzondere bepalingen voor vervoer van stoffen die door middel van temperatuurbeheersing
gestabiliseerd zijn
“(zie 2.2.41.1.17)” is vervangen door “(zie 7.1.7)”.

5.4.1.2

Aanvullende of bijzondere informatie, vereist voor bepaalde klassen

5.4.1.2.3

Aanvullende bepalingen voor zelfontledende stoffen en polymeriserende stoffen van klasse
4.1 en organische peroxiden van klasse 5.2

5.4.1.2.3.1

“zie 2.2.52.1.15 t/m 2.2.52.1.17” is vervangen door “zie 2.2.52.1.15”.

Deel 6
Voorschriften voor de constructie en beproeving van
verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen, tanks en bulkcontainers
Hoofdstuk 6.1

Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen

6.1.1

Algemeen

6.1.1.1 (b)

“(zie Hoofdstuk 6.3, Opmerking en verpakkingsinstructie P621 van 4.1.4.1)” is vervangen
door “(zie Opmerking onder de titel van Hoofdstuk 6.3 en verpakkingsinstructie P621 van
4.1.4.1)”.

6.1.5.8

Beproevingsrapport

6.1.5.8.1

Onder punt 8 is aan het eind de volgende zin toegevoegd:
Voor verpakkingen van kunststof die onderworpen zijn aan de beproeving met inwendige
druk in 6.1.5.5, de temperatuur van het gebruikte water.

Hoofdstuk 6.2
Voorschriften voor de constructie en de beproeving van drukhouders,
spuitbussen, houders, klein met gas (gaspatronen) en patronen voor brandstofcellen die
vloeibaar gemaakt brandbaar gas bevatten
6.2.1.6

Periodiek onderzoek en beproeving

6.2.1.6.1

De tekst van Opmerking 2 is als volgt gewijzigd:
Voor naadloze stalen flessen en grote cilinders mag de controle van 6.2.1.6.1 (b) en de
hydraulische proefpersing van 6.2.1.6.1 (d) worden vervangen door een procedure conform
ISO 16148:2016 ‘Gas cilinders – Hervulbare naadloze stalen flessen en grote cilinders –
Akoestisch emissie-onderzoek (AT) en ultrasoon vervolgonderzoek (UT) voor periodiek
onderzoek en beproeving.
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In Opmerking 3, is “De hydraulische proefpersing mag worden vervangen” gewijzigd in “De
controle van 6.2.1.6.1 (b) en de hydraulische proefpersing van.2.1.6.1 (d) mag worden
vervangen”.
6.2.2

Voorschriften voor UN-drukhouders

6.2.2.1

Ontwerp, constructie en eerste onderzoek en beproeving

6.2.2.1.1

In de tabel is de norm ISO 11118:1999 gewijzigd en na de norm ISO 11118:1999 de norm ISO
11118:2015 tussengevoegd.

6.2.2.1.2

In de tabel is de norm ISO 11120:1999 gewijzigd en na de norm ISO 11120:1999 de norm ISO
11120:2015 tussengevoegd.

6.2.2.1.8

Een nieuwe paragraaf is toegevoegd met de tekst:
De volgende normen zijn van toepassing op het ontwerp, de constructie, het eerste
onderzoek en de eerste beproeving van UN drukvaten drums, behalve dat de voorschriften
voor het onderzoek in verband met het conformiteitsbeoordelingssysteem en de
goedkeuring in overeenstemming moeten zijn met 6.2.2.5:
Hierna volgt een tabel met de normen ISO 21172-1:2015, ISO 4706:2008 en ISO 181721:2007.

6.2.2.3

Bedrijfsuitrusting
In de tabel is de norm ISO 13340:2001 gewijzigd en zijn aan het eind de normen ISO
14246:2014 en ISO 17871:2015 toegevoegd.

6.2.2.4

Periodiek onderzoek en beproeving
De inleidende zin boven de tabel is gewijzigd in:
De volgende normen zijn van toepassing op het periodiek onderzoek en beproeving van UNflessen en hun afsluiters:
De laatste rij van de tabel met de norm ISO 16111:2008 is verplaatst naar een nieuwe tabel
onder de bestaande tabel met dezelfde titel en de volgende nieuwe inleidende zin:
De volgende normen zijn van toepassing op het periodiek onderzoek en beproeving van UNopslagsystemen met metaalhydride:
In de eerste tabel voor UN-flessen is de norm ISO 11623:2002 gewijzigd en na de norm ISO
11623:2002 de norm ISO 11623:2015 toegevoegd.
Aan het eind van de eerste tabel is de norm ISO 22434:2006 toegevoegd.

6.2.2.7

Merktekens op hervulbare UN-drukhouders

6.2.2.7.4

Onder sub paragraaf (m) is een Opmerking toegevoegd met de tekst:
Opmerking: Informatie op kenmerken die mag worden gebruikt voor het identificeren van
schroefdraden voor flessen wordt gegeven in ISO/TR 11364, Gasflessen – Verzamelwerk van
nationale en internationale ventiel schacht/gas flessenhals schroefdraad en hun identificatieen kenmerkingssysteem.
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6.2.3

Algemene voorschriften voor niet-UN-drukhouders

6.2.3.5

Periodiek onderzoek en beproeving

6.2.3.5.3

(nieuw)
Algemene voorschriften voor de plaatsvervanging van specifieke controle(s) voor periodiek
onderzoek en beproeving voorgeschreven in 6.2.3.5.1

6.2.3.5.3.1

(nieuw) Deze paragraaf is alleen van toepassing op typen drukhouders ontworpen en
gefabriceerd in overeenstemming met de normen waarnaar wordt verwezen in 6.2.4.1 of
een technische code in overeenstemming met 6.2.5, en waarvoor de aan het ontwerp
verbonden eigenschappen de controles (b) of (d) voor periodiek onderzoek en beproeving
die zijn voorgeschreven in 6.2.1.6.1 verhindert om te worden toegepast of de resultaten te
worden geïnterpreteerd.
De rest van de tekst is niet vertaald.

6.2.3.5.3.2

(nieuw) Niet-destructieve beproeving als een alternatieve methode
De tekst is niet vertaald.

6.2.3.5.5.3

(nieuw) Destructieve beproeving als een alternatieve methode
De tekst is niet vertaald.

6.2.3.5.4

(nieuw) Omspoten flessen onderworpen aan 6.2.3.5.3.1 moeten worden onderworpen aan
periodiek onderzoek en beproeving in overeenstemming met bijzondere bepaling 674 van
Hoofdstuk 3.3.

6.2.3.6

Goedkeuring van drukhouders

6.2.3.6.1

De 1e paragraaf na de tabel is als volgt gewijzigd::
Voor hervulbare drukhouders mag de conformiteitsbeoordeling van afsluiters en andere
afneembare appendages, die een directe veiligheidsfunctie hebben, gescheiden van de
houders worden uitgevoerd.
Voor niet-hervulbare drukhouders, moet de conformiteitsbeoordeling van afsluiters en
andere afneembare appendages, die een directe veiligheidsfunctie hebben, worden
uitgevoerd tegelijk met de beoordeling van de drukhouders.

6.2.3.9

Kenmerking van hervulbare drukhouders

6.2.3.9.6

Twee keer is na de term “flessen” toegevoegd “of drukvat”.

6.2.4

Voorschriften voor niet-UN drukhouders, die volgens normen waarnaar wordt verwezen, zijn
ontworpen, geconstrueerd en beproefd

6.2.4.1

Ontwerp, constructie, eerste onderzoek en beproeving
In de tabel is onder “Voor ontwerp en constructie”:
bij norm EN 1442:2006 + A1:2008, in kolom (4), “Tot nader order” vervangen door
“tussen 1 januari 2009 en 31 december 2020”;
na norm EN 1442:2006 + A1:2008 de norm EN 1442:2017 toegevoegd.
bij norm EN ISO 11120:1999 + A1:2013, in kolom (4), “Tot nader order” vervangen
door “tussen 1 januari 2015 en 31 december 2020”;
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na norm EN ISO 11120:1999 + A1:2013 is de norm EN ISO 11120:2015
toegevoegd.
bij norm EN 1251-2:2000 is de opmerking in kolom (2) als volgt gewijzigd:
Opmerking: Normen EN 1252-1:1998 en EN 1626 waarnaar in deze norm wordt
verwezen zijn ook van toepassing op gesloten cryo-houders voor het vervoer van
UN-nummer. 1972 (METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK
GEKOELD, VLEOIBAAR);
bij norm EN 12245:2002 is in kolom (5), toegevoegd: 31 december 2019 voor flessen
en grote cilinders zonder een in twee delen gefabriceerde bekleding die zijn
samengevoegd;
bij norm EN 12245:2009 + A1:2011 is in kolom (2) de volgende opmerking
toegevoerd:
Opmerking: Deze norm mag niet worden gebruikt voor flessen en grote cilinders
zonder een in twee delen gefabriceerde bekleding die zijn samengevoegd;
bij norm EN 12245:2009 + A1:2011 is in kolom (5) toegevoegd:
31 december 2019 voor flessen en grote cilinders zonder een in twee delen
gefabriceerde bekleding die zijn samengevoegd; en
bij de norm “EN 14140:2014 + AC:2015” is in kolom (1), de tekst “(met uitzondering
van omspoten flessen)” geschrapt.
In de tabel is onder “Voor sluitingen”:
de norm EN ISO 17879:2017 toegevoegd;
bij norm EN ISO 10297:2014 in kolom (2), “(ISO/DIS 10297:2012)” geschrapt;
bij norm EN ISO 10297:2014 in kolom (4), “Tot nader order” vervangen door “tussen
1 januari 2015 en 31 december 2020”;
na norm EN ISO 10297:2014 de norm EN ISO 10297:2014 + A1:2017
toegevoegd;
Onder bij norm EN 1626:2008 in kolom (2) de volgend opmerking
toegevoegd:
Opmerking: Deze norm is ook van toepassing op de afsluiters voor het vervoer van
UN-nummer. 1972 (METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK
GEKOELD, VLOEIBAAR);
–
bij norm EN ISO 14246:2014 in kolom (4) “Tot nader order” vervangen door “Tussen
1 januari 2015 en 31 december 2020”; en
–
na norm EN ISO 14246:2014 de norm EN ISO 14246:2014+ A1:2017
toegevoegd
-

6.2.4.2

Periodiek onderzoek en beproeving
In de tabel zijn de rijen voor de normen EN ISO 11623:2002 (uitgezonderd clausule 4, EN
14912:2005 en EN 1440:2008 + A1:2012 (uitgezonderd de bijlagen G en H)
geschrapt.

6.2.6

Algemene voorschriften voor spuitbussen, klein, met gas (gaspatronen), alsmede voor
patronen voor brandstofcellen die een vloeibaar gemaakt brandbaar gas bevatten

6.2.6.1

Ontwerp en constructie

6.2.6.4

Verwijzing naar normen
Aan het eind van het derde gedachtestreepje is “, clausule 9 uitgezonderd” geschrapt en de
volgende nieuwe zin toegevoegd:
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In aanvulling op de kenmerken die in deze norm zijn vereist moet de gaspatroon worden
gekenmerkt “UN 2037/EN 16509”.

Hoofdstuk 6.5

Voorschriften voor de constructie en beproeving van IBC’s

6.5.6.9.3

De laatste paragraaf is als volgt gewijzigd:
Voor elke valproef mogen dezelfde IBC of een verschillende IBC van hetzelfde ontwerp
worden gebruikt.

6.5.6.14.1

Onder sub 8 is de volgende zin toegevoegd:
Voor stijve kunststof en combinatie IBC’s die onderworpen zijn aan de hydraulische
drukproef in 6.5.6.8, de temperatuur van het water dat is gebruikt.

Hoofdstuk 6.8
Voorschriften voor de constructie, uitrusting, typegoedkeuring, het
onderzoek en de beproeving en de kenmerking van vaste tanks (tankwagens), afneembare
tanks en tankcontainers en wissellaadtanks, met reservoirs van metaal en batterijwagens en
gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s)
6.8.2

Voorschriften van toepassing op alle klassen

6.8.2.1

Constructie

6.8.2.1.2

In de tekst onder tankcontainers, wisselllaadtanks en MEGC’s is na Tankcontainer een
voetnoot 1 toegevoegd. De tekst van voetnoot 1 is Zie ook 7.1.3.

6.8.2.1.9

In de eerste paragraaf is “aanmerkelijk” is vervangen door “merkbaar”

6.8.2.1.23

Het lassen en het onderzoek van lasverbindingen
De eerste drie zinnen zijn als volgt gewijzigd:
De bekwaamheid van de fabrikant voor het uitvoeren van laswerkzaamheden moet zijn
gecontroleerd en bevestigd door de bevoegde autoriteit of de door deze autoriteit
aangewezen instantie. De bekwaamheid van het onderhouds- of reparatiebedrijf voor het
uitvoeren van laswerkzaamheden moet zijn gecontroleerd door de deskundige volgens
6.8.2.4.5. De fabrikant of het onderhouds- of reparatiebedrijf moet een
laskwaliteitsborgingssysteem hanteren.
In de laatste zin van de 1e paragraaf is na “ultrasoon”, een verwijzing naar voetnoot 6
toegevoegd met de volgende tekst:
6
Lasnaden die worden gebruikt voor het verbinden van een uiteinde aan de wand van
het reservoir mogen worden beproefd met gebruik van alternatieve methoden ten
opzichte van radiografisch of ultrasoon.
In Hoofdstuk 6.8, zijn de voetnoten 6 t/m 16 omgenummerd als voetnoten 7 t/m 17.
De 2e zin onder λ = 0.8 is als volgt gewijzigd:
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De niet-destructieve onderzoeken moeten alle gelaste “T” verbindingen omvatten, alsmede
inzetstukken ter voorkoming van kruisende lassen en alle lassen in het scharniergewricht van
de tankbodems.
De 2e zin onder λ = 0.9 is als volgt gewijzigd:
De niet-destructieve onderzoeken moeten alle verbindingen, alle inzetstukken ter
voorkoming van kruisende lassen, alle lassen in het scharniergewricht van de tankbodems en
alle lassen voor het samenstel van uitrustingsdelen met een grote diameter omvatten.
6.8.2.2

Uitrustingsdelen

6.8.2.2.2

In de 3e paragraaf is in de 1e zin “een ebonieten of thermoplastische bekleding” vervangen
door “een beschermende bekleding”.

6.8.2.2.3

Aan het eind is een nieuwe paragraaf toegevoegd met de tekst:
Beschermende voorzieningen tegen vlaminslag voor be- en ontluchtingsinrichtingen moeten
geschikt zijn voor de damp die door de vervoerde stof wordt uitgestoten (maximale
experimentele veiligheidsopening – MESG) temperatuurbereik en toepassing. Ze moeten
voldoen aan de voorschriften en beproevingen van EN ISO 16852:2016 (Beschermende
voorzieningen tegen vlaminslag – Prestatie eisen, beproevingsmethodes en gebruiksgrenzen)
voor de situaties die zijn gegeven in de tabel hieronder:
Toepassing/Installatie
Directe verbinding met de atmosfeer
Verbinding via het leidingsysteem

Beproevingseisen
EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (van toepassing op
veiligheidsklep/voorziening tegen vlaminslag
combinaties die samen zijn beproefd)
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (van toepassing op
voorzieningen tegen vlaminslag die
onafhankelijk zijn beproefd van de
veiligheidskleppen)

6.8.2.2.10

De tekst van de 2e paragraaf is als volgt gewijzigd:
Behalve voor tanks bestemd voor het vervoer van samengeperste, onder druk vloeibaar
gemaakte en opgeloste gassen, indien de plaatsing van de breekplaat en de veiligheidsklep
zodanig is dat deze de instemming geniet van de bevoegde autoriteit moet de barstdruk van
de breekplaat aan de volgende eisen voldoen:
de minimale barstdruk bij 20 °C, inbegrepen toleranties, moet groter zijn dan of gelijk
aan 0.8 maal de proefdruk;
de maximale barstdruk bij 20 °C, inbegrepen toleranties, moet minder zijn dan of
gelijk aan 1.1 maal de proefdruk; en
de barstdruk bij de maximale bedrijfstemperatuur moet groter zijn dan de maximale
werkdruk.
De ruimte tussen de breekplaat en de veiligheidsklep moet zijn voorzien van een
manometer of een ander geschikt aanwijsinstrument om een breuk, perforatie of
lekkage van de plaat te kunnen vaststellen.

6.8.2.2.11

(nieuw)
Glazen niveaumeters en niveaumeters die zijn gemaakt van andere breekbare materialen,
die in directe verbinding zijn met de inhoud van het reservoir, mogen niet worden gebruikt.
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6.8.2.3.1

De tekst na het 2e gedachtestreepje is als volgt gewijzigd:
–
een goedkeuringsnummer voor het type moet bestaan uit het onderscheidingsteken
gebruikt op voertuigen in het internationale wegverkeer1 van de Staat waar de
goedkeuring werd verleend en een registratienummer.
De verticale scheidingslijn in het midden tussen “vaste tanks (tankwagens), afneembare
tanks en batterijwagens” en “tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s” is geschrapt.
Bovenstaande tekst is nu dus ook van toepassing op vaste tanks, afneembare tanks en
batterijwagens.

6.8.2.4

Onderzoek en beproevingen

6.8.2.4.2

Aan het eind is de volgende nieuwe paragraaf toegevoegd:
Beschermende bekledingen moeten visueel worden onderzocht op defecten. In het geval dat
er defecten zijn moet de conditie van de bekleding worden geëvalueerd door geschikte
beproeving(en).

6.8.2.4.3

Aan het eind is de volgende nieuwe paragraaf toegevoegd:
Beschermende bekledingen moeten visueel worden onderzocht op defecten. In het geval dat
er defecten zijn moet de conditie van de bekleding worden geëvalueerd door geschikte
beproeving(en).
Voorschriften voor tanks die volgens normen waarnaar wordt verwezen zijn ontworpen,
geconstrueerd en beproefd

6.8.2.6

6.8.2.6.1

Ontwerp en constructie

6.8.2.6.1

In de tabel is onder “Voor het ontwerp en de constructie van tanks”:
bij norm EN 13530-2:2002 + A1:2004 in kolom (2) de opmerking gewijzigd in
Opmerking: Normen EN 1252-1:1998 en EN 1626 waar in deze norm naar wordt
verwezen zijn ook van toepassing op gesloten cryo-houders voor het vervoer van
UN-nummer 1972 (METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK
GEKOELD, VLOEIBAAR).
bij norm EN 13094:2015, in kolom (2) de opmerking toegevoegd:
Opmerking: De richtlijn op de website van het secretariaat van de Economische
Commissie van de Verenigde Naties
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.html) is ook van toepassing.
In de tabel is onder “Voor apparatuur”:
bij norm EN 14432:2014”, in kolom (2) de opmerking gewijzigd in:
Opmerking: Deze norm mag ook worden gebruikt voor tanks die door de
zwaartekracht worden gelost;
bij norm EN 144332:2006”, in kolom (2) de opmerking gewijzigd in:
Opmerking: Deze norm mag ook worden gebruikt voor tanks die door de
zwaartekracht worden gelost;
bij norm EN 1626:2008 in kolom (2) de volgende opmerking toegevoegd:
Opmerking: Deze norm is ook van toepassing op afsluiters voor het vervoer van UNnummer 1972 (METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK
GEKOELD, VLOEIBAAR);
bij norm EN 13317:2002 + A1:2006, in kolom (4), “Tot nader order” vervangen door
“Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2020”;
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-

bij norm EN 14595:2005, in kolom (4) “Tot nader order” vervangen door
“Tussen 1 januari 2007 en 31 december 2020”;
na norm EN 14595:2005 toegevoegd norm EN 14595:2016.

6.8.3

Bijzondere voorschriften van toepassing op klasse 2

6.8.3.2

Uitrustingsdelen

6.8.3.2.6

De eerste zin is geschrapt.

6.8.3.2.9

Aan het eind is de volgende nieuwe sub-paragraaf toegevoegd:
Veiligheidskleppen moeten worden ontworpen om te verhinderen of te worden beschermd
tegen het binnendringen van water of andere vreemde materie die het correct functioneren
kunnen aantasten. Welke bescherming ook mag hun werking niet aantasten.

6.8.3.2.21

Aan het eind is de zin “Aan de fundamentele bepalingen van deze paragraaf wordt geacht te
zijn voldaan, indien de volgende normen worden toegepast: (Gereserveerd).” Geschrapt.

6.8.3.6

Voorschriften voor batterijwagens en MEGC’s die worden ontworpen, geconstrueerd en
beproefd overeenkomstig normen waarnaar wordt verwezen
In de tabel is bij norm EN 13807:2003, in kolom (4) “Tot nader order” vervangen door
“Tussen 1 januari 2005 en 31 december 2020”.
Na norm EN 13807:2003 is toegevoegd norm EN 13807:2017.

6.8.4

Bijzondere bepalingen

6.8.4 (d)

TT2

6.8.5

Voorschriften betreffende de materialen en constructie van vaste gelaste tanks, afneembare
gelaste tanks en gelaste reservoirs van tankcontainers waarvoor een beproevingsdruk van
ten minste 1MPa (10 bar) is voorgeschreven en van vaste gelaste tanks, afneembare gelaste
tanks en gelaste reservoirs van tankcontainers bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde,
vloeibaar gemaakte gassen van klasse 2

6.8.5.1

Materialen en reservoirs

6.8.5.1.2 (a)

Aan het eind is het volgende nieuwe gedachtestreepje toegevoegd met de tekst:
austenitische ferritische staalsoorten, tot een temperatuur van -60 °C.

6.8.5.2

Beproevingsvoorschriften

6.8.5.2.1

Aan het eind van het 2e gedachtestreepje is “of austenitisch chroomnikkelstaal” vervangen
door “austenitisch chroomnikkelstaal of austenitisch-ferritisch staal”.

6.8.5.4

Verwijzing naar normen

Aan het eind is toegevoegd: (zie bijzondere bepaling TU43 in 4.3.5).

De norm EN 1252-1:1998 Cryogene vaten - Materialen – Deel 1: Eisen aan de
taaiheid bij temperaturen beneden -80°C” is vervangen door de norm:
EN ISO 21028-1:2016 Cryogene vaten – Eisen aan de taaiheid voor materialen bij
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cryogene temperaturen - Deel 1: Temperaturen beneden -80 °C.
De norm EN 1252-2:2001 Cryogene vaten – Materialen – Deel 2: Eisen aan de
taaiheid bij temperaturen tussen –80 °C en –20 °C” is vervangen door: de norm:
EN ISO 21028-2:2018 Cryogene vaten – Eisen aan de taaiheid voor materialen bij
cryogene temperaturen – Deel 2: Temperaturen tussen -80 °C en -20 °C.

Hoofdstuk 6.9
Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, uitrusting,
typegoedkeuring, beproeving en kenmerking van vaste tanks (tankwagens), afneembare
tanks, tankcontainers en wissellaadtanks van vezelgewapende kunststof
6.9.3

Uitrustingsdelen

6.9.3.1

“en 6.8.2.2.4” is vervangen door “, 6.8.2.2.4 en 6.8.2.2.6”.

Hoofdstuk 6.10
Voorschriften voor de constructie, de uitrusting, de typegoedkeuring,
het onderzoek en de kenmerking van druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen)
6.10.1.2

Toepassingsgebied

6.10.1.2.1

In de 3e paragraaf is in de 1e zin “met uitzondering van die vereisten waarvoor een
bijzonder voorschrift in dit hoofdstuk in de plaats treedt” vervangen door “met
uitzondering van het in de plaats treden van bijzondere voorschriften in dit hoofdstuk”
Uitrustingsdelen

6.10.3

In de 2e zin is “Kijkglazen” vervangen door “Glazen niveaumeters en niveaumeters van
ander geschikt transparante materiaal”.

6.10.3.8 (f)

Deel 7
Voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de
behandeling
Hoofdstuk 7.1

De titel is vervangen door:

Algemene voorschriften en bijzondere voorschriften voor temperatuurcontrole
7.1.7

Toegevoegd is de nieuwe paragraaf 7.1.7 met de tekst:
Bijzondere bepalingen van toepassing op het vervoer van zelfontledende stoffen van klasse
4.1, organische peroxiden van klasse 5.2 en stoffen die door middel van
temperatuurbeheersing gestabiliseerd zijn (anders dan zelfontledende stoffen en organische
peroxiden)
De tekst van de nieuwe paragraaf vervangt de tekst van de bijzondere bepaling V8 van sectie
7.4.2 van Hoofdstuk 7.2.
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7.1.7.1

Alle zelfontledende stoffen, organische peroxiden en polimeriserende stoffen moeten
worden beschermd tegen direct zonlicht en alle hittebronnen en worden geplaatst in
adequaat geventileerde terreinen.

7.1.7.2

Indien een aantal verpakkingen zijn verzameld in een container of gesloten voertuig, mag de
totale hoeveelheid van de stof, het type en aantal verpakkingen en de wijze van stapelen
geen explosiegevaar teweegbrengen.

7.1.7.3

Bepalingen voor temperatuurbeheersing

7.1.7.3.1

Deze bepalingen zijn van toepassing op bepaalde zelfontledende stoffen indien vereist in
2.2.41.1.17, en bepaalde organische peroxiden indien vereist in 2.2.52.1.15 en bepaalde
polimeriserende stoffen indien vereist in 2.2.41.1.21 of bijzondere bepaling 386 van
hoofdstuk 3.3 die alleen mogen worden vervoerd onder voorwaarde dat de temperatuur
wordt beheerst.

7.1.7.3.2

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op het vervoer van stoffen waarvoor:
(a)
De juiste benaming zoals aangegeven in kolom 2 van Tabel A van Hoofdstuk 3.2 of
volgens 3.1.2.6 het woord “GESTABILISEERD” bevat; en
(b)
De SADT of SAPT die voor de stof is bepaald (met of zonder chemische stabilisering),
zoals voor vervoer aangeboden:
(i)
50 °C of minder voor enkelvoudige verpakkingen en IBC’s is; of
(ii)
45 °C of minder voor tanks.
Indien geen chemische stabilisatie gebruikt is om een zelfontledende stof die gevaarlijke
hoeveelheden warmte en gas, of damp kan ontwikkelen onder normale
vervoersomstandigheden te stabiliseren, moet deze stof worden vervoerd onder
temperatuurbeheersing. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op stoffen die zijn
gestabiliseerd door toevoeging van chemische inhibitoren zodat de SADT of de SAPT hoger is
dan voorgeschreven in (b) (i) or (ii), hierboven.

7.1.7.3.3 –
7.1.7.3.8

In verband met de omvang zijn deze bepalingen niet vertaald.

7.1.7.4

Vervoer onder temperatuurbeheersing

7.1.7.4.1 –
7.1.7.4.8

In verband met de omvang zijn deze bepalingen niet vertaald.

Hoofdstuk 7.2

Voorschriften inzake het vervoer in colli

7.2.4

De tekst is vervangen door: “Zie 7.1.7”, gevolgd door de volgende opmerking:

V8

Opmerking: Deze bepaling V8 is niet van toepassing op stoffen waarnaar in 3.1.2.6
verwezen wordt indien stoffen zodanig door toevoeging van chemische inhibitoren
gestabiliseerde zijn dat de SADT hoger is dan 50 °C. In dit geval kan
temperatuurbeheersing vereist zijn onder vervoersomstandigheden waarin de
temperatuur 55 °C kan overschrijden.
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Hoofdstuk 7.3
7.3.2.10

Voorschriften inzake het vervoer als los gestort goed

Gebruik van flexibele bulkcontainers
Onder de titel is de volgende Opmerking toegevoegd met de tekst:
Opmerking: Flexibele bulkcontainers die zijn gekenmerkt in overeenstemming met 6.11.5.5
maar zijn goedgekeurd in een Staat die geen Overeenkomstsluitende Partij is bij het ADR
mag desondanks worden gebruikt voor vervoer onder het ADR.”.

7.3.3

Voorschriften voor het vervoer als los gestort goed indien de voorschriften van 7.3.1.1 (b)
worden toegepast

7.3.3.1

Na de 1e paragraaf is een Opmerking toegevoegd met de tekst:
Opmerking: Wanneer de code VC1 wordt getoond in kolom (17) van Tabel A van Hoofdstuk
3.2, mag een BK1 bulkcontainer ook worden gebruikt voor vervoer over land mits wordt
voldaan aan de aanvullende bepalingen in 7.3.3.2. Wanneer een code VC2 wordt getoond in
kolom (17) van Tabel A van Hoofdstuk 3.2, mag een BK2 bulkcontainer ook worden gebruikt
voor vervoer over land mits wordt voldaan aan de aanvullende bepalingen in 7.3.3.2.

Hoofdstuk 7.5

Voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling

7.5.1

Algemene voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling

7.5.1.1

Aan het begin is “Het voertuig en zijn bestuurder,” vervangen door “Het voertuig en de
bemanning van het voertuig,”.

7.5.1.2

Aan het einde van de tekst is “het voertuig, de bestuurder,” vervangen door “het voertuig en
de bemanning van het voertuig”.

7.5.7

Behandeling en stuwage

7.5.7.1

De tekst van Voetnoot 1 is als volgt gewijzigd:
Een leidraad voor het vastzetten van gevaarlijke stoffen is te vinden in IMO/ILO/UNECE
Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) (zie bijvoorbeeld,
Hoofdstuk 9 Vastzetten van lading in laadeenheden (CTUs) en Hoofdstuk 10 Aanvullend
advies over het vastzetten van gevaarlijke stoffen) en in de “European Best Practice
Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” gepubliceerd door de Europese
Commissie. Andere leidraden zijn ook beschikbaar van bevoegde autoriteiten en instellingen
van de industrie.

1

7.5.7.4

De tekst is als volgt gewijzigd:
De voorschriften van 7.5.7.1 zijn ook van toepassing op het laden, stuwen en verwijderen
van containers, tankcontainers, transporttanks en MEGC’s op en van voertuigen. Wanneer
tankcontainers, transporttanks en MEGC’s niet zijn voorzien van hoekstukken, zoals
gedefinieerd in ISO 1496-1 Series 1 Vrachtcontainers – Specificatie en beproeving – Deelt 1:
Containers voor algemene lading voor algemene doeleinden, moet worden nagegaan of de
tankcontainers, transporttanks of MEGC’s gebruikte systemen verenigbaar zijn met het
systeem op het voertuig en in overeenstemming met de voorschriften van 9.7.3.
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7.5.7.6

Laden van flexibele bulkcontainers

7.5.7.6.1

In de 2e zin en in voetnoot 2 is “ECE-Regelement” vervangen door “UN-Reglement”.
In de Opmerking na de eerste paragraaf is na “aan de bepalingen in 7.5.7.1” de tekst “en aan
de praktijkcode van de IMO/ILO/UNECE voor de verpakking van laadeenheden (CTU Code)
geschrapt.

7.5.11

Aanvullende voorschriften voor bepaalde klassen of specifieke goederen
CV20: In de tekst is “en de bijzondere bepalingen V1 en V8 (5) en (6) van Hoofdstuk 7.2”
vervangen door “en 7.1.7.4.7 en 7.1.7.4.8 alsmede bijzondere bepaling V1 van
Hoofdstuk 7.2.
CV21: In de 3e paragraaf is “volgens methode R2 of R4 van bijzondere bepaling V8
(3) van Hoofdstuk 7.2,” vervangen door “volgens de methoden beschreven in
7.1.7.4.5 (b) of (d),”.

Deel 8
Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van
het voertuig en documentatie
Hoofdstuk 8.1

Algemene voorschriften inzake transporteenheden en boorduitrusting

8.1.2

Aan boord van de transporteenheid mee te voeren documenten

8.1.2.1 (a)

In de tekst is "het grote container- of voertuigbeladingscertificaat" vervangen door: "het
container-/voertuig beladingscertificaat".

8.1.5

Uitrusting van uiteenlopende aard en uitrusting voor persoonlijke bescherming

8.1.5.2

In de tekst van het 4e gedachtestreepje is “norm EN 471:2003+ A1:2007” vervangen door
“norm EN ISO 20471”.

Hoofdstuk 8.5
goederen
S4:

Aanvullende voorschriften met betrekking tot specifieke klassen of

Aanvullende voorschriften inzake vervoer onder beheerste temperaturen
De tekst is vervangen door: Zie 7.1.7 met de volgende opmerking:
Opmerking: Deze bijzondere bepaling S4 is niet van toepassing op stoffen waarnaar
in 3.1.2.6 verwezen wordt, indien stoffen zodanig door toevoeging van chemisch
inhibitoren gestabiliseerd zijn dat de SADT hoger is dan 50 °C.
In dit laatste geval kan temperatuurbeheersing zijn vereist onder vervoerscondities
waarin de temperatuur de 55 °C kan overschrijden.
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Deel 9
Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van
voertuigen
Hoofdstuk 9.1
voertuigen
9.1.1.2

Toepassingsgebied, definities en voorschriften voor goedkeuring van

Definities
In de definitie voor “FL-voertuig” is in sub-paragraaf (a) twee maal “EN 590:2013+ AC:2014”
vervangen door “EN 590:2013 + A1:2017”
In de definitie voor “Voertuig met typegoedkeuring” en in voetnoot 1 “ECE-Reglement”
vervangen door: “UN-Reglement”.

9.1.2.1

Algemeen
In de laatste paragraaf en in voetnoot 2, is “ECE-Reglement” vervangen door “UN
Reglement”.

9.1.2.2

Voorschriften voor voertuigen met typegoedkeuring
In de 1e paragraaf en in voetnoot 1 is twee maal “ECE-Reglement” vervangen door “UN
Reglement”.

9.1.3

Certificaat van goedkeuring

9.1.3.3

Aan het eind van de tekst is de volgende nieuwe paragraaf toegevoegd:
In het certificaat voor EX/III-voertuigen bestemd voor het vervoer van ontplofbare
stoffen in tanks overeenkomstig de voorschriften van 9.7.9 moet de volgende
vermelding zijn aangebracht onder nummer 11
"Voertuig in overeenstemming met 9.7.9 van het ADR voor het vervoer van
ontplofbare stoffen in tanks".”.

Hoofdstuk 9.2

Voorschriften inzake de constructie van voertuigen

In de gehele tekst en de voetnoten van dit hoofdstuk is “ECE-Reglement” vervangen door
“UN Reglement”.
9.2.2

Elektrische uitrusting

9.2.2.2

Bedrading

9.2.2.2.1

In de 2e paragraaf is aan het einde “vermeld in ISO 16750-4:2010 en ISO 16750-5:2010,”
geschrapt.

9.2.5

Snelheidsbegrenzer
In de 1e zin is “snelheidsbegrenzer” vervangen door “snelheidsbegrenzer of
functie. In de laatste zin is aan het begin “snelheidsbegrenzer” vervangen door
“snelheidsbegrenzer of functie”.
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Aan het eind is “, rekening houdend met de technische tolerantie van de
snelheidsbegrenzer” geschrapt..
9.2.2.9

Stroomkringen met permanente voeding

9.2.2.9.1 (a)

Aan het eind is “delen 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 of 18” vervangen door “delen 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15,
18, 26 or 28”.

Hoofdstuk 9.6
Aanvullende voorschriften inzake complete of afgebouwde voertuigen
bestemd voor het vervoer van stoffen onder temperatuurbeheersing
9.6.1 (a)

De verwijzing naar “2.2.52.1.16” is vervangen door “2.2.52.1.15”.

9.6.2

De 1e zin is als volgt gewijzigd:
Geschikte methoden om te voorkomen dat de controletemperatuur wordt overschreden
staan vermeld in 7.1.7.4.5.

Hoofdstuk 9.7
Aanvullende voorschriften inzake tankwagens (vast tanks),
batterijwagens en complete of afgebouwde voertuigen, die worden gebruikt voor het
vervoer van gevaarlijke goederen in afneembare tanks met een inhoud groter dan 1 m 3 of in
tankcontainers, transporttank of MEGC’s met een inhoud groter dan 3 m3 (EX/III-, FL- en
AT-voertuigen)
9.7.3

Bevestigingen
De tekst is als volgt gewijzigd:

9.7.3.1

Bevestigingen moeten worden ontworpen om statische en dynamische belastingen onder
normale vervoersomstandigheden te doorstaan. Bevestigingen omvatten ook elk
ondersteunend frame dat wordt gebruikt voor het monteren van de structurele uitrusting
(zie de definitie in 1.2.1) op het voertuig.

9.7.3.2

Bevestigingen in het geval van tankwagens, batterijwagens en dragende voertuigen van
tankcontainers, afneembare tanks, transporttanks, MEGC’s of UN MEGC’s moeten in staat
zijn om, bij de hoogst toegestande belading, de volgende afzonderlijk toegepaste statische
krachten op te nemen:
In de rijrichting: twee maal de totale massa vermenigvuldigd met de versnelling door
de zwaartekracht (g)1;
Loodrecht op de rijrichting: de totale massa vermenigvuldigd met de versnelling door
de zwaartekracht (g)1;
Verticaal, van beneden naar boven: de totale massa vermenigvuldigd met de
versnelling door de zwaartekracht (g)1;
Verticaal van boven naar beneden: twee maal de totale massa vermenigvuldigd met
de versnelling door de zwaartekracht (g)1.
Opmerking: De voorschriften van deze paragraaf zijn niet van toepassing op twist lock
vastzetmiddelen in overeenstemming met ISO 1161:2016 “Series 1 vrachtcontainers – Hoek
en tussenliggende hulpstukken – Specificaties”. De voorschriften zijn echter van toepassing
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op elk frame of ander middel dat wordt gebruikt voor ondersteuning van dergelijke
bevestigingen op het voertuig.
Voetnoot 1: Voor rekendoeleinden g = 9.81 m/s2.
De bestaande voetnoot 1 in hoofdstuk 9.7 is omgenummerd in voetnoot 2.
9.7.3.3

Voor tankwagens, batterijwagens en dragende voertuigen van afneembare tanks moeten de
bevestigingen de minimum belastingen doorstaan zoals gedefinieerd in 6.8.2.1.11 t/m
6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 en 6.8.2.1.16.

9.7.4

De titel “Aarding van FL-voertuigen” is vervangen door “Elektrische verbinding van FLvoertuigen”

9.7.5

Stabiliteit van tankwagens

9.7.5.2

In de 1e zin en in voetnoot 1 is “ECE-Reglement” vervangen door “UN-Reglement”.

9.7.8

Elektrische uitrusting

9.7.8.2

Aan het eind van de 2e zin is de tekst “delen 1, 2, 5, 6, 7, 11 of 18” vervangen door “delen 1,
2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 of 28”.

Hoofdstuk 9.8
9.8.3

Aanvullende voorschriften inzake complete en afgebouwde MEMU’s

De titel “Aarding van MEMU’s” is vervangen door “Elektrische verbinding van MEMU’s”

ADR 2017
In de uitgave ADR 2017 vindt u de volledige Europese
wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de weg. Hierin zijn met ingang van 1 januari
2017 weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd
die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt.
In boek 2 staan de tabellen a en b . De overige wetgeving
staat in boek 1. In het voorjaar van 2019 komt de nieuwe
editie uit.
Kijk voor alle producten van Sdu op www.sdu.nl
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