Samenvatting

KORTE SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN IN HET ADR INGAANDE
1 JANUARI 2017
Inleiding
Op 1 januari 2017 worden in het ADR wederom een groot aantal wijzigingen ingevoerd.
Omdat de officiële Nederlandse vertaling naar verwachting pas in het begin van 2017 zal
verschijnen betreft het hier een vertaling van de auteur.
Onderstaande samenvatting bevat alleen de hoofdlijnen en is dus niet volledig.

DEEL 1

Algemene voorschriften

Hoofdstuk 1.1

Toepassingsgebied en toepasbaarheid

1.1.3

Vrijstellingen

1.1.3.2

Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van gassen

1.1.3.2 (a)

De tekst is als volgt gewijzigd:
Gassen die zich in brandstofreservoirs of gasflessen van een voertuig bevinden, waarmee
vervoer wordt verricht en is bedoeld voor de aandrijving of voor de werking van hun
uitrusting die wordt gebruikt of waarvan het gebruik tijdens het vervoer wordt beoogd
(bijv. koelinrichtingen).
De gassen mogen worden vervoerd in vaste brandstofreservoirs of gasflessen die rechtstreeks
zijn verbonden met de motor van het voertuig en/of additionele uitrusting van het voertuig
of verplaatsbare drukhouders, die voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften.
De gezamenlijke inhoud van de brandstofreservoirs of gasflessen per transporteenheid,
inclusief die zijn toegestaan in 1.1.3.3. (a), mag niet meer bedragen dan de hoeveelheid
energie (MJ) of massa (kg) die overeenkomt met 54000 MJ energie-equivalent.
Opmerking 1: De waarde van 54000 MJ energie-equivalent komt overeen met de
brandstoflimiet van 1.1.3.3 (a) (1500 liter). Voor het energiegehalte van brandstoffen zie de
volgende tabel:
Brandstof

Energiegehalte

Dieselolie

36 MJ/litre

Benzine

32 MJ/litre

Aardgas/Biogas

35 MJ/Nm3

Vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG)

24 MJ/litre

Ethanol

21 MJ/litre

Biodieselolie

33 MJ/litre

Emulsiebrandstof

32 MJ/litre

Waterstof

11 MJ/Nm3

De gezamenlijke inhoud mag niet meer bedragen dan:
– 1080 kg voor LNG en CNG;
– 2250 liter voor LPG.
Opmerking 2: Een container voorzien van uitrusting voor gebruik tijdens het vervoer die is
vastgezet op een voertuig wordt beschouwd als een integraal deel van het voertuig en heeft
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voordeel van dezelfde vrijstellingen als de brandstof die nodig is voor de werking van de
uitrusting.
1.1.3.2 (b)

Geschrapt

1.3.3.3 (a)

Aan het eind zijn de volgende opmerkingen toegevoegd:
Opmerking 1: Een container voorzien van uitrusting voor gebruik tijdens het vervoer die is
vastgezet op een voertuig wordt beschouwd als een integraal deel van het voertuig en heeft
voordeel van dezelfde vrijstellingen als de brandstof die nodig is voor de werking van de
uitrusting.
Opmerking 2: De gezamenlijke inhoud van de brandstofreservoirs of gasflessen per trans
porteenheid, inclusief die gassen als brandstof bevatten, mag niet meer bedragen dan
54000 MJ energie-equivalent (zie Opmerking 1 in 1.1.3.2 (a)).

1.1.3.3 (b)

Geschrapt

1.1.3.3 (c)

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:
– na vervoerscategorie 0, is in kolom 2 in klasse 9 ‘apparaten’ vervangen door ‘voorwerpen’;
– na vervoerscategorie 1 is in kolom 2 in klasse 4.1 aan het eind UN 3241 t/m 3240 vervangen door UN 3231 t/m 3240, 3533 en 3534;
– na vervoerscategorie 2 zijn in kolom 2 in klasse 4.1 aan het eind toegevoegd de UN-nrs.
3531 en 3532;
– na vervoerscategorie 2 is in kolom 2 na klasse 4.1 toegevoegd:
Klasse 4.3: UN 3292;
Klasse 5.1: UN 3356;
– na vervoerscategorie 2 zijn in kolom 2 in klasse 6.1 voor de bestaande tekst toegevoegd
de UN-nrs. 1700, 2016 en 2017 en is ‘en voorwerpen’ geschrapt;
– na vervoerscategorie 2 is in kolom 2 in klasse 9 het UN-nr. 3245 vervangen door de
UN-nrs. 3090, 3091, 3245, 3480 en 3481;
– na vervoerscategorie 3 is in kolom 2 in de eerste zin ‘en voorwerpen’ geschrapt en in
klasse 8 ‘en 3477 vervangen door 3477 en 3506;
– na vervoerscategorie 4 is in kolom 2 in klasse 9 en UN-nr. 3509 vervangen door de
UN-nrs. 3508 en 3509.

1.1.3.10

Vrijstelling in samenhang met het vervoer van lampen die gevaarlijke goederen bevatten

1.1.3.10 (b)

In de Opmerking na subparagraaf (i) is ‘ISO 9001:2008’ vervangen door ‘ISO 9001’.

1.1.4.2

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

1.1.4.2.1(a)

‘kenmerking’ is vervangen door ‘kenmerken’

Hoofdstuk 1.2

Definities en meeteenheden

1.2.1

Definities (bestaande)
Kleine tekstuele wijzigingen in onderstaande bestaande definities:
– CGA: adreswijziging;
– Spuitbus: ‘Een voorwerp bestaande uit etc.’ is toegevoegd
– GHS: 5e is gewijzigd in 6e gewijzigde uitgave;
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–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Handboek beproevingen en criteria: 5e is gewijzigd in 6e gewijzigde uitgave;
Bergingsverpakking (grote): ‘niet voorschriftconforme’ is toegevoegd;
Bergingsdrukhouder: 1000 liter is gewijzigd in 3000 liter;
Drukvat: begin is gewijzigd in ‘Een verplaatsbare drukhouder met een gelaste of naadloze constructie etc.’;
Hoogste bedrijfsdruk (overdruk): de inleidende zin is als volgt gewijzigd:
de hoogste van de volgende drie waarden die kunnen ontstaan boven in de tank in de
bedrijfsstand:
Na de definitie is de volgende nieuwe Opmerking 1 toegevoegd:
Hoogste bedrijfsdruk is niet van toepassing op tanks die worden gelost door de
zwaartekracht volgens 6.8.2.1.14 (a).
De bestaande Opmerkingen 1 en 2 zijn vernummerd in 3 en 4.
VN-modelbepalingen: 18e is gewijzigd in 19e gewijzigde uitgave;
Laadeenheid: ‘een wagen’ is toegevoegd en de opmerking is geschrapt;
Vuller: ‘laadt’ is gewijzigd in ‘vult’;
Goedkeuring:
– Unilaterale goedkeuring: aan het einde van de laatste zin is ‘, die door de zending
wordt bereikt’ geschrapt.
Druk/vacuümtank (voor afvalstoffen): ‘laden’ is vervangen door ‘vullen’.

Definities (nieuwe)
Onder de definitie van Bulkcontainer is de volgende definitie toegevoegd:
Flexibele bulkcontainer: een flexibele container met een inhoud van ten hoogste 15 m3 ,
inclusief binnenbekledingen, daaraan bevestigde voorzieningen voor de behandeling en
bedrijfsuitrusting.
Flexibele bulkcontainer: zie Bulkcontainer
Gebruiksduur: voor naadloze cilinders en drukvaten het aantal jaren dat de cilinder of
drukvat voor gebruik is toegelaten.
Laden: alle activiteiten uitgevoerd door de bellader in overeenstemming met de definitie
van belader.
Levensduur ontwerp: voor naadloze cilinders en drukvaten de maximale levensduur (in aantal
jaren) waarvoor de cilinder of drukvat is ontworpen en goedgekeurd in overeenstemming
met de van toepassing zijnde norm.
Lossen: alle activiteiten uitgevoerd door de losser in overeenstemming met de definitie van
losser.
Samengeperst aardgas (CNG): een samengeperst gas bestaande uit aardgas met een hoog
methaangehalte dat is ingedeeld onder UN-nummer 1971.
SAPT: (Self-accelerating polymerization
polymerisatie temperatuur.

temperature)

zie

Zichzelf-versnellende

Verblijftijd: de tijd die verstrijkt tussen het tot stand brengen van de aanvankelijke
vultoestand totdat de druk als gevolg van warmtetoestroming is gestegen tot de laagste
openingsdruk van de drukbegrenzende inrichting(en) van tanks, bestemd voor het vervoer
van sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen.
Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG): een refrigerated liquefied gas bestaande uit aardgas met
een hoog methaangehalte dat is ingedeeld onder UN-nummer 1972.
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Zichzelf-versnellende polymerisatie temperatuur (SAPT): de laagste temperatuur waarbij
polymerisatie kan optreden van een stof in de verpakking, IBC of tank zoals gebruikt tijdens
het vervoer. De SAPT moet worden bepaald in overeenstemming met de procedures voor de
beproevingen die zijn vastgesteld voor de zichzelf-versnellende polymerisatie temperatuur
volgens Deel II, sectie 28 van het Handboek beproevingen en criteria.
Opmerking: Voor transporttanks zie 6.7.4.1.
Hoofdstuk 1.4

Veiligheidsplichten van de betrokkenen

1.1.2.1

Afzender

1.4.2.1.1 (c)

‘kenmerkingen’ is vervangen door ‘kenmerken’

1.4.2.1.1 (e)

Na ‘ongereinigde lege voertuigen’ is de tekst gewijzigd in ‘en bulkcontainers zijn voorzien van grote
etiketten, kenmerken en etiketten in overeenstemming met Hoofdstuk 5.3 en dat ongereinigde
lege tanks op dezelfde wijze gesloten zijn en dezelfde waarborgen van dichtheid bieden als in
gevulde toestand’.

1.4.2.2

Vervoerder

1.4.2.2.1 (d)

In de Opmerking is na ’4.2.4.4,’ tussengevoegd ’4.3.2.3.7,’

1.4.2.2.1 (f)

De tekst is gewijzigd in ‘zich ervan vergewissen dat de voor de voertuigen in Hoofdstuk 5.3
voorgeschreven grote etiketten, kenmerken en oranje borden zijn aangebracht;’

1.4.2.2.1 (g)

De tekst is gewijzigd in ‘zich ervan vergewissen dat de in het ADR voorgeschreven uitrusting voor
de transporteenheid, bemanning en bepaalde klassen aan boord van het voertuig is;’

1.4.2.2.6

(nieuw) De vervoerder moet aan de bemanning van het voertuig de schriftelijke instructies
verschaffen, zoals voorgeschreven in het ADR.

1.4.3.1

Belader

1.4.3.1.1 (c)

De tekst is gewijzigd in: ‘moet de bijzondere voorschriften voor het laden en de behandeling
naleven;’

1.4.3.1.1 (d)

De tekst is gewijzigd in: ‘moet na het laden van gevaarlijke goederen in een container de voorschriften
voor het aanbrengen van grote etiketten, kenmerken en oranje borden overeenkomstig hoofdstuk
5.3 naleven;’

1.4.3.3

Vuller

1.4.3.3 (h)

De tekst is gewijzigd in: ‘moet, indien hij de gevaarlijke goederen voor het vervoer voorbereidt,
ervoor zorgen dat de (grote) etiketten, kenmerken en, oranje borden op de tanks, de voertuigen
en de bulkcontainers zijn aangebracht in overeenstemming met hoofdstuk 5.3;’

1.4.3.7

Losser
De opmerking is geschrapt.

1.4.3.7.1 (c)

Aan het eind is toegevoegd: ‘en de behandeling’

1.4.3.7.1 (f)

De tekst is gewijzigd in: ‘waarborgen dat op de containers, wanneer deze volledig zijn gelost,
gereinigd en gedecontamineerd, de grote etiketten, kenmerken en oranje borden overeenkomstig
hoofdstuk 5.3 niet langer zichtbaar zijn’
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Hoofdstuk 1.6

Overgangsvoorschriften

1.6.1

Algemeen

1.6.1.1

(gewijzigd) algemene overgangstermijn wordt 30 juni 2017.

1.6.1.20

(geschrapt) overgangstermijn voor gelimiteerde hoeveelheden.

1.6.1.25

(gewijzigd) overgangstermijn alleen nog 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.

1.6.1.30

De tekst is als volgt gewijzigd:
Etiketten die voldoen aan de tot en met 31 december 2014 geldende vereisten van 5.2.2.2.1.1
mogen verder worden gebruikt tot en met 30 juni 2019.

1.6.1.31

(geschrapt) overgangstermijn voor het opschrift OVERVERPAKKING.

1.6.1.32

(geschrapt) overgangstermijn voor het opschrift BERGING.

1.6.1.37

(nieuw) Gereserveerd

1.6.1.38

(nieuw) overgangstermijn opleidingscertificaten

1.6.1.39

(nieuw) overgangstermijn bijzondere bepaling 188

1.6.1.40

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

1.6.1.41

(nieuw) overgangstermijn grote verpakkingen LP02 met bijzondere bepaling L2.

1.6.1.42

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

1.6.1.43

(nieuw) overgangstermijn voor voertuigen geregistreerd en in dienst gesteld voor 1 juli 2017, zoals
aangegeven in de bijzondere bepalingen 240, 385 en 699 van hoofdstuk 3.3.

1.6.2

Drukhouders en houders voor klasse 2

1.6.2.3

(wijziging) ‘kenmerking volgens’ wordt ‘kenmerken volgens’

1.6.3

Vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en batterijwagens

1.6.3.40

(geschrapt) overgangstermijn tankcode (kolom 12 van tabel A) voor stoffen giftig bij inademing
voor tankwagens en afneembare tanks.

1.6.3.46

(nieuw) overgangstermijn voor vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks gebouwd voor 1
juli 2017.

1.6.4

Tankcontainers, transporttanks en MEGC’s

1.6.4.19

(geschrapt) overgangstermijn tankcode L1,5BN voor tankcontainers.

1.6.4.36

(geschrapt) overgangstermijn bijzondere bepaling TP37 voor transporttanks.

1.6.4.37

(geschrapt) 2e zin overgangstermijn kenmerking transporttanks en MEGC’s.
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1.6.4.41

(geschrapt) overgangstermijn tankcode (kolom 12 van tabel A) voor stoffen giftig bij inademing
voor tankcontainers

1.6.4.47

(nieuw) overgangstermijn constructie tankcontainers voor sterk gekoelde vloeibaar gemaakte
gassen.

1.6.4.48

(nieuw) overgangstermijn voor tankcontainers gebouwd voor 1 juli 2017.

1.6.5

Voertuigen

1.6.5.4

(wijziging) overgangstermijn voor constructie EX/II-, EX/III-, FL-, OX- en AT‑voertuigen wordt
31 december 2016 tot 31 maart 2018

1.6.5.16

(nieuw) overgangstermijn voor EX/II-, EX/III-, FL-, en OX-voertuigen die zijn geregistreerd voor
1 april 2018 met brandstofreservoirs die niet zijn goedgekeurd volgens ECE Voorschrift nr. 34
mogen verder worden gebruikt.

1.6.5.17

(nieuw) overgangstermijn voor voertuigen die niet voldoen aan bepaalde eisen voor de constructie.

1.6.5.18

(nieuw) overgangstermijn voor OX-voertuigen voor het vervoer van UN-nummer 2015.

1.6.5.19

(nieuw) overgangstermijn voor de jaarlijkse technische keuring van OX-voertuigen.

1.6.5.20

(nieuw) overgangstermijn voor certificaten van goedkeuring voor OX‑voertuigen.

Hoofdstuk 1.7

Algemene bepalingen voor radioactieve stoffen

1.7.1.5.1 (a)

In de tekst is 5.2.1.9 gewijzigd in 5.2.1.10.

Hoofdstuk 1.8

Controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning van de naleving
van de veiligheidsvoorschriften

1.8.3

Veiligheidsadviseur

1.8.3.2 (b)

2 x is voor ‘laad- of loswerkzaamheden’ toegevoegd ‘verpakkings-, vul-,’

1.8.3.3

bij het 3e, 5e, 6e en 9e gedachtestreepje van de derde subparagraaf is voor ‘laden en lossen’
toegevoegd ‘verpakken, vullen,’

1.8.3.6

voor ‘laad- of loswerkzaamheden’ is toegevoegd ‘verpakkings-, vul-,’

1.8.3.9

na ‘vervoer’ is toegevoegd ‘verpakken, vullen, laden of lossen’.

1.8.3.10

aan het eind van het 2e gedachtestreepje is toegevoegd: ‘inclusief, indien nodig de infrastructuur
en organisatie van elektronische examens volgens 1.8.3.12.5, indien deze moeten worden
uitgevoerd’.

1.8.3.11 (b)

bij het 10e gedachtestreepje tussen de haakjes is voor ‘laden en lossen’ toegevoegd ‘verpakken,
vullen,’
Bij het 11e gedachtestreepje is voor ‘laden en na lossen’ toegevoegd ‘verpakken, vullen,’

1.8.3.12.2

de tekst is gewijzigd in:
‘De bevoegde autoriteit of een door deze bevoegde autoriteit aangewezen exameninstituut
moet bij elk examen surveilleren. Elke manipulatie en bedrog moet zoveel mogelijk
worden uitgesloten. Authenticiteit van de kandidaat moet worden gewaarborgd. Bij het
schriftelijk examen is het gebruik van andere documentatie dan internationale of nationale
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voorschriften niet toegestaan. Alle examendocumenten moeten worden geregistreerd en
bewaard als een print-out of elektronisch als een bestand.
18.3.12.4 (a)

bij het 4e gedachtestreepje is de tekst gewijzigd in ‘kenmerken, etiketten en grote etiketten
voor het gevaar’

18.3.12.5

(nieuw) Schriftelijke examens mogen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd als elektronische
examens, waarbij de antwoorden worden geregistreerd en geëvalueerd met gebruik van
Elektronische Gegevensverwerking (EDP Electronic Data Processing), indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
(a) De hardware en software moet worden gecontroleerd en geaccepteerd door de bevoegde autoriteit of een door deze bevoegde autoriteit aangewezen exameninstituut;
(b) Goede technische functionering moet worden verzekerd. Regelingen moeten worden getroffen
over wanneer en hoe het examen kan worden voortgezet bij een storing van de apparaten en
applicaties. Er mogen geen hulpmiddelen beschikbaar zijn op invoerapparaten (b.v. elektronische zoekfunctie), de apparatuur die is verschaft volgens 1.8.3.12.3 mag de kandidaten tijdens
het examen niet toestaan om te communiceren met elk ander apparaat;
(c) De laatste invoer van elke kandidaat moet worden gelogd. De bepaling van de resultaten moet
transparant zijn.

1.8.3.18

In de achtste regel van het model certificaat, beginnend met ‘Geldig tot en met’ is voor ‘laaden loswerkzaamheden’ toegevoegd ‘verpakkings-, vul-,’
De laatste twee regels van het model van het certificaat zijn geschrapt.

1.8.8

Procedures voor de conformiteitsbeoordeling van gaspatronen

1.8.8.4.3 (d)

‘voor de kenmerking’ is vervangen door ‘voor kenmerking’.

Hoofdstuk 1.9

Beperkingen in het vervoer door de bevoegde autoriteiten

1.9.5
1.9.5.2

Beperkingen in tunnels

1.9.5.2.2

In de tabel van Tunnelcategorie D, eerste rij:
– Klasse 4.1: aan het eind is ‘en 3251’ vervangen door ‘,3251, 3531, 3532, 3533 en 3534’;
– Klasse 6.1: na ‘en TFW’ is aan het eind toegevoegd ‘en 3507’;
– Klasse 8: is aan het eind ‘en UN 3507’ geschrapt.

1.9.5.2.2

Bij tunnelcategorie E is de tekst voor de Opmerking als volgt gewijzigd:
Beperking voor het vervoer van alle gevaarlijke goederen behalve voor het vervoer van
goederen waarvoor in kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2 (-) wordt aangegeven en voor
alle gevaarlijke goederen volgens de bepalingen van hoofdstuk 3.4, indien de vervoerde
hoeveelheden meer dan 8 ton totale bruto massa per transporteenheid bedragen.

1.9.5.3

Bepalingen voor verkeersborden en kennisgeving van beperkingen

1.9.5.3.6

De voetnoot is geschrapt.
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Deel 2

Classificatie

Hoofdstuk 2.1

Algemene voorschriften

2.1.1

Inleiding

2.1.2.2

Aan het eind is een nieuwe zin toegevoegd:
‘De goederen die met name worden genoemd in kolom (2) van tabel A van hoofdstuk 3.2
moeten worden vervoerd volgens hun classificatie in tabel A of onder de voorwaarden die
zijn gespecificeerd in 2.1.2.8

2.1.2.8

(nieuw) Bepalingen voor de indeling van goederen, waarvoor de afzender op grond van beproevingen
heeft vastgesteld dat een met name genoemde stof in kolom (2) van tabel van hoofdstuk 3.2 aan
indelingscriteria voldoet voor een klasse die niet is weergegeven in kolom (3a) of kolom (5) van
tabel A van hoofdstuk 3.2.

2.1.3

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

2.1.3.4.2

– Na UN 3151 POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR is de volgende nieuwe positie
toegevoegd:
UN 3151 HALOGEENMONOMETHYLDIPHENYLMETHANEN, VLOEIBAAR
– Na UN 3152 POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST is de volgende nieuwe positie toegevoegd:
UN 3152 HALOGEENMONOMETHYLDIPHENYLMETHANEN, VAST

Hoofdstuk 2.2

Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen

2.2.1
2.2.1.1

Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen

2.2.1.1.5

In de definitie van subklasse 1.6 is in de tweede zin ‘bevatten alleen extreem weinig gevoelige
stoffen’ gewijzigd in ‘bevatten overwegend extreem weinig gevoelige stoffen’.

2.2.1.1.6

De definitie van compatibiliteitsgroep N is gewijzigd in:
‘Voorwerp dat overwegend weinig gevoelige stoffen bevat’.

2.2.1.1.7

Indeling van vuurwerk in de subklassen

2.2.1.1.7.1

Tekst is gewijzigd in verband met de indeling van het type vuurwerk ‘watervallen’

2.2.1.1.7.5

In de tabel is na ‘Fonteinen’ een nieuwe rij toegevoegd voor het vuurwerk type ‘waterval’.

2.2.1.1.9

(nieuw) Bepalingen voor ‘Classificatie documentatie’

2.2.1.4

Glossarium van de benamingen
Na de benaming RAKETAANDRIJVINGEN is aan het eind toegevoegd UN-nummer 0510.

2.2.2

Klasse 2 Gassen

2.2.2.2

Niet ten vervoer toegelaten gassen

2.2.2.2.1

De tekst is gewijzigd in verband met de uitzondering genoemd in bijzondere bepaling (r) van
verpakkingsinstructie P200 (10) van 4.1.4.1.
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2.2.2.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel onder ‘Andere voorwerpen die gas onder druk bevatten’ zijn na ’6F’ de volgende
nieuwe rijen toegevoegd:
3529

VERBRANDINGSMOTOR, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN

3529

MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN

3529

VERBRANDINGSMACHINES, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN

3529

MACHINES MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN

2.2.3

Klasse 3 Brandbare vloeistoffen

2.2.3.1

Criteria

2.2.3.1.5

(nieuwe titel) Viskeuze vloeistoffen
De bestaande tekst is 2.2.3.1.5.1 geworden.

2.2.3.1.5.1

Het begin van de tekst is gewijzigd in ‘Behalve als voorgeschreven in viskeuze vloeistoffen die:’

2.2.3.1.5.2

(nieuw) Voorwaarden voor vrijstelling van het ADR voor viskeuze vloeistoffen die ook milieugevaarlijk
zijn.

2.2.3.2

Niet ten vervoer toegelaten stoffen

2.2.3.2.2

De tekst is gewijzigd in verband met een verwijzing naar de bijzondere bepaling 386 van hoofdstuk
3.3 over de nodige voorzorgsmaatregelen om polymerisatie te voorkomen.

2.2.3.3

Lijst van verzamelaanduidingen
In de tabel is bij ‘F3 voorwerpen’ aan het eind van de juiste vervoersnaam voor UN 3269
toegevoegd ‘, vloeibaar basismateriaal’.
In de tabel zijn bij ‘F3 voorwerpen’ na de 3e positie UN 3473 toegevoegd:

2.2.41

3528

VERBRANDINGSMOTOR, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN

3528

MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN

3528

VERBRANDINGSMACHINES, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN

3528

MACHINES MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN

De titel is gewijzigd in:

Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste
ontplof bare stoffen in niet explosieve toestand
2.2.41.1

Criteria

2.2.41.1.1

In de 1e paragraaf, 3e gedachtestreepje, is aan het eind toegevoegd ‘en polymeriserende stoffen’.
In de 2e paragraaf is aan het eind een 5e gedachtestreepje toegevoegd met de tekst:
‘-polymeriserende stoffen (zie 2.2.41.1.20 en 2.2.41.1.21)

2.2.41.1.2

Tussen F3 anorganisch en FO brandbare vaste stoffen oxiderend is ingevoegd: ‘F4 voorwerpen’
Aan het eind van de onderverdeling van klasse 4.1 is toegevoegd:
PM polymeriserende stoffen
PM1 waarvoor temperatuurbeheersing niet is vereist
PM2 waarvoor temperatuurbeheersing is vereist
(nieuw) Polymeriserende stoffen
Definities en eigenschappen
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2.2.41.1.20

tekst
(nieuw) Voorschriften voor de temperatuurbeheersing

2.2.41.1.21

tekst

2.2.41.3

Lijst van verzamelaanduidingen
Na ‘Brandbare vaste stoffen, zonder bijkomend gevaar’ is na F3 tussengevoegd:
Voorwerpen F4
3527 POLYESTERHARS-KIT, vast basismateriaal
Aan het eind van de lijst is toegevoegd:
Polymeriserende stoffen PM
Geen temperatuurbeheersing vereist
PM1 3531
POLYMERISERENDE STOF, VAST, GESTABILISEERD, N.O.S.
3532		
POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, GESTABILISEERD, N.O.S.
Temperatuurbeheersing vereist
PM2 3533	POLYMERISERENDE STOF, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING,
N.O.S.
3534		POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING, N.O.S.

2.2.52

Klasse 5.2 Organische peroxiden

2.2.52.4

Lijst van reeds ingedeelde organische peroxiden
In de lijst zijn bij onderstaande posities wijzigingen aangebracht:

Organisch peroxide

positie

kolom

wijziging

tert-BUTYLCUMYLPEROXIDE

1

UN-nummer

3107 wordt 3109

tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAAT

1e

Concentratie (%)

>32-100 wordt >37-100

tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAAT

3

e

Concentratie (%)

≤ 32 wordt ≤37

tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAAT

3

e

Verdunningsmiddel type B (%)

≥68 wordt ≥63

DIBENZOYLPEROXIDE

1e

Concentratie (%)

>51-100 wordt >52-100

DICETYLPEROXYDICARBONAAT

1

Verpakkingsmethode

OP7 wordt OP8

DICETYLPEROXYDICARBONAAT

1e

UN-nummer

3116 wordt 3120

e

e

2.2.61

Klasse 6.1 Giftige stoffen

2.2.61.1

Criteria

2.2.61.1.14

De tekst is als volgt gewijzigd:
Stoffen, oplossingen en mengsels, - met uitzondering van stoffen en preparaten die worden
gebruikt als pesticiden -, die niet zijn geclassificeerd acuut giftig categorie 1, 2 en 3 volgens
Verordening 1272/2008/EG3 , kunnen worden beschouwd als stoffen die niet tot klasse 6.1
behoren.
3

Verordening 1272/2008/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 16 december 2008 inzake de
classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, betreffende de aanpassing en intrekking van
Richtlijn 67/548/EEG en 1999/45/EC; en de aanpassing van Verordening 1907/2006/EG, gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie, L353, 31 december 2008, blz. 1-1355.

De bestaande voetnoten 3 en 4 zijn geschrapt.
2.2.61.2

10

Niet ten vervoer toegelaten stoffen
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2.2.61.2.1

De tekst is gewijzigd in verband met een verwijzing naar de bijzondere `bepaling 386 van
hoofdstuk 3.3 over de nodige voorzorgsmaatregelen om polymerisatie te voorkomen.

2.2.62

Klasse 6.2 Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)

2.2.62.1

Criteria

2.2.62.1.1

Aan Opmerking 1 is een 2e zin toegevoegd:
Het vervoer van onopzettelijk of natuurlijk geïnfecteerde dieren is alleen onderworpen
aan de regels en voorschriften van respectievelijk de landen van oorsprong, doorvoer en
bestemming.

2.2.62.1.12

Besmette dieren

2.2.62.1.12.1

De tekst van de voetnoot is gewijzigd.

2.2.7

Klasse 7 Radioactieve stoffen

2.2.7.2.4

Classificatie van colli of onverpakte stoffen

2.2.7.2.4.1.3

In deze paragraaf is ‘kenmerking ‘RADIOACTIVE’ 3x vervangen door ‘kenmerk ‘RADIOACTIVE’

2.2.7.2.4.1.4

In deze paragraaf is ‘kenmerking ‘RADIOACTIVE’ vervangen door ‘kenmerk ‘RADIOACTIVE’

2.2.7.2.4.1.5 (b)

’2.2.7.2.4.5.1’ is vervangen door ’2.2.7.2.4.5.2’.

2.2.8

Klasse 8 Bijtende stoffen

2.2.8.1

Criteria

2.2.8.1.9

De tekst is als volgt gewijzigd:
Stoffen, oplossingen en mengsels die niet zijn geclassificeerd als bijtend voor de huid of
metaal volgens Verordening 1272/2008/EG3, kunnen worden beschouwd als stoffen die niet
tot klasse 8 behoren.
3

Verordening 1272/2008/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 16 december 2008 inzake de
classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, betreffende de aanpassing en intrekking van
Richtlijn 67/548/EEG en 1999/45/EC; en de aanpassing van Verordening 1907/2006/EG, gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie, L353, 31 december 2008, blz. 1-1355.

De Opmerking blijft ongewijzigd.
2.2.8.2

Niet ten vervoer toegelaten stoffen

2.2.8.2.1

De tekst is gewijzigd in verband met een verwijzing naar de bijzondere bepaling 386 van hoofdstuk
3.3 over de nodige voorzorgsmaatregelen om polymerisatie te voorkomen.

2.2.9

Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

2.2.9.1

Criteria

2.2.9.1.2

Na M2 is ‘apparaten’ gewijzigd in ‘voorwerpen’
Na M11 is na ‘stoffen’ toegevoegd ‘en voorwerpen’

2.2.9.1.5

In de titel en de tekst is ‘apparaten’ gewijzigd in ‘voorwerpen’
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De volgende nieuwe 1e paragraaf is toegevoegd:
Lithiumbatterijen moeten aan de volgende voorschriften voldoen, tenzij anders voor
geschreven in het ADR (b.v. voor prototype batterijen en kleine productie volumes volgens
bijzondere bepaling 310 of beschadigde batterijen volgens bijzondere bepaling 376).

2.2.9.1.7

De laatste Opmerking is geschrapt.
2.2.9.1.10

Milieugevaarlijke stoffen (aquatisch milieu)

2.2.9.1.10.2

Definities en eisen aan de gegevens

2.2.9.1.10.2.5

In de 2e paragraaf, 2e zin is ‘volgens beproevingsrichtlijn 107 of 117 van de OESO’ gewijzigd in
‘volgens beproevingsrichtlijn 107, 117 of 123 van de OESO’.

2.2.9.1.10.5

Stoffen en mengsels die als milieugevaarlijke stoffen (aquatisch milieu) zijn geclassificeerd op
grond van Verordening 1272/2008/EG
In de titel en in subparagraaf (a) is de referentie naar de voetnoot na 1272/2008/EC
vernummerd als3. De tekst van de voetnoot is als volgt:
3

Verordening 1272/2008/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 16 december 2008 inzake de
classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, betreffende de aanpassing en intrekking van
Richtlijn 67/548/EEG en 1999/45/EC; en de aanpassing van Verordening 1907/2006/EG, gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie, L353, 31 december 2008, blz. 1-1355.

Aan het einde van subparagraaf (a) is ‘of indien nog relevant overeenkomstig, de genoemde
Verordening, Risicozin(nen) R50, R50/53 of R51/53, overeenkomstig de Richtlijnen 67/548/
EEG3 of 1999/45/EG4’ geschrapt.
Subparagraaf (b) is als volgt gewijzigd:
mogen worden beschouwd als niet-milieugevaarlijke stof (aquatisch milieu) indien daaraan
een dergelijke categorie niet behoeft te worden toegekend overeenkomstig de genoemde
Verordening.
Genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen
2.2.9.1.11

– Bij Opmerking 2 is de tekst van de voetnoot gewijzigd.
– Er is een nieuwe Opmerking 3 ingevoegd.
– De bestaande Opmerking 3 is vernummerd in Opmerking 4
Andere stoffen, die tijdens het vervoer een gevaar vertonen maar die niet onder de definitie van
een andere klasse vallen
2.2.9.1.14
In de lijst voor de Opmerking is onderaan toegevoegd:
– voertuigen, verbrandingsmotoren en verbrandingsmachines.
In de Opmerking zijn de posities voor de UN-nummers 3166 en 3171 geschrapt.

2.2.9.3

Lijst van posities (gewijzigd)
M2:
– In de titel is ‘apparaten’ gewijzigd in ‘voorwerpen’
– Na UN 3151 POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR of is tussengevoegd:
3151
HALOGEENMONOMETHYLDIFENYLMETHANEN, VLOEIBAAR of
– Na UN 3152 POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST is tussengevoegd:
3152
HALOGEENMONOMETHYLDIFENYLMETHANEN, VAST of
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M11:
In het rechter vak is in de inleidende zin na ‘stoffen’ tussengevoegd ‘en voorwerpen’
De volgende nieuwe posities zijn tussen UN 2969 en UN 3316 gevoegd:
3166
VOERTUIG, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of
3166
VOERTUIG, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of
3166	VOERTUIG MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of
3166	
VOERTUIG MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF
AANGEDREVEN
3177
VOERTUIG MET ACCUVOEDING of
3177
APPARAAT MET ACCUVOEDING
Na UN 3509 zijn de volgende nieuwe posities toegevoegd:
3530
VERBRANDINGSMOTOR of
3530
VERBRANDINGSMACHINES

DEEL 3

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

Hoofdstuk 3.1

Algemeen

3.1.2

Juiste vervoersnaam

3.1.2.2

Aan het eind van de 1e zin is ‘de kenmerking van het collo’ gewijzigd in ‘de kenmerken van het
collo’.

3.1.2.3

Aan het eind van de 2e zin is ‘de kenmerking van het collo’ gewijzigd in ‘de kenmerken van het
collo’.

3.1.2.6

In de inleidende zin voor de subparagrafen (a) en (b) aan het eind is voor ‘,dan moeten:’
tussengevoegd ‘of de ontwikkeling van buitensporige warmte, of indien chemische stabilisatie
wordt gebruikt in combinatie met temperatuurbeheersing’

3.1.2.6 (a)

De tekst is gewijzigd in:
voor vloeistoffen en vaste stoffen waarvoor de SAPT1 (gemeten zonder of met inhibitor, indien
chemische stabilisatie wordt toegepast) minder of gelijk is aan hetgeen voorgeschreven is
in 2.2.41.1.21 zijn de voorschriften van 2.2.41.1.17, bijzondere bepaling 386 van hoofdstuk
3.3, bijzondere bepaling V8 van hoofdstuk 7.2, bijzondere bepaling S4 van hoofdstuk 8.5 en
de voorschriften van hoofdstuk 9.6 van toepassing, behalve dat uit de term ‘SADT’, zoals
gebruikt in deze paragrafen op te maken is dat deze ook de ‘SAPT’ omvat als de betreffende
stof reageert door polymerisatie.
1

Voor de definitie van self-accelerating polymerization temperature (zichzelf-versnellende polymerisatie
temperatuur) (SAPT) zie 1.2.1

Hoofdstuk 3.2

Lijst van gevaarlijke goederen

3.2.1

Tabel A: Lijst van gevaarlijke goederen
Toelichting per kolom
Kolom (17) Bijzondere bepalingen voor het vervoer – los gestort.
De derde zin is als volgt gewijzigd:
Indien geen bijzondere bepaling met de code ‘VC’ of een verwijzing naar een specifieke
paragraaf is aangegeven in deze kolom en geen bijzondere bepaling met de code ‘BK’ of
een verwijzing naar een specifieke paragraaf is aangegeven in kolom (10) die deze wijze van
vervoer uitdrukkelijk toestaat, is los gestort vervoer niet toegestaan.
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Kolom (20) Gevaarsidentificatienummer
In de beschrijving is ‘oranje kenmerking’ vervangen door ‘oranje borden’.
Tabel A
In Tabel A zijn de volgende nieuwe UN-nummers opgenomen:
Verpakkingsgroep

Etiketten

UNnummer

Benaming en beschrijving

Klasse

Classificatiecode

0015

ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die bij inademen giftige stoffen bevat

1

1.2G

1+6.1

0016

ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die bij inademen giftige stoffen bevat

1

1.3G

1+6.1

0303

ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die bij inademen giftige stoffen bevat

1

1.4G

1.4+6.1

0510

RAKETAANDRIJVINGEN

1

1.4C

1.4

3527

POLYESTERHARS-KIT, vast basismateriaal

4.1

F4

3528

VERBRANDINGSMOTOR DOOR BRANDBARE VLOEISTOF
AANGEDREVEN of MOTOR MET BRANDSTOFCEL DOOR BRANDBARE
VLOEISTOF AANGEDREVEN of VERBRANDINGSMACHINE DOOR
BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of MACHINE MET
BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN

3

F3

3

3529

VERBRANDINGSMOTOR DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of
MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN
of VERBRANDINGSMACHINE DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN
of MACHINE MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS
AANGEDREVEN

2

6F

2.1

3530

VERBRANDINGSMOTOR of VERBRANDINGSMACHINE

9

M11

3531

POLYMERISERENDE STOF, VAST, GESTABILISEERD, N.E.G.

4.1

PM1

III

4.1

3532

POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, GESTABILISEERD, N.E.G.

4.1

PM1

III

4.1

3533

POLYMERISERENDE STOF, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
N.E.G.

4.1

PM2

III

4.1

3534

POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING N.E.G.

4.1

PM2

III

4.1

III

4.1

9

In de volgende UN-nummers zijn wijzigingen aangebracht in de benamingen:
1202

DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:+AC:2014 of GASOLIE
of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt overeenkomstig norm EN
590:+AC:2014

3

F1

III

3

1845

Kooldioxide, vast (droogijs)
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR - met uitzondering van 5.5.3

9

M11

3151

POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR of
HALOGEENMONOMETHYLDIFENYLMETHANEN, VLOEIBAAR of
POLYHALOGEENTERFENYLEN, VLOEIBAAR

9

M2

II

9

3152

POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST of
HALOGEENMONOMETHYLDIFENYLMETHANEN, VAST of
POLYHALOGEENTERFENYLEN, VAST

9

M2

II

9

3166

VOERTUIG, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VOERTUIG
DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of VOERTUIG MET
BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VOERTUIG
MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN

9

M11

3171

VOERTUIG MET ACCUVOEDING of APPARAAT MET ACCUVOEDING

9

M11

3269

POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basismateriaal

3

F3

II

3

3269

POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basismateriaal

3

F3

III

3
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In de hieronder vermelde UN-nummers zijn wijzigingen aangebracht in bepaalde
kolommen:
– UN-Nrs. 1005 en 3516:
In kolom (6) is bijzondere bepaling ’379’ toegevoegd.
– UN-Nrs. 1006, 1013, 1046, 1056, 1065, 1066, 1956, 2036:
In kolom (6) is bijzondere bepaling ’378’ toegevoegd.
– UN-Nrs. 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218,
1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921,
1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2383, 2396, 2452, 2521, 2527,
2531, 2607, 2618, 2838, 3022, 3073 en 3079:
In kolom (6) is toegevoegd bijzondere bepaling ’386’, in kolom (16) ‘V8’ en in kolom (19)
‘S4’.
– UN-Nrs.1092, 1098, 1143, 1163, 1238, 1239, 1244, 1595, 1695, 1752, 1809, 2334, 2337, 2646
en 3023:
In kolom (11) is ‘TP35’ geschrapt.
– UN-Nrs 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1287, 1306, 1866, 1993 en 1999:
In kolom (6) is na elke eerste positieve voor verpakkingsgroep III ’640E’ geschrapt.
– UN- Nrs. 1135, 1182, 1251, 1541, 1580, 1605, 1670, 1810, 1838, 1892, 2232, 2382, 2474, 2477,
2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2668, 3079
en 3246
In kolom (11) is ‘TP37’ geschrapt.
– UN-Nr. 1202:
In kolom (2), is ‘EN 590:2009 + A1:2010’ twee maal vervangen door ‘EN 590:2013 +
AC:2014’ .
– UN-Nrs. 1202, 1203, 1223, 1268 (alle posities), 1863 (alle posities) en 3475:
In kolom (6) is de bijzondere bepaling ’363’ geschrapt.
– UN-Nrs. 1334, 1350, 1454, 1474, 1486, 1498, 1499, 1942, 2067, 2213, 3077, 3377 en 3378 VG
II:
In column (10) is toegevoegd ‘BK3’.
– UN-Nrs. 1361 en 3088:
In kolom (6) is toegevoegd ’665’
– UN-Nrs. 3166, 3171, 3528, 3529 en 3530:
In kolom (6) is toegevoegd ’669’
– UN Nr. 1415:
In kolom (10) is toegevoegd ‘T9’ en in kolom (11) ‘TP7’ en ‘TP33’.
– UN Nr. 1950:
In kolom (8) is ‘LP02’ vervangen door ‘LP200’.
– UN Nr. 1966:
In kolom (11) is ‘TP23’ geschrapt.
– UN Nr. 2000:
In kolom (6) is bijzondere bepaling ’383’ toegevoegd.
– UN Nr. 2015 (beide posities):
In kolom (14) is ‘OX’ vervangen door ‘FL’.
– UN No. 2211:
In kolom (6) is de bijzondere bepaling ’207’ vervangen door ’382’.
– UN Nrs. 2211 en 3314:
In kolom (18) is toegevoegd ‘CV36’.
– UN Nr. 2813 (alle posities):
In kolom (9a) is ‘PP83’ geschrapt.
– UN Nrs. 2814 (eerste positie), 2900 (eerste positie), 3077 en 3082:
In kolom (15) is ‘(E)’ vervangen door ‘(-)’.
– UN Nr. 2815:
In kolom (5) is toegevoegd ‘+ 6.1’ , in kolom (3b) is ‘C7’ vervangen door ‘CT1’ en in kolom
(20) is ’80’ vervangen door ’86’.
– UN Nrs. 2977 en 2978:
In kolom ( 5) is ‘+ 6.1’ toegevoegd voor ‘+ 8’ en in kolom (20) is ’78’ vervangen door ’768’.
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– UN Nrs. 3090, 3091, 3480 en 3481:
In kolom (5) is ’9’ vervangen door ’9A’ en in kolom (8) is toegevoegd ‘P910’.
– UN Nrs. 3091 en 3481:
In kolom (6) is bijzondere bepaling ’310’ toegevoegd.
– UN Nr. 3257:
In kolom (6) is bijzondere bepaling ’668’ toegevoegd.
– UN Nr. 3507:
In kolom (3) is ’8’ vervangen door ’6.1’, in kolom (5) ’8’ door ’6.1 +8’ en in kolom (8)
‘P805’ door ‘P603’.
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

Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen

3.3.1

In de inleiding is de volgende 2e zin toegevoegd:

Indien een bijzondere bepaling een voorschrift bevat voor het kenmerken van een
verpakking moet aan de bepalingen van 5.2.1.2 (a) en (b) worden voldaan. Indien het vereiste
kenmerk in de vorm van een specifieke bewoording tussen aanhalingstekens is aangegeven,
bijvoorbeeld ‘Beschadigde Lithium Batterijen’, moet de hoogte van het kenmerk ten minste
12 mm zijn, tenzij anders aangegeven in de bijzondere bepaling of ergens anders in het ADR
Bestaande bijzondere bepalingen
Kleine en grote tekstuele wijzigingen in onderstaande bijzondere bepalingen:
172 (b), 188 (f), 188 (h) en (i) worden (g) en (h), 188 (aan het eind), 207, 216, 217, 218, 225, 236,
240, 310, 312, 317, 327, 335, 356, 363, 369, 370, 373, 376, 528, 531, 545, 581, 592, 633, 636, 653,
655, 658, 660, 663, 664,
Geschrapte bijzondere bepalingen
188 (g)
Nieuwe bijzondere bepalingen
378: Stralingsdetectoren;
379: Ammoniak, watervrij;
380: (Gereserveerd);
381: (Gereserveerd);
382: Polymeerkorrels;
383: Tafeltennisballen;
384: (Gereserveerd);
385:	UN 3166 (Voertuigen aangedreven door brandbare vloeistof, brandbaar gas of brandstofcel)
386: Stoffen gestabiliseerd door temperatuurbeheersing;
387499 (Gereserveerd)
665	Ongeslepen harde kolen, cokes en antraciet die voldoen aan de criteria van klasse 4.2,
verpakkingsgroep III zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR;
666 UN 3166 (voertuigen), UN 3171 (voertuigen of apparaten met accuvoeding)
667 Lithium cellen of Lithiumbatterijen
668	Stoffen onder verhoogde temperatuur voor het aanbrengen van wegmarkeringen zijn
onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
669	Opleggers voorzien van uitrusting die wordt aangedreven door een vloeibare of gasvormige brandstof of een elektrisch opslag- en productiesysteem, die zijn bedoeld voor
gebruik tijdens het vervoer door deze oplegger als onderdeel van een transporteenheid
of als lading vervoerd op een voertuig moeten worden ingedeeld onder de UN-nummers 3166 of 3171, tenzij de gezamenlijke hoeveelheid van de brandstoftanks 500 liter
niet overschrijdt.
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Hoofdstuk 3.4

Gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden

3.4.1 (e)

5.2.1.9 is vervangen door 5.2.1.10.

3.4.7

Kenmerking van colli die gelimiteerde hoeveelheden bevatten

3.4.7.1

‘kenmerking’ is 4x vervangen door ‘kenmerk’

3.4.7.2

Aan het eind van de 1e zin is ‘de kenmerking’ vervangen door ‘het kenmerk’.

3.4.8

Kenmerking van colli die gelimiteerde hoeveelheden bevatten conform deel 3, hoofdstuk 4 van
de Technische instructies van de ICAO

3.4.8.1

‘kenmerking is 4x vervangen door ‘kenmerk’.

3.4.8.2

Aan het eind van de 1e zin is ‘de kenmerking’ vervangen door ‘het kenmerk’.

3.4.9

‘de kenmerking’ is 2x vervangen door ‘het kenmerk’.

3.4.10

‘kenmerking’ is vervangen door ‘het kenmerk’

3.4.11

De tekst is als volgt gewijzigd:

Gebruik van oververpakkingen
Indien colli die gevaarlijke goederen bevatten verpakt in gelimiteerde hoeveelheden in een
oververpakking zijn geplaatst is het volgende van toepassing:
Tenzij de kenmerken die representatief zijn voor alle in de oververpakking aanwezige
gevaarlijke goederen, zichtbaar blijven, moet de oververpakking:
– zijn voorzien van het woord ‘OVERVERPAKKING’. De letters van het kenmerk ‘OVERVERPAKKING’ moeten ten minste 12 mm hoog zijn. Het kenmerk moet zijn gesteld
in een officiële taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het
Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten
die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen; en
– zijn voorzien van de kenmerken die in dit hoofdstuk zijn vereist.
Met uitzondering van luchtvervoer zijn de andere bepalingen van 5.1.2.1 alleen van
toepassing, indien andere gevaarlijke goederen die niet zijn verpakt in gelimiteerde
hoeveelheden in de oververpakking zijn geplaatst en alleen met betrekking tot deze andere
gevaarlijke goederen.

3.4.13 (a)

Het eind van de 2e zin is ‘als de merktekens overeenkomstig 3.4.15’ is gewijzigd in ‘en de
kenmerken overeenkomstig 3.4.15’

3.4.13 (b)

In de tekst is ‘merktekens’ 4x gewijzigd in ‘kenmerken’ en in de laatste zin is ‘dezelfde
kenmerking’ gewijzigd in ‘hetzelfde kenmerk’.

3.4.14

‘de kenmerking’ is gewijzigd in ‘de kenmerken’

3.4.15

De tekst is als volgt gewijzigd:

De kenmerken weergegeven in 3.4.13 moeten hetzelfde zijn als die welke zijn voorgeschreven
in 3.4.7, behalve dat de afmetingen ten minste 250 x 250 mm moeten bedragen. Deze
kenmerken moeten worden verwijderd of bedekt als er geen gevaarlijke goederen in
gelimiteerde hoeveelheden meer worden vervoerd.
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Hoofdstuk 3.5

Gevaarlijke stoffen verpakt in vrijgestelde hoeveelheden

3.5.2

Verpakkingen

3.5.2 (b)

Na de eerste zin is de rest van de subparagraaf (b) als volgt gewijzigd.

De tussenverpakking moet , in het geval van vloeistoffen, genoeg absorberend materiaal
bevatten om de volledige inhoud van de binnenverpakkingen te absorberen. Indien geplaatst
in tussenverpakking mag het absorberende materiaal het opvulmateriaal zijn. Gevaarlijke
goederen mogen niet gevaarlijk reageren met het opvulmateriaal, het absorberend materiaal
of het materiaal van de verpakking of de ongeschonden staat of de functie van de materialen
reduceren. Ongeacht de stand van de verpakking moet deze de inhoud in geval van breuk of
lekkage volledig kunnen bevatten.
3.5.2 (e)

‘kenmerkingen’ is gewijzigd in ‘kenmerken’

3.5.4

Kenmerking van colli

3.5.4.3

De tekst is als volgt gewijzigd:
Gebruik van oververpakkingen
Indien colli die gevaarlijke goederen in vrijgestelde hoeveelheden bevat in een oververpakking
zijn geplaatst is het volgende van toepassing:
Tenzij de kenmerken die representatief zijn voor alle in de oververpakking aanwezige
gevaarlijke goederen, zichtbaar blijven, moet de oververpakking:
– zijn voorzien van het woord ‘OVERVERPAKKING’. De letters van het kenmerk ‘OVERVERPAKKING’ moeten ten minste 12 mm hoog zijn. Het kenmerk moet zijn gesteld
in een officiële taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het
Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten
die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen; en
– zijn voorzien van de kenmerken die in dit hoofdstuk zijn vereist.
De andere bepalingen van 5.1.2.1 zijn alleen van toepassing, indien andere gevaarlijke
goederen die niet zijn verpakt in vrijgestelde hoeveelheden in de oververpakking zijn
geplaatst en alleen met betrekking tot deze andere gevaarlijke goederen.

DEEL 4

Voorschriften voor verpakkingen en tanks

Hoofdstuk 4.1

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

4.1.1

Algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke goederen in verpakkingen,
met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen
In de Opmerking is LP02 vervangen door LP200.

4.1.1.1

In de eerste zin is ‘transporteenheden’ vervangen door ‘laadeenheden’.

4.1.1.5

In de 2e zin is ‘merktekens’ vervangen door ‘kenmerken’ en ’5.2.1.9’ gewijzigd in ’5.2.1.10’.

4.1.1.12

De inleidende zin is vervangen door:
Elke verpakking, zoals omschreven in hoofdstuk 6.1 bestemd voor vloeistoffen, moet
met succes een geschikte dichtheidsproef ondergaan. Deze test is onderdeel van een
kwaliteitsborgingsprogramma zoals beschreven in 6.1.1.4 die de geschiktheid aantoont dat
wordt voldaan aan het vereiste beproevingsniveau, aangegeven in 6.1.5.4.3.
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4.1.1.19

Gebruik van bergingsverpakkingen en grote bergingsverpakkingen

4.1.1.19.1

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit sluit niet uit het gebruik van een verpakking met grotere afmetingen, een IBC van
type 11A of een grote verpakking van een geschikt type en beproevingsniveau en onder de
voorwaarden van 4.1.1.19.2 en 4.1.1.19.3.

4.1.1.20

Gebruik van bergingsdrukhouders

4.1.1.20.1

In de Opmerking is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerken’.

4.1.1.20.2

Er is een nieuwe 2e zin tussengevoegd met de tekst:
De maximum afmeting van de geplaatste drukhouder is beperkt tot een waterinhoud van
1000 liter.
Na de bestaande 2e zin is de volgende zin tussengevoegd met de tekst:
In dit geval mag de totale som van waterinhouden van de geplaatste drukhouders niet de
1000 liter overschrijden

4.1.1.21.6

Assimilatielijst
UN-nr. 1202 	
Dieselolie: ‘EN 590:2009 + A1:2010’ is vervangen door ‘EN 590:2013
+ AC:2014’
UN-nr. 1202	Stookolie licht: : ‘EN 590:2009 + A1:2010’ is vervangen door ‘EN 590:2013
+ AC:2014
UN-nr. 2815 N-Aminioethylpiperazine: De classificatiecode is gewijzigd in CT1.

4.1.2

Aanvullende algemene voorschriften voor het gebruik van IBC’s

4.1.2.4

Aan het eind van de inleidende zin is ‘merkteken’ vervangen door ‘kenmerk’.

4.1.3

Algemene voorschriften met betrekking tot verpakkingsinstructies

4.1.3.4

Bij kisten of dozen is na het type 4B het type 4N ingevoegd.

4.1.3.8

Onverpakte voorwerpen met uitzondering van voorwerpen van klasse 1

4.1.3.8.1 (a)

‘transporteenheden’ is 2x vervangen door ‘laadeenheden.

4.1.3.8.1 (e)

‘transporteenheid of container’ is vervangen door ‘laadeenheid’.

4.1.4.1

Verpakkingsinstructies betreffende het gebruik van verpakkingen (uitgezonderd IBC’s en
grote verpakkingen)
P001:
(nieuw) PP93 is toegevoegd voor de UN-nrs. 3532 en 3534;
P002:
(nieuw) PP92 is toegevoegd voor de UN-nrs. 3531 en 3533;
P005:
(nieuw) voor de UN-nrs. 3528, 3529 en 3530;
P101:
P112 (c):
in PP48 is de laatste zin gewijzigd;
P114 (b):
in PP48 is de laatste zin gewijzigd;
P130:		
in PP67 is ’0502’ vervangen door ’0502 en 0510’
P131:		onder buitenverpakkingen is ‘kunststof, stijve (4H2)’ geplaatst onder ‘karton
(4G);
P137:		onder buitenverpakkingen is ‘kunststof, stijve (4H2)’ geplaatst onder ‘karton
(4G);
P137:		in PP70 is ‘gekenmerkt met ‘DEZE ZIJDE BOVEN’ vervangen door ‘gekenmerkt volgens 5.2.1.10.1’;
P200:
een groot aantal wijzigingen;
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P205 (6):
‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerk’
P206 (3):
Aan het eind is een nieuwe paragraaf toegevoegd;
P403:
PP83 is geschrapt;
P406:
in PP48 is de laatste zin gewijzigd;
P410 :
PP83 is geschrapt;
P412:		
(nieuw) voor UN-nr. 3527;
P502:	PP28 is gewijzigd in: ‘Voor UN-nummer 1873 moeten onderdelen van verpakkingen die in direct contact zijn met perchloorzuur worden gemaakt van glas
of kunststof.’;
P603		(nieuw) P805 is vernummerd tot P603 en onder ‘Bijzonder verpakkingsvoorschrift is ‘en 6.4.11.2’ geschrapt;
P620	In subparagraaf (c) van de ‘Aanvullende voorschriften’ is ‘voorschriften voor
de verzending’ vervangen door ‘voorschriften voor het vervoer’;
P650 (1):
‘voertuigen of containers’ is 2x gewijzigd in ‘laadeenheden’;
P650 (10):
‘kenmerkingen’ is vervangen door ‘kenmerken’;
P650 (14):
‘voertuig of container’ is gewijzigd in ‘laadeenheid’;
P805:
vernummerd in P603 en verplaatst volgens numerieke volgorde;
P902:	Onder ‘Onverpakte voorwerpen’ is ‘voertuigen of containers’ vervangen door
‘laadeenheden’;
P906 (1):
toegevoegd is: ‘gehalogeneerde monomethyldifenylmethanen’;
P906 (2) (b):	In de inleidende zin en de subparagraaf (b) is ‘apparaten’ 3x vervangen door
‘voorwerpen’ en is toegevoegd:
			
‘gehalogeneerde monomethyldifenylmethanen’;
P909 (3)
het begin van de laatste zin is gewijzigd in :Apparatuur mag ook …..’;
P910		
(nieuw) voor de UN-nrs. 3090, 3091, 3480 en 3481;
4.1.4.2

Verpakkingsinstructies betreffende het gebruik van IBC’s
IBC03 :
(nieuw) B19 is toegevoegd voor de UN-nrs. 3532 en 3534;
IBC07:
(nieuw) B18 is toegevoegd voor de UN-nrs. 3531 en 3533;
IBC520:
twee nieuwe posities voor UN 3109 en UN 3119 zijn toegevoegd;

4.1.4.3

Verpakkingsinstructies betreffende het gebruik van grote verpakkingen
LP02:
L2 is geschrapt.
LP101:
in L1 is ‘en 0502’ vervangen door ‘,0502 en 0510’;
LP200:
(nieuw) met L2 voor UN-nr. 1950;
LP902:	Onder ‘Onverpakte voorwerpen’ is ‘voertuigen of containers’ vervangen door
‘laadeenheden’;

4.1.5

Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor goederen van klasse 1

4.1.5.17

‘(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 4A, 4B en metalen houders)’ is vervangen door ‘(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,
1N2, 4A, 4B, 4N en metalen houders)’.

4.1.6

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

4.1.6.12 (c)

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’.

4.1.6.13 (d)

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’.

4.1.6.15

In de tabel is na subsectie 4.1.6.2 ‘ISO 11114-2:2000’ vervangen door ‘ISO 11114-2:2013’.

4.1.8

Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor infectueuze stoffen (klasse 6.2)

4.1.8.2

’4.1.1.3, 4.1.1.9 t/m 4.1.1.12’ is vervangen door ’4.1.1.10 t/m 4.1.1.12’.
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4.1.8.4

‘kenmerking’ is vervangen door ‘kenmerk’.

4.1.10

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking

4.1.10.4

De tekst van MP 16 is geschrapt en vervangen door (Gereserveeerd)

Hoofdstuk 4.2

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

4.2.1.13

Aanvullende voorschriften die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van klasse 5.2 en
zelfontledende stoffen van klasse 4.1 in transporttanks

4.2.1.13.14

‘De kenmerking’ is vervangen door ‘Het kenmerk’.

4.2.4

Algemene voorschriften voor het gebruik van UN-gascontainers met verscheidene
elementen (MEGC’s)

4.2.4.5.6 (c)

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’.

4.2.4.6 (d)

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’.

4.2.5.3

Bijzondere bepalingen voor transporttanks
TP 23, TP35 en TP37 zijn 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)

4.3.2

Voorschriften van toepassing op alle klassen

4.3.2.1

Gebruik

4.3.2.1.7

’6.8.3.4.16’ is vervangen door ’6.8.3.4.18’.

4.3.2.3

Bedrijf

4.3.2.3.7

(nieuwe paragraaf )
Vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks, batterijwagens, tankcontainers, wissel
laadtanks en MEGC’s mogen niet worden gevuld of ten vervoer worden aangeboden na het
verstrijken van de termijn voor de beproeving of inspectie, voorgeschreven in 6.8.2.4.2,
6.8.3.4.6 en 6.8.3.4.10.
Vaste tanks (tankwagens), batterijwagens, tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s die
evenwel zijn gevuld vóór het verstrijken van de datum van de laatste periodieke inspectie
mogen worden vervoerd.
(a) binnen een termijn van ten hoogste een maand na het verstrijken van deze termijn;
(b) tenzij met toestemming van de bevoegde autoriteit, binnen een termijn van ten hoogste
3 maanden na het verstrijken van deze termijn, om de terugzending van gevaarlijke
goederen mogelijke te maken, teneinde deze op passende wijze te verwijderen of te recycleren.
Een verwijzing naar deze vrijstelling moet in het vervoerdocument worden opgenomen.
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4.3.3

Bijzondere bepalingen van toepassing op klasse 2

4.3.3.5

(nieuw) bepalingen voor de berekening van de verblijftijd van tankcontainers beladen met sterk
gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen.

4.3.4
4.3.4.1

Bijzondere bepalingen, van toepassing op de klassen 1 en 3 t/m 9

4.3.4.1.3 (b)

De volgende posities zijn toegevoegd onder klasse 4.1 UN 2448:
UN 3531
polymeriserende stof, vast, gestabiliseerd, n.e.g.
UN 3533 	polymeriserende stof, vast, gestabiliseerd, met temperatuurbeheersing, n.e.g.:
tankcode SGAN;
UN 3532
polymeriserende stof, vloeistof, gestabiliseerd, n.e.g.
UN 3534	polymeriserende stof, vloeistof, gestabiliseerd, met temperatuurbeheersing,
n.e.g.: tankcode L4BN.

4.3.5

Bijzondere bepalingen

Codering, gerationaliseerde benadering en tankhiërarchie

De tekst van TU16 en TU21 is gewijzigd.

DEEL 5

Procedures voor de verzending

Hoofdstuk 5.1

Algemene voorschriften

5.1.2

Het gebruik van oververpakkingen

5.1.2.1

De tekst is gewijzigd in:
(a) Tenzij kenmerken en etiketten die zijn voorgeschreven in hoofdstuk 5.2, met uitzondering van 5.2.1.3 t/m 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 t/m 5.2.1.7.8 en 5.2.1.10 die representatief zijn voor
alle in de oververpakking aanwezige gevaarlijke goederen, zichtbaar blijven, moet op de
oververpakking zijn aangebracht:
(i) het woord ‘OVERVERPAKKING’. De letters van het kenmerk ‘OVERVERPAKKING’
moeten ten minste 12 mm hoog zijn. Het kenmerk moet zijn gesteld in een officiële
taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het Engels, Frans
of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten die tussen
de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen; en
(ii) etiketten en het UN-nummer en andere kenmerken, zoals voorgeschreven voor colli
in hoofdstuk 5.2, met uitzondering van 5.2.1.3 t/m 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 t/m 5.2.1.7.8 en
5.2.1.10 voor alle afzonderlijke gevaarlijke goederen die in de oververpakking aanwezig zijn. Elk van toepassing zijnde kenmerk of etiket hoeft slechts eenmaal te worden
aangebracht.
Het aanbrengen van etiketten op oververpakkingen die radioactieve stoffen bevatten
moet in overeenstemming zijn met 5.2.2.1.11.
(b) Richtinggevende pijlen, afgebeeld in 5.2.1.10, moeten te zien zijn op twee tegenover elkaar gelegen zijden van oververpakkingen met colli die van een kenmerk overeenkomstig 5.2.1.10.1 moeten zijn voorzien, tenzij de kenmerken zichtbaar blijven.

5.1.2.3

De tekst is gewijzigd in:
Van elk collo waarop de richtinggevende kenmerken voorgeschreven in 5.2.1.10 zijn
aangebracht en dat in een oververpakking of een grote verpakking is geplaatst, moet de
stand overeenkomen met deze kenmerken.
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5.1.5

Algemene voorschriften voor klasse 7

5.1.5.5

Samenvatting van voorschriften inzake goedkeuring en voorafgaande kennisgeving
In de tabel zijn de volgende twee nieuwe rijen toegevoegd:

Alternatieve grenswaarde voor de concentratie van de activiteit voor een
vrijgestelde zending van instrumenten of voorwerpen

-

Ja

Ja

Neen

5.1.5.2.1(e),
6.4.22.7

Splijtbaar materiaal dat is vrijgesteld in overeenstemming met 2.2.7.2.3.5 (f)

-

Ja

Ja

Neen

5.1.5.2.1 (a) (iii),
6.4.22.6

In de eerste rij is in de laatste kolom ‘-’ vervangen door ’2.2.7.2.2.2 (a), 5.1.5.2.1 (d)’.
In de tiende rij is in de laatste kolom ’6.4.22.3’ vervangen door ’6.4.22.5’.
In de dertiende rij is in de laatste kolom ’1.6.6.1’ geschrapt en aan het eind ‘, 6.4.22.9’
ingevoegd.
Hoofdstuk 5.2

Kenmerking en etikettering van colli

5.2.1

Kenmerking van colli

In de Opmerking is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerken’.
5.2.1.1

In de laatste zin is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerk’.

5.2.1.5

In de 2e zin is ‘opschrift’ vervangen door ‘kenmerk’.

5.2.1.7

Bijzondere voorschriften voor het kenmerken van radioactieve stoffen

5.2.1.7.1

In de 2e zin is ‘kenmerkingen’ vervangen door ‘kenmerken’.

5.2.1.7.4 (c)

‘van de internationale voertuigregistratiecode (VRI-Code) 2’ is vervangen door ‘van het onder
scheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het internationale wegverkeer2’.
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

5.2.1.7.7

In de laatste regel is ‘opschrift’ vervangen door ‘kenmerk’.

5.2.1.8

Bijzondere bepalingen voor de kenmerking van milieugevaarlijke stoffen

5.2.1.8.2

In de 1e regel is ‘De kenmerking’ vervangen door ‘Het kenmerk’.

5.2.1.8.3

‘De kenmerking’ is 2x vervangen door ‘Het kenmerk’ en ‘Kenmerking’ onder de figuur 5.2.1.8.3 is
vervangen door ‘Kenmerk’

5.2.1.9

Richtinggevende pijlen
De bestaande paragrafen en subparagrafen 5.2.1.9, 5.2.1.9.1, 5.2.1.9.2 en 5.2.1.9.3 zijn vernummerd in 5.2.1.10, 5.2.1.10.1, 5.2.1.10.2 en 5.2.1.10.3.

5.2.1.9

(nieuw) Kenmerk lithiumbatterij

5.2.1.9.1

Colli die lithiumcellen of lithiumbatterijen bevatten die zijn in overeenstemming met bijzondere
bepaling 188 moeten worden gekenmerkt zoals afgebeeld in figuur 5.2.1.9.2
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5.2.1.9.2

Het kenmerk moet het UN-nummer aangeven voorafgegaan door de letters ‘UN’, bijvoorbeeld
‘UN 3090’ voor cellen of batterijen met metallisch lithium of ‘UN3480’ voor lithium-ion-cellen
of lithium-ion-batterijen. Indien de lithium cellen of batterijen in apparatuur of verpakt zijn met
apparatuur moet het UN-nummer voorafgegaan door de letters ‘UN’, bijvoorbeeld ‘UN 3091’
of ‘UN 3481’ worden aangegeven. Indien het collo lithium cellen of batterijen bevat die zijn
ingedeeld onder verschillende UN-nummers, moeten alle van toepassing zijnde UN-nummers
worden aangegeven op een of meer kenmerken.
Figuur 5.2.1.9.2

Figuur 5.2.1.9.2

* Plaats voor UN-nummer(s)
** Plaats voor telefoonnummer of aanvullende informatie.
* Plaats
UN-nummer(s)
Het kenmerk moet rechthoekig
zijn metvoor
gearceerde
randen. De afmetingen moet minimaal 120 mm breed en
110 mm hoog zijn en de **
minimale
breedte
vantelefoonnummer
de arcering moet 5 mm zijn.
Het symbool (groep
batterijen,
Plaats
voor
of aanvullende
informatie.
waarvan een beschadigd Het
met een
uitslaande moet
vlam boven
het UN-nummer
voor
lithium-ion-batterijen
batterijen De afmetingen
kenmerk
rechthoekig
zijn
met
gearceerde of
randen.
met metallisch lithium of cellen) moet zwart zijn op een witte achtergrond. De arcering moet rood zijn. Indien de
moetmogen
minimaal
120 mm van
breed
110verminderd
mm hoog
zijn
en de
grootte van het collo dit vereist
de afmetingen/dikte
de lijnen
worden
tot niet
minder
dan minimale breedte
arcering
moetzijn
5 aangegeven,
mm zijn. moeten
Het symbool
(groep
batterijen,
waarvan een
105 mm breed en 74 mmvan
hoog.de
Waar
geen afmetingen
alle kenmerken
bij benadering
in
verhouding zijn tot de getoonde
kenmerken.
beschadigd
met een uitslaande vlam boven het UN-nummer voor lithium-ion-

5.2.1.9

5.2.2
5.2.2.1

batterijen of batterijen met metallisch lithium of cellen) moet zwart zijn op een

De bestaande paragraaf
5.2.1.9 en de subparagrafen
5.2.1.9.1,
5.2.1.9.2
en 5.2.1.9.3
met van het collo
witte achtergrond.
De arcering moet
rood
zijn. Indien
de grootte
betrekking tot richtinggevende
pijlen zijn
in 5.2.1.10,
5.2.1.10.2
en
dit vereist mogen
devernummerd
afmetingen/dikte
van 5.2.1.10.1,
de lijn worden
verminderd
tot niet
5.2.1.10.3.
minder dan 105 mm breed en 74 mm hoog. Waar geen afmetingen zijn

aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de
De etikettering van colli
getoonde kenmerken.
Etiketteringsvoorschriften

5.2.2.1.11

5.2.1.9
De bestaande paragraaf 5.2.1.9 en de subparagrafen 5.2.1.9.1, 5.2.1.9.2 en
‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’
5.2.1.9.3 met betrekking tot richtinggevende pijlen zijn vernummerd in
5.2.1.10.1,
5.2.1.10.3.
Bijzondere bepalingen5.2.1.10,
voor de etikettering
van 5.2.1.10.2
radioactieve en
stoffen

5.2.2.1.11.1

5.2.2
Deisetikettering
van colli
In de een na laatste zin
‘kenmerking’ vervangen
door ‘kenmerken’

5.2.2.2

5.2.2.1
Etiketteringsvoorschriften
Voorschriften voor etiketten

5.2.2.2.1.1

In de tekst van noot **
onder figuur 5.2.2.2.1.1
is ‘,symbool’
toegevoegd na ‘tekst, cijfers’
5.2.2.1.2
‘merktekens’
is vervangen
door ‘kenmerken’

5.2.2.2.1.2

Na de eerste paragraaf
is een nieuwe
opmerking toegevoegd
met de tekst:van radioactieve stoffen
5.2.2.1.11
Bijzondere
bepalingen
voor de etikettering

5.2.2.1.2

Opmerking: Indien de diameter van de flessen te klein is om de verkleinde etiketten op

het niet cilindrischeInbovenste
van de fles
te brengen, mogen
de etiketten
5.2.2.1.11.1
de eendeel
na laatste
zin aan
is ‘kenmerking’
vervangen
doorworden
‘kenmerken’
aangebracht op het cilindrische deel.
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5.2.2.2

Voorschriften voor etiketten

5.2.2.2.1.1

In de tekst van noot ** onder figuur 5.2.2.2.1.1 is ‘,symbool’ toegevoegd na
‘tekst, cijfers’

5.2.2.2.1.2

Na de eerste paragraaf is een nieuwe opmerking toegevoegd met de tekst:
Opmerking: Indien de diameter van de flessen te klein is om de verkleinde
etiketten op het niet cilindrische bovenste deel van de fles aan te brengen,
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5.2.2.2.1.3

Echter voor etiket model nr. 9A, moeten in de bovenste helft van het etiket

Na subparagraaf (c) is de volgende nieuwe paragraaf toegevoegd:
alleennr.de9A,
zeven
verticale
strepenhelft
zijnvan
opgenomen
en indede
onderste helft
Echter voor etiket model
moeten
in de bovenste
het etiket alleen
zeven
moeten
de groep
batterijen
symbool
enbatterijen
nummervan
vanhetde klasse zijn
verticale strepen zijn
opgenomen
en in de
onderste van
helft het
moeten
de groep
opgenomen.
symbool en nummer van de klasse zijn opgenomen.

begin
van de
paragraaf
is gewijzigd van
in: ‘Met
van e
Het begin van de Het
laatste
paragraaf
is laatste
gewijzigd
in: ‘Met uitzondering
etiketuitzondering
model
model
nummer
9A
mag
overeenkomstig
5.2.2.2.1.5
op
de
etiketten
….’
nummer 9A mag overeenkomstig 5.2.2.2.1.5 op de etiketten ….’
5.2.2.2.2

Modellen van etiketten
5.2.2.2.2
Modellen van etiketten
De titel van etiket model
nr.van
4.1 isetiket
als volgt
gewijzigd:
De titel
model
nr. 4.1 is als volgt gewijzigd:
GEVAAR VAN KLASSE
4.1 VAN KLASSE 4.1
GEVAAR
Brandbare vaste stoffen,
zelfontledende
stoffen,
polymeriserende
stoffen
en vaste
Brandbare
vaste stoffen,
zelfontledende
stoffen,
polymeriserende
stoffen e
gedesensibiliseerdevaste
ontplofbare
stoffen
gedesensibiliseerde
ontplofbare stoffen

Onder GEVAAR VAN
KLASSE
9 Diverse
gevaarlijke 9stoffen
en gevaarlijke
voorwerpen stoffen
is na het
Onder
GEVAAR
VAN KLASSE
Diverse
en voorwerpe
algemene etiket nr.na
9 het
etiket
model
nr.
9A
toegevoegd:
het algemene etiket nr. 9 het etiket model nr. 9A toegevoegd:

(Nr. 9A)
Symbool
( zeven
strepen
de batterijen,
bovenste waarvan
helft, groep
Symbool ( zeven verticale
strepen
op verticale
de bovenste
helft, op
groep
een batterijen,
waarvan
een
beschadigd
met
een
uitslaande
vlam
op
de
onderste
helft):
beschadigd met een uitslaande vlam op de onderste helft): zwart; achtergrond: wit; cijfer ’9’
zwart;
achtergrond:
wit;
cijfer
'9'
onderstreept
in
de
benedenhoek
onderstreept in de benedenhoek
Hoofdstuk 5.3

Kenmerking
en etikettering
van containers,
MEGC’s,
tankcontainers,
Hoofdstuk
5.3
Kenmerking
en etikettering
vanMEMU’s,
containers,
MEGC’s, MEMU’s,
transporttanks entankcontainers,
voertuigen
transporttanks en voertuigen

5.3.1
5.3.1.1

Het aanbrengen van
grote
etiketten van grote etiketten
5.3.1
Het
aanbrengen

5.3.1.1.4
5.3.1.1.4
5.3.1.1.5
5.3.1.1.6

Algemene voorschriften

5.3.1.1

model nr. 9, zoals in 5.2.2.2.2;
etiket model nr. 9A moet niet worden gebruikt voor het aanbrengen van gr
etiketten.
De bestaande paragraaf
wordt vernummerd in 5.3.1.1.6
De bestaande paragraaf wordt vernummerd in 5.3.1.1.5

5.3.1.1.4
De bestaande
paragraaf
wordt vernummerd in 5.3.1.1.5
De bestaande paragraaf
wordt vernummerd
in 5.3.1.1.7
5.3.1.1.5
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Algemene voorschriften

(nieuw) Voor klasse 9 moet het grote etiket overeenkomen met het etiket model nr. 9, zoals in
5.2.2.2.2; etiket model
nr. 9A moet
worden
voor
het aanbrengen
van grote etiketten.
5.3.1.1.4
(nieuw)
Voorniet
klasse
9 gebruikt
moet het
grote
etiket overeenkomen
met het etiket

De bestaande paragraaf wordt vernummerd in 5.3.1.1.6
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5.3.1.2

Het aanbrengen van grote etiketten op containers, MEGC’s, tankcontainers en transporttanks
Aan het einde is de volgende zin toegevoegd:
Indien alle compartimenten moeten zijn voorzien van dezelfde grote etiketten, behoeven
deze etiketten slechts een maal aan beide lengtezijden en aan elk uiteinde van de
tankcontainer of transporttank te worden aangebracht.

5.3.1.4

Het aanbrengen van grote etiketten op voertuigen voor vervoer als losgestort goed,
tankwagens, batterijwagens, MEMU’s en voertuigen met afneembare tanks

5.3.1.4.1

De laatste zin van de 2e paragraaf is als volgt gewijzigd:
Waar voor hetzelfde compartiment meer dan één groot etiket vereist wordt, moeten deze
grote etiketten naast elkaar aangebracht zijn.

5.3.1.7

Specificaties voor grote etiketten

5.3.1.7.1

De opmaak van de tekst en de afbeelding van de grote etiketten is gewijzigd. Inhoudelijk is er geen
belangrijke wijziging.

5.3.2.1

Algemene voorschriften voor oranje borden

5.3.2.1.8

‘Oranje kenmerking’ is gewijzigd in ‘Oranje borden’.

5.3.2.3

Betekenis van de gevaarsidentificatienummers

5.3.2.3.2

Bij gevaarsidentificatienummer 40 is aan het eind toegevoegd:
‘, of polymeriserende stof’
Na gevaarsidentificatienummer 70 radioactieve stof is het volgende nieuwe gevaars
identificatienummer tussengevoegd:
768 radioactieve stof, giftig, bijtend

5.3.3

Kenmerk voor verwarmde stoffen

In de 2e paragraaf is een nieuwe 4e zin toegevoegd met de volgende tekst:
Voor tankcontainers of transporttanks met een waterinhoud van niet meer dan 3000 liter
en met onvoldoende beschikbare oppervlakte om de voorgeschreven kenmerken aan te
brengen, mogen de minimale afmetingen worden verkleind tot 100 mm voor elke zijde.
5.3.6

Kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen

5.3.6.2

Er is een nieuwe voorlaatste zin toegevoegd met de volgende tekst:
Voor tankcontainers of transporttanks met een waterinhoud van niet meer dan 3000 liter
en met onvoldoende beschikbare oppervlakte om de voorgeschreven kenmerken aan te
brengen, mogen de minimale afmetingen worden verkleind tot 100 mm x 100 mm.

Hoofdstuk 5.4

Documentatie

5.4.1.1

Algemene informatie die in het vervoerdocument moet staan

5.4.1.1.1 (c)

Er is een nieuw 3e gedachtestreepje tussengevoegd met de tekst:
– voor lithium batterijen van de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481: het klassenummer ’9’
Het bestaande 3e gedachtestreepje wordt het 4e gedachtestreepje en is aan het begin
gewijzigd in ‘voor andere stoffen en voorwerpen:’
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De laatste paragraaf is als volgt gewijzigd:
Daarnaast mag in een dergelijk geval:
(a) Indien het bij de laatst geladen gevaarlijke goederen gaat om gevaarlijke goederen van
klasse 2, mag de in 5.4.1.1.1 (c) voorgeschreven informatie worden vervangen door het
nummer van de klasse ’2’;
(b) Indien het bij de laatst geladen gevaarlijke goederen gaat om gevaarlijke goederen van
de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3. 5.1, 5.2, 6.1, 8 of 9, mag de in 5.4.1.1.1 (c) voorgeschreven informatie worden vervangen door de woorden ‘MET RESTEN VAN […]’ gevolgd door de met
de resten corresponderende klasse(n) en bijkomende geva(a)r(en), in de volgorde van de
klassenummers.

5.4.1.1.6.2.1

Voorbeeld: Lege ongereinigde verpakkingen, die goederen van klasse 3 hebben bevat en
samen worden vervoerd met lege ongereinigde verpakkingen, die goederen van klasse 8
met een bijkomend gevaar van klasse 6.1 hebben bevat mogen in het vervoerdocument als
volgt worden aangeduid:
‘LEGE VERPAKKINGEN, MET RESTEN VAN 3, 6.1, 8’
5.4.1.1.11

De tekst is als volgt gewijzigd:
Bijzondere bepalingen voor het vervoer van IBC’s, tanks, batterijvoertuigen, transporttanks en
MEGC’s na het verstrijken van de termijn voor de laatste periodieke beproeving of inspectie
Bij vervoer overeenkomstig 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) of 6.7.4.14.6
(b), moet een verklaring van die strekking als volgt in het vervoerdocument zijn opgenomen:
‘VERVOER VOLGENS 4.1.2.2 (b)’,
‘VERVOER VOLGENS 4.3.2.3.7 (b)’,
‘VERVOER VOLGENS 6.7.2.19.6 (b)’,
‘VERVOER VOLGENS 6.7.3.15.6 (b)’; of
‘VERVOER VOLGENS 6.7.4.14.6 (b)’ al naargelang

5.4.1.1.20

(nieuw)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer van stoffen die zijn ingedeeld in overeenstemming met
2.1.2.8
Voor het vervoer volgens 2.1.2.8 moet de volgende verklaring in het vervoerdocument zijn
opgenomen ‘Ingedeeld in overeenstemming met 2.1.2.8’

5.4.1.1.21

(nieuw)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer van de UN-nummers 3528, 3529 en 3530
Voor het vervoer van de UN-nummers 3528, 3529 en 3530 moet het vervoerdocument,
indien vereist volgens bijzondere bepaling 363 van hoofdstuk 3.3, de volgende aanvullende
verklaring bevatten ‘Transport in overeenstemming met bijzondere bepaling 363’

5.4.1.2

Aanvullende of bijzondere informatie, vereist voor bepaalde klassen

5.4.1.2.1

In Opmerking 2 is ‘aangegeven door het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het
internationale verkeer (XX)3’ vervangen door ‘aangegeven door het onderscheidingsteken dat
wordt gebruikt op voertuigen in het internationale wegverkeer (XX)3’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

5.4.1.2.2

Aanvullende bepalingen voor klasse 2

5.4.1.2.2 (c)

(nieuw) ‘Gereserveerd’

5.4.1.2.2 (d)

(nieuw) met de volgende tekst:
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In het geval van tankcontainers die sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen, vervoeren
moet de afzender in het vervoerdocument de datum, waarop de actuele verblijftijd eindigt,
op de volgende wijze vermelden:
‘Einde van de verblijftijd:……………….(DD/MM/JJJJ)’
5.4.1.2.3

In de titel is na ‘zelfontledende stoffen’ tussengevoegd ‘en polymeriserende stoffen’

5.4.2.2.3.1

Na ‘zelfontledende stoffen’ is tussengevoegd ‘of polymeriserende stoffen’.
In de tekst tussen haakjes is na ‘zie 2.2.41.1.17’ tussengevoegd ‘voor polymeriserende stoffen
zie 2.2.41.1.21’

5.4.2

De titel is gewijzigd in:

Container/voertuigbeladingscertificaat
De 1e paragraaf is als volgt gewijzigd:
Indien het vervoer van gevaarlijke goederen in een container voorafgaat aan een zeereis,
moet een container/voertuigbeladingscertificaat overeenkomstig sectie 5.4.2 van de IMDG
Code5 bij het vervoersdocument zijn gevoegd6.
In de 2e paragraaf is ‘containerbeladingscertificaat’ 2x vervangen door ‘container/voertuig
beladingscertificaat’ en ‘belading van de container’ in ‘belading van de container of het
voertuig’.
In de Opmerking is containerbeladingscertificaat’ vervangen door ‘container/voertuig
beladingscertificaat’
Na de Opmerking is een nieuwe paragraaf toegevoegd met de tekst:
Indien het vervoer van gevaarlijke goederen in een voertuig voorafgaat aan een zeereis
mag een container/voertuigbeladingscertificaat overeenkomstig sectie 5.4.2 van de IMDG
Code5, 6 bij het vervoersdocument zijn gevoegd
In voetnoot5 is aan het eind ‘(‘IMO/ILO/UNECE Richtlijnen voor het stuwen van
laadeenheden (Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)’)’ vervangen door
‘(‘IMO/ILO/UNECE Code voor de praktijk van het stuwen van laadeenheden (Code of
Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)’)’.
In voetnoot 6 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
– Aan het begin is na ‘IMDG Code’ toegevoegd ‘(Amendment 38-16)’
– in sub 2 is ’7.2.2.3’ vervangen door ’7.3.4.1’
– in sub 6 is ‘overeenkomstig 7.4.6’ vervangen door ‘in overeenstemming met 7.1.2’
– in de Opmerking na sub 9 is ‘tanks’ vervangen door ‘transporttanks’
– 5.4.2.4 van de IMDG Code is ‘het vervoersdocument voor gevaarlijke stoffen’ vervangen
door ‘container/voertuigbeladingscertificaat’
5.4.3

Schriftelijke instructies

5.4.3.4

Op de 2e bladzijde van het model van de schriftelijke instructies is in kolom 1 de beschrijving
bij gevaarsetiket model nr. 4.1 gewijzigd in: ‘Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen,
polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand.’
Op de 3e bladzijde van het model van de schriftelijke instructies is bij gevaarsetiket model
nr. 9 een nieuw gevaarsetiket model nr. 9A toegevoegd.
Op de 3e bladzijde van het model van de schriftelijke instructies is in Opmerking 2 is
‘hierboven’ vervangen door ‘in kolom (3) van de tabel’.
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Op de 4e bladzijde van het model van de schriftelijke instructies is in de titel na de tabel ‘het
voertuig’ vervangen door ‘de transporteenheid’.
Op de 4e bladzijde van het model van de schriftelijke instructies is na het eerste
gedachtestreepje na ‘Aanvullende uitrusting voorgeschreven voor bepaalde klassen ‘aan
boord van het voertuig’ vervangen door ‘aan boord van de transporteenheid’
5.4.3.5

Er is een nieuwe subparagraaf toegevoegd met de tekst:
De Overeenkomstsluitende Partijen moeten het Secretariaat van de UNECE voorzien
van de officiële vertaling van de schriftelijke instructies in hun nationale taal of talen,
in overeenstemming met deze sectie. Het Secretariaat van de UNECE zal de nationale
versies van de schriftelijke instructies die zij heeft ontvangen beschikbaar stellen aan alle
Overeenkomstsluitende Partijen.

Hoofdstuk 5.5

Bijzondere bepalingen

5.5.2
5.5.2.1

Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2.1.1

Na de tekst is de Opmerking geschrapt.

5.5.3

Bijzondere bepalingen van toepassing op colli, voertuigen en containers met stoffen die
een verstikkingsgevaar vertonen, wanneer zij voor koelings- of conditioneringsdoeleinden
worden gebruikt [zoals droogijs (UN 1845) of stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1977)
of argon, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1951)]

5.5.3.1

Toepassingsgebied

5.5.3.1.1

De tekst is als volgt gewijzigd:
De sectie is niet van toepassing op stoffen die kunnen worden gebruikt voor koelings- of
conditioneringsdoeleinden indien zij worden vervoerd als een zending gevaarlijke goederen,
behalve voor het vervoer van droogijs (UN 1845). Indien ze worden vervoerd als een zending,
moeten deze stoffen worden vervoerd onder de relevante positie van tabel A van hoofdstuk
3.2 in overeenstemming met de vervoersvoorwaarden die daarmee samengaan.
Voor UN 1845 zijn de vervoersvoorwaarden vermeld in deze sectie, met uitzondering van
5.5.3.3.1, van toepassing voor alle soorten vervoer als koel- of conditioneringsmiddel of als
een zending. Voor het vervoer van UN 1845 zijn geen andere bepalingen van het ADR van
toepassing.

5.5.3.1.5

Aan het einde is de tekst als volgt gewijzigd:
‘….de duur van de reis, de soorten omsluiting en de grenzen van de gasconcentratie
aangegeven in de opmerking bij 5.5.3.3.3.

5.5.3.3

Colli die een koel- of conditioneringsmiddel bevatten

5.5.3.3.3

De tekst is als volgt gewijzigd:
Colli die een koel- of conditoneringsmiddel bevatten, moeten worden vervoerd in goed
geventileerde voertuigen en containers. In dat geval is kenmerking volgens 5.5.3.6 niet
vereist.

Algemeen

Ventilatie is niet vereist en kenmerking volgens 5.5.3.6 is vereist, indien:
– gasuitwisseling tussen het laadcompartiment en de bestuurderscabine wordt voorkomen; of
– het laadcompartiment is geïsoleerd, gekoeld of voorzien van mechanisch gekoelde uitrusting, bijvoorbeeld zoals gedefinieerd in de Overeenkomst inzake het internationale
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vervoer in aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) en gescheiden van de bestuurderscabine.
Opmerking: In dit verband betekent ‘goed geventileerd’ dat er een atmosfeer is waarbij de
concentratie kooldioxide onder 0,5 volume % en de concentratie zuurstof boven de 19,5
volume % is.
5.5.3.4

Kenmerking van colli die een koel- of conditioneringsmiddel bevatten

5.5.3.4.2

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

5.5.3.6

Kenmerking van voertuigen en containers

5.5.3.6.1

De tekst is als volgt gewijzigd:
Voertuigen en containers met gevaarlijke goederen die voor koelings- of conditionerings
doeleinden worden gebruikt die niet goed worden geventileerd moeten worden voorzien
van een waarschuwingsteken, zoals aangegeven in 5.5.3.6.2, dat op elk punt van toegang
is aangebracht op een plaats waar het gemakkelijk kan worden gezien door personen die
het voertuig of de container openen of betreden. Dit kenmerk moet op het voertuig of de
container aanwezig blijven totdat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) het voertuig of de container is goed geventileerd om schadelijke concentraties van het
koel- of conditioneringsmiddel te verwijderen; en
(b) de gekoelde of geconditioneerde goederen zijn gelost.
Zolang als het voertuig of de container is voorzien van het kenmerk, moeten de nodige
voorzorgsmaatregelen worden genomen alvorens deze te betreden.
De noodzaak van ventileren via de ladingdeuren of met andere middelen (bijvoorbeeld
geforceerde ventilatie) moet worden geëvalueerd en opgenomen in de training van de
betrokken personen.

5.5.3.6.2

In de paragraaf onder het onderschrift van figuur 5.5.3.6.2 is ‘De markering’ vervangen door ‘Het
kenmerk’.

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

6.1.1.3

De inleidende zin is als volgt gewijzigd:
Elke afzonderlijke verpakking, bestemd voor vloeistoffen, moet met succes een geschikte
dichtheidsproef ondergaan. Deze test maakt deel uit van een kwaliteitsborgingsprogramma, zoals bepaald in 6.1.1.4 die de bekwaamheid aantoont dat wordt voldaan aan het desbetreffende beproevingsniveau, aangegeven in 6.1.5.4.3.

6.1.3

Kenmerk

In Opmerking 1 is de tekst in het begin als volgt gewijzigd:
De kenmerken geven aan dat de verpakking waarop ze zijn aangebracht corresponderen
met het ontwerptype…….
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6.1.3.1

In de 1e paragraaf is ‘merktekens’ vervangen door ‘kenmerken’

6.1.3.1 (a) (i)

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.

6.1.3.1 (e)

In de opmerking * onder de figuur is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerk’.

6.1.3.1 (f)

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale
verkeer3’ is vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op
voertuigen in het internationale wegverkeer2’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.1.3.2

Het begin van de 1e zin is gewijzigd in’:
In aanvulling op het in 6.1.3.1 voorgeschreven duurzame kenmerk,

6.1.3.3

In de laatste zin is ‘merktekens’ vervangen door ‘kenmerken’

6.1.3.4

‘kenmerking’ en ‘merktekens’ zijn vervangen door ‘kenmerken’

6.1.3.5

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.1.3.6

‘kenmerking’ is vervangen door ‘kenmerken’ en ‘geldt’ is vervangen door ‘gelden’

6.1.3.7

Het begin van de 2e zin is gewijzigd in: Alle aanvullende …..

6.1.3.8

In de inleidende zin is aan het einde toegevoegd ‘die aangeven’:

6.1.3.8 (h)

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale
verkeer3’ is vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op
voertuigen in het internationale wegverkeer2’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.1.3.9

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.1.3.10

‘kenmerking’ is vervangen door ‘kenmerken’ en ‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.1.5

Voorschriften voor de beproeving van de verpakkingen

6.1.5.1

Uitvoering en herhaling van de beproevingen

6.1.5.1.6

In de Opmerking is ‘samenvoegen’ vervangen door ‘gebruik’ en de volgende nieuwe laatste zin
toegevoegd:
Deze voorwaarden beperken niet het gebruik van binnenverpakkingen indien 6.1.5.1.7
wordt toegepast.

ADR 2017

31

Wijzigingen in het ADR ingaande 1 januari 2017

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

6.2.1.1

Ontwerp en constructie

6.2.1.1.9

In de inleidende zin is na ‘de beproevingen vastgelegd door’ tussengevoegd ‘een norm of technische
code erkend door’.

6.2.1.5

Eerste onderzoek en beproeving

6.2.1.5.1 (g)

De tekst voor de Opmerking is als volgt gewijzigd:
Een hydraulische proefpersing. De drukhouders moeten voldoen aan de acceptatie criteria
aangegeven in de technische normen of technische code voor het ontwerp en de constructie.

6.2.1.5.1 (i)

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.2.1.6

Periodiek onderzoek en beproeving

6.2.1.6.1 (a)

‘opschriften’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.2.2
6.2.2.1

Voorschriften voor UN-drukhouders

6.2.2.1.1

Er zijn een aantal normen gewijzigd en nieuwe toegevoegd.

6.2.2.1.2

Na de tabel zijn 2 opmerkingen toegevoegd.

6.2.2.1.3

In de 2e tabel met normen zijn is een norm gewijzigd en een nieuwe toegevoegd.

6.2.2.2

Materialen
In de tabel is een norm vervangen.

6.2.2.3

Bedrijfsuitrusting
In de tabel is een norm gewijzigd en een nieuwe norm toegevoegd.

6.2.2.4

Periodiek onderzoek en beproeving
In de tabel is een norm gewijzigd en een nieuwe norm toegevoegd.

6.2.2.5

Systeem voor de conformiteitsbeoordeling en goedkeuring voor de fabricage van drukhouders

6.2.2.5.5

‘certificatiekenmerking’ is vervangen door ‘certificatiekenmerk’

6.2.2.7

Merktekens op hervulbare UN-drukhouders

6.2.2.7.2 (a)

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.

6.2.2.7.2 (c)

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale verkeer3’ is
vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het
internationale wegverkeer2’

Ontwerp, constructie en eerste onderzoek en beproeving

De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2
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Aan de tekst zijn toegevoegd de paragrafen (q) en (r) en een opmerking met betrekking tot de
merktekens voor naadloze flessen en drukvaten met een beperkte ontwerpduur.

6.2.2.7.4

6.2.2.7.4 (n) ‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het
internationale verkeer3’ is vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat
wordt gebruikt op voertuigen in het internationale wegverkeer2’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.2.2.7.5

Aan het einde van het 1e gedachtestreepje is de volgende tekst toegevoegd:
met uitzondering voor de merktekens beschreven in 6.2.2.7.4 (q) en (r) die naast de
merktekens van de periodieke inspectie en beproeving moeten worden aangebracht.

6.2.2.7.7 (a)

In de 2e zin is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerken’
‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale
verkeer3’ is vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op
voertuigen in het internationale wegverkeer2’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.2.2.8

Merktekens op niet-hervulbare UN-drukhouders

6.2.2.8.3

In de Opmerking is het einde gewijzigd in ‘…mogen deze permanente kenmerken worden
vervangen door een etiket’

6.2.2.9

Merktekens op UN-opslagsystemen met metaalhydride

6.2.2.9.2 (a)

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.

6.2.2.9.2 (c)

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale verkeer3’ is
vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het
internationale wegverkeer2’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale verkeer3’ is
vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het
internationale wegverkeer2’

6.2.2.9.4 (a)

De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2
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6.2.3

Algemene voorschriften voor niet-UN-drukhouders

6.2.3.5

Periodiek onderzoek en beproeving

6.2.3.5.1

De ‘Opmerking’ is vervangen door ‘Opmerking 1’ en er zijn 2 nieuwe opmerkingen toegevoegd.

6.2.3.5.2 (a)

‘opschriften’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.2.3.9

Kenmerking van hervulbare drukhouders

6.2.3.9.2

De tekst is als volgt gewijzigd:
Het verpakkingssymbool van de Verenigde Naties aangegeven in 6.2.2.7.2 (a) en de
bepalingen van 6.2.2.7.4 (q) en (r) moet niet worden aangebracht.

6.2.3.9.7

Merktekens op flessenbatterijen

6.2.3.9.7.3 (a)

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale verkeer3’ is
vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het
internationale wegverkeer2’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

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
De volgende eerste zin is toegevoegd:
Certificaten voor typegoedkeuringen moeten worden afgegeven in overeenstemming met
1.8.7.
De zin ‘De voorschriften van hoofdstuk 6.2, waarnaar wordt verwezen in kolom (3) moeten
in alle gevallen prevaleren’ is gewijzigd in:
Aan de normen moet worden voldaan in overeenstemming met 1.1.5.
In de tabel zijn een aantal normen gewijzigd en een aantal nieuwe normen toegevoegd.

6.2.4.2

Periodiek onderzoek en beproeving
Aan het einde van de 1e zin is ‘die in alle gevallen moet prevaleren.’ geschrapt en de volgende
zin toegevoegd:
Aan de normen moet worden voldaan in overeenstemming met 1.1.5.
In de tabel zijn een aantal normen gewijzigd en een aantal nieuwe normen toegevoegd.

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

6.2.6.1.5

De tekst is gewijzigd in:
Aan het eind is de volgende nieuwe zin toegevoegd:
In aanvulling, het product van de testdruk en waterinhoud mag niet hoger zijn de 30
bar.liter voor vloeibaar gemaakte gassen of 54 bar.liter voor samengeperste gassen en de
testdruk mag niet hoger zijn dan 250 bar voor vloeibaar gemaakte gassen of 450 bar voor
samengeperste gassen.
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6.2.6.4

Verwijzing naar normen
Aan het eind is een nieuw gedachtestreepje toegevoegd met de tekst:
– voor UN 2037, houders klein met gas (gaspatronen) die niet-giftige, niet-brandbare samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen bevatten: EN 16509:2014. Verplaatsbare gasflessen – Niet hervulbaar, kleine verplaatsbare stalen gasflessen met een inhoud van niet
meer dan 120 ml, die samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen bevatten (compacte
gasflessen) – Ontwerp, constructie, vullen en beproeven (met uitzondering van clausule 9)

Hoofdstuk 6.3

Voorschriften voor de constructie en de beproeving van verpakkingen voor
infectueuze stoffen van categorie A van klasse 6.2

6.3.4

Kenmerk

In Opmerking 1 is het begin als volgt gewijzigd:
De kenmerken geven aan dat de verpakking waarop ze zijn aangebracht corresponderen
met het ontwerptype…….
In Opmerking 2 is ‘het kenmerk is’ vervangen door ‘de kenmerken zijn’
In Opmerking 3 is ‘Het kenmerk verschaft’ vervangen door ‘de kenmerken verschaffen’
6.3.4.1

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

6.3.4.2 (a)

De 2e zin is de voetnoot geschrapt en de tekst als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.

6.3.4.2 (e)

‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale
verkeer2’ is vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op
voertuigen in het internationale wegverkeer1’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
1

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.3.4.3

Aan het begin van de 1e zin is ‘Merktekens’ vervangen door ‘Kenmerken’
De 2e zin is aan het einde ‘zodat ze gemakkelijk identificeerbaar zijn.’ gewijzigd in ‘zodat
de kenmerken die zijn vereist in 6.3.4.1 nog steeds correct kunnen worden geïdentificeerd.

6.3.5

Beproevingseisen voor verpakkingen

6.3.5.1

Uitvoering en frequentie van de beproevingen

6.3.5.1.6 (g)

‘merktekens’ is vervangen door ‘kenmerken’

Hoofdstuk 6.4

Voorschriften voor de constructie, beproeving en goedkeuring van colli voor
radioactieve stoffen en voor de goedkeuring van dergelijke stoffen

6.4.22

Goedkeuring van het model van colli en stoffen

6.4.22.8

Het begin van de eerste zin is gewijzigd in ‘Elk model van het ontwerp van een collo….’

6.4.22.8 (a)

de zin is na ‘bevoegde autoriteit’ gewijzigd in ‘van een Overeenkomstsluitende Partij bij het
ADR.’
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6.4.23

Aanvragen voor goedkeuring en goedkeuring voor het vervoer van radioactieve stoffen

6.4.23.11 (a)

‘de internationale identificatiecode voor voertuigregistratie1’ is vervangen door ‘aangeduid met
het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het internationale wegverkeer1’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:
1

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

Hoofdstuk 6.5

Voorschriften voor de constructie en beproeving van IBC’s

6.5.2.1

Basiskenmerk

6.5.2.1.1

In de 2e zin is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerken’

6.5.2.1.1 (a)

In de 2e zin is de voetnoot geschrapt en de tekst als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.
In de 3e zin is ‘het kenmerk’ vervangen door ‘de kenmerken’
‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale verkeer2’ is
vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het
internationale wegverkeer1’

6.5.2.1.1 (e)

De voetnoot is als volgt gewijzigd:
1

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.5.2.2

De tekst na subparagraaf (h) is gewijzigd in:
De hierboven voorgeschreven kenmerken moeten worden aangebracht in de volgorde van
subparagrafen hierboven. De in 6.5.2.2 vereiste kenmerken en elk ander kenmerk dat door
de bevoegde autoriteit is toegestaan moeten het altijd mogelijk maken dat de primaire
kenmerken correct kunnen worden geïdentificeerd.
‘Aanvullende kenmerking’ is gewijzigd in ‘Aanvullende kenmerken’

6.5.2.2.1

‘het in 6.5.2.1 vereiste kenmerk’ is vervangen door ‘de in 6.5.2.1 vereiste kenmerken’

6.5.2.1.1 (h)

In de titel van de eerste kolom van de tabel is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerken’
In noot b onder de tabel is ‘kenmerking is’ vervangen door ‘kenmerken zijn’
5.5.2.2.4

Het begin van de 1e zin is als volgt gewijzigd:
Binnenhouders van het ontwerptype combinatie-IBC vervaardigd na 1 januari 2011 moeten
worden geïdentificeerd door het gebruik van kenmerken aangegeven in 6.5.2.1.1 (b), (c) en
(d) -…..
In de 3e zin is ‘Het kenmerk’ vervangen door ‘De kenmerken’
De bestaande Opmerking is vernummerd in Opmerking 1 en er is een Opmerking 2 toegevoegd
met de tekst:
De datum van fabricage van de binnenhouder mag verschillen van de datum van fabricage
(zie 6.5.2.1), reparatie (zie 6.5.4.5.3) of ombouwing (zie 6.5.2.4) van de combinatie-IBC.
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6.5.2.3

Overeenstemming met het ontwerptype
‘Het kenmerk geeft aan’ is vervangen door ‘De kenmerken geven aan’

6.5.2.4

Kenmerk van omgebouwde combinatie-IBC’s (31HZ1)
‘Het kenmerk’ is vervangen door ‘De kenmerken’ en ‘een nieuw kenmerk’ is vervangen
door ‘nieuwe kenmerken’

6.5.4.4

Inspectie en beproeving

6.5.4.4.1 (a) (i)

‘het kenmerk’ is vervangen door ‘de kenmerken’

6.5.4.4.2

De inleidende zin is als volgt gewijzigd:
Elke metalen IBC, IBC van stijve kunststof en combinatie-IBC voor vloeistoffen , of voor
vaste stoffen, die onder druk worden gevuld of gelost, moet een geschikte dichtheidsproef
ondergaan. Deze proef is onderdeel van een kwaliteitsborgingsprogramma, zoals bepaald
in 6.5.4.1 die de bekwaamheid aantoont dat wordt voldaan aan het desbetreffende
beproevingsniveau, aangegeven in 6.5.6.7.3.

6.5.4.5

Gerepareerde IBC’s

6.5.4.5.3

‘de kenmerking’ is vervangen door ‘de kenmerken’

Hoofdstuk 6.6

Voorschriften voor de constructie en beproeving van grote verpakkingen

6.6.3

Kenmerk

6.6.3.1

In de eerste paragraaf is ‘leesbaar kenmerk’ vervangen door ‘leesbare kenmerken’

6.6.3.1 (a)

De 2e zin is de voetnoot geschrapt en de tekst als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.
In de 3e zin is ‘het kenmerk’ vervangen door ‘de kenmerken’
‘aangeduid met het onderscheidingsteken voor motorvoertuigen in het internationale
verkeer2’ is vervangen door ‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op
voertuigen in het internationale wegverkeer1’
De voetnoot is als volgt gewijzigd:

6.6.3.1 (e)

1

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.6.3.1

In de zinnen na subparagraaf (h) is ‘basiskenmerk’ vervangen door ‘basiskenmerken’ en
‘element van het kenmerk’ door ‘element van de kenmerken’

Hoofdstuk 6.7

Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van
transporttanks en UN-gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s)

6.7.2

Voorschriften voor transporttanks, bestemd voor het vervoer van stoffen van de klassen 1
en 3 t/m 9

6.7.2.18

Goedkeuring van het ontwerp
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In de 5e zin is’ d.w.z. het onderscheidingsteken voor gebruik in het internationale verkeer,
zoals voorgeschreven in het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968)’ vervangen door
‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het internationale
wegverkeer2’

6.7.2.18.1

De tekst van de voetnoot is als volgt:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.7.2.19

Onderzoek en beproeving

6.7.2.19.8 (a)

De volgende nieuwe laatste zin is toegevoegd:
De wanddikte moet worden geverifieerd door een geschikte meting indien dit onderzoek
een vermindering van de wanddikte aangeeft;

6.7.2.20

Kenmerking

6.7.2.20.1

Figuur 6.7.2.20.1
De titel is gewijzigd in: Voorbeeld van een plaat voor kenmerking

6.7.2.20.1 (c) (i)

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.
De voetnoot is geschrapt.

6.7.3

Voorschriften voor transporttanks, bestemd voor het vervoer van niet sterk gekoelde,
vloeibaar gemaakte gassen

6.7.3.14

Goedkeuring van het ontwerp

6.7.3.14.1

In de 5e zin is’ d.w.z. het onderscheidingsteken voor gebruik in het internationale verkeer,
zoals voorgeschreven in het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968)’ vervangen door
‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het internationale
wegverkeer2’
De tekst van de voetnoot is als volgt:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.7.3.15

Onderzoek en beproeving

6.7.3.15.8 (a)

De volgende nieuwe laatste zin is toegevoegd:
De wanddikte moet worden geverifieerd door een geschikte meting indien dit onderzoek
een vermindering van de wanddikte aangeeft;

6.7.3.16

Kenmerking

6.7.3.16.1

Figuur 6.7.3.16.1
De titel is gewijzigd in: ‘Voorbeeld van een plaat voor kenmerking’
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De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.

6.7.3.16.1 (c) (i)

De voetnoot is geschrapt.
6.7.4

Voorschriften voor transporttanks, bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar
gemaakte gassen

6.7.4.13

Goedkeuring van het ontwerp

6.7.4.13.1

In de 5e zin is’ d.w.z. het onderscheidingsteken voor gebruik in het internationale verkeer,
zoals voorgeschreven in het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968)’ vervangen door
‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het internationale
wegverkeer2’
De tekst van de voetnoot is als volgt:
2

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.7.4.15

Kenmerking

6.7.4.15.1

Figuur 6.7.4.15.1
De titel is gewijzigd in: ‘Voorbeeld van een plaat voor kenmerking’

6.7.4.15.1 (c) (i)

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.
De voetnoot is geschrapt.

6.7.5

Voorschriften voor UN-gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s), bestemd
voor het vervoer van niet sterk gekoelde gassen

6.7.5.2

Algemene ontwerp en constructievoorschriften

6.7.5.2.4 (a)

‘ISO 11114-2:2000’ is vervangen door ‘ISO 11114-2:2013’.

6.7.5.11

Goedkeuring van het ontwerp

6.7.5.11.1

In de 5e zin is’ d.w.z. het onderscheidingsteken voor gebruik in het internationale verkeer,
zoals voorgeschreven in het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968)’ vervangen door
‘aangeduid met het onderscheidingsteken dat wordt gebruikt op voertuigen in het internationale
wegverkeer2’
De tekst van de voetnoot is als volgt:
2
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6.7.5.13

Kenmerking

6.7.4.13.1

Figuur 6.7.5.13.1
De titel is gewijzigd in: ‘Voorbeeld van een plaat voor kenmerking’

6.7.5.13.1 (c) (i)

De 2e zin is als volgt gewijzigd:
Dit symbool mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan te verklaren dat een
verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de
desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.
De voetnoot is geschrapt.

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
Minimale wanddikte van het reservoir

6.8.2.1.21

In de tabel is na de rij voor ‘Roestvaste austenitische staalsoorten’ de volgende rij ingevoegd
Roestvaste austenitische-ferritische staalsoorten

3 mm

3 mm

3,5 mm

6.8.2.1.23

Het lassen en het onderzoek van lasverbindingen
De tekst is gewijzigd.

6.8.2.3

Typegoedkeuring

6.8.2.3.1

In de rechter kolom is ‘het onderscheidingsteken8 vervangen door ‘het onderscheidingsteken
gebruikt op voertuigen in internationaal wegverkeer 8’
De tekst van de voetnoot is als volgt:
8

Onderscheidingsteken van de Staat van registratie dat wordt gebruikt op motorvoertuigen en opleggers in het
internationale wegverkeer, bijv. in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van
1949 of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968.

6.8.2.4

Onderzoek en beproevingen

6.8.2.4.1

In de 4e paragraaf is de tekst van de linker kolom als volgt gewijzigd:
Vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en
batterijwagens

Tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s

De beproeving moet worden uitgevoerd op elk
compartiment met een druk die ten minste gelijk is
aan:
– 1,3 maal de hoogste bedrijfsdruk; of
– 1,3 maar de statische druk van de te vervoeren
stof maar niet minder dan 1,3 maal de statische
druk van water met een minimum van 20 kPa (0,2
bar) voor tanks waarbij het lossen plaatsvindt door
zwaartekracht volgens 6.8.2.1.14 (a)
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6.8.2.4.3

De voorlaatste zin is als volgt gewijzigd:
Bij tanks uitgerust met be- en ontluchtingsinrichtingen en een veiligheidsinrichting, die
voorkomt, dat de inhoud vrijkomt, indien de tank kantelt, moet de dichtheidsproef worden
uitgevoerd bij een druk die ten minste gelijk is aan de statische druk van de dichtst vervoerde
stof, de statische druk van water of 20 kPa (0,2 bar) welke ook de hoogste is.

6.8.2.6

Voorschriften voor tanks die volgens normen waarnaar wordt verwezen zijn ontworpen,
geconstrueerd en beproefd

6.8.2.6.1

Ontwerp en constructie
De volgende nieuwe 1e zin is toegevoegd:
Certificaten voor de typegoedkeuring moeten worden afgegeven in overeenstemming met
1.8.7 of 6.8.2.3.
De zin ‘De voorschriften van hoofdstuk 6.8, waarnaar wordt verwezen in kolom (3) moeten
in alle gevallen prevaleren’ is gewijzigd in ‘De normen moeten worden toegepast in
overeenstemming met 1.1.5.’
In de tabel voor de normen zijn de volgende titels geschrapt:
– Voor alle tanks
– Voor tanks met een hoogste bedrijfsdruk van ten hoogste 50 kPa etc.
– Voor tanks voor gassen van klasse 2
– Voor tanks, bestemd voor het vervoer van vloeibare aardolieproducten etc.
De volgende titels zijn toegevoegd:
– Voor ontwerp en constructie van tanks
– Voor uitrusting
De tabel is geherstructureerd en er zijn normen gewijzigd en nieuwe normen toegevoegd.

6.8.3

Bijzondere voorschriften van toepassing op klasse 2

6.8.3.1

Constructie van reservoirs

6.8.3.1.5

De eerste zin is als volgt gewijzigd:
Elementen en hun bevestigingen
van batterijwagens

en het raamwerk van MEGC’s

moeten bij de grootste toelaatbare belading de in 6.8.2.1.2 gedefinieerde krachten kunnen
opnemen.
6.8.3.2

Uitrustingsdelen
Warmte-isolerende beschermingen

6.8.3.2.15

De volgende nieuwe laatste zin is toegevoegd:
Voor typebeproeving van de effectiviteit van het isolatiesysteem, zie 6.8.3.4.10 en 6.8.3.4.11

6.8.3.4

Onderzoek en beproevingen
Er zijn twee nieuwe paragrafen 6.8.3.4.10 en 6.8.3.4.11 ingevoegd met voorschriften voor de
‘Verblijftijd voor tankcontainers die sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen vervoeren’

6.8.3.4.10

Vernummerd in 6.8.3.4.12. In de tekst is 6.8.3.4.14 vervangen door 6.8.3.4.16

6.8.3.4.11

Vernummerd in 6.8.3.4.13

6.8.3.4.12

Vernummerd in 6.8.3.4.14
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6.8.3.4.13

Vernummerd in 6.8.3.4.15

6.8.3.4.14

Vernummerd in 6.8.3.4.16 In de tekst is 6.8.3.4.15 vervangen door 6.8.3.4.17

6.8.3.4.15

Vernummerd in 6.8.3.4.17

6.8.3.4.15 (e)

Vernummerd in 6.8.3.4.17 (e) In de tekst is ‘kenmerking vervangen door ‘kenmerk’

6.8.3.4.16

Vernummerd in 6.8.3.4.18 In de tekst is 6.8.3.4.10 t/m 6.8.3.4.15 vervangen door 6.8.3.4.12 t/m
6.8.3.4.17.

6.8.3.5

Kenmerking

6.8.3.5.4

De tekst is als volgt gewijzigd:
Op tanks bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen:

6.8.3.5.10

Vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en
batterijwagens

Tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s

– de hoogst toegestane bedrijfsdruk

– de hoogst toegestane bedrijfsdruk
– referentie verblijftijd (in dagen of uren voor elk gas 13
– de daarmee verbonden initiële drukken (in bar of
kPa) 13

–	de datum (maand en jaar) van de eerste beproeving en de laatst uitgevoerde periodieke
beproeving overeenkomstig 6.8.3.4.10 t/m 6.8.3.4.13;
De verwijzing is vervangen door 6.8.3.4.12 t/m 6.8.3.4.15.

6.8.3.6

Voorschriften voor batterijwagens en MEGC’s die worden ontworpen, geconstrueerd en
beproefd overeenkomstig normen waarnaar wordt verwezen
De volgende 1e zin is toegevoegd:
Certificaten voor de typegoedkeuring moeten worden afgegeven in overeenstemming
met 1.8.7.
De zin ‘De voorschriften van hoofdstuk 6.8, waarnaar wordt verwezen in kolom (3)’ is
gewijzigd in: Aan de normen moet worden voldaan in overeenstemming met 1.1.5.
In de tabel is in kolom (2) toegevoegd:
Opmerking: Indien van toepassing mag deze norm ook worden toegepast voor MEGC’s die
bestaan uit drukhouders.
In de tabel is in kolom (3) ’6.8.3.4.10 t/m 6.8.3.4.12’ vervangen door ’6.8.3.4.12 t/m 6.8.3.4.14’

6.8.4

Bijzondere bepalingen

TC8		
Aan het eind is de volgende nieuwe zin toegevoegd:
			De reservoirs mogen worden ontworpen voor een externe ontwerpdruk van
niet minder dan 5 kPa (0,05 bar).
TT8		
In de 3e zin is ‘kenmerking’ vervangen door ‘kenmerken’
TT11		In de subparagraaf na de tabel is EN 14025:2013’ vervangen door ‘EN 14025:2013
+ A1:2016’ en ‘EN 12493:2013’ door
			
‘EN 12493:2013 + A1:2014+ AC:2015’.
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Hoofdstuk 6.11

Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van
bulkcontainers

6.11.2.3

Code voor het aanduiden van typen bulkcontainers
In de tabel is de volgende nieuwe rij toegevoegd:
Flexibele bulkcontainer

BK3

6.11.5

(nieuwe sectie) Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, inspectie en beproeving
van BK3-flexibele bulkcontainers

DEEL 7

Voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de
behandeling

Hoofdstuk 7.1

Algemene voorschriften

7.1.3

Aan het begin is na ‘,transporttanks’ tussengevoegd ‘, MEGC’s’ en aan het eind is na
‘transportank’ tussengevoegd ‘, MEGC’.

Hoofdstuk 7.2

Voorschriften inzake het vervoer in colli

7.2.4

V2 (1)

De volgende nieuwe 2e zin is toegevoegd:

Indien een transporteenheid bestaat uit een EX/II- voertuig en een EX/III-voertuig die
beiden ontplofbare stoffen of voorwerpen vervoeren is de beperking van de hoeveelheden
van 7.5.5.2.1 van toepassing voor een transporteenheid EX/II voor de hele transporteenheid
van toepassing.
V8 (4)	In de 1e zin is ‘en zelfontledende stoffen’ vervangen door ‘, zelfontledende stoffen en polymeriserende stoffen’
			
In de 2e zin is na ‘type B’ toegevoegd ‘en polymeriserende stoffen’.
			In de 3e zin is na ‘typen C, D, E en F tussengevoegd ‘en polymeriserende stoffen
			In de 4e zin is na ‘typen C, D, E en F tussengevoegd ‘en polymeriserende stoffen
Hoofdstuk 7.3

Voorschriften inzake het vervoer als los gestort goed

7.3.1

Algemene voorschriften

7.3.1.1 (b)

‘code(s) AP’ is gewijzigd in ‘code AP’

7.3.2

Voorschriften voor het vervoer als los gestort goed indien de voorschriften van 7..3.1.1 (a)
worden toegepast

7.3.2.1

In de 2e zin is ‘codes BK1 en BK2’ vervangen door ‘codes BK1, BK2 en BK3’.
Aan het eind van de beschrijving van de betekenissen van BK1 en BK2 is toegevoegd:
BK3: Vervoer als los gestort goed in flexibele bulkcontainers is toegestaan.

7.3.2.10

(nieuwe sectie) Gebruik van flexibele bulkcontainers

7.3.3

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

7.3.3.2.3

Goederen van klasse 4.3
AP4 ‘laden en lossen’ is vervangen door ‘vullen en lossen’
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Hoofdstuk 7.4

Voorschriften inzake het vervoer in tanks

7.4.1

In de 3e zin is ’9.7.2’ gewijzigd in ’9.7’

7.4.2

In de inleidende tekst is ‘OX’ geschrapt.

De tekst bij het 4e gedachtestreepje is als volgt gewijzigd:
– Voor zover een AT-voertuig wordt voorgeschreven, mogen AT- en FL-voertuigen worden
gebruikt.

Hoofdstuk 7.5

Voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling

7.5.1

Algemene voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling
De Opmerking is geschrapt.

7.5.1.1

‘grote container(s)’ is vervangen door ‘container(s) en MEGC(s) is toegevoegd na bulk
container(s).

7.5.1.5

‘kenmerking’ is vervangen door ‘kenmerken’

7.5.2

Samenladingsverboden

7.5.2.1

De bestaande Opmerking wordt Opmerking 1.
Een nieuwe Opmerking 2 is toegevoegd met de volgende tekst:
Voor verpakkingen die alleen stoffen of voorwerpen van klasse 1 bevatten en van een
etiket volgens de model nummers 1, 1.4, 1.5 of 1.6 zijn voorzien, ongeacht alle andere
gevaarsetiketten die voor deze verpakkingen zijn vereist, zal samenlading worden toegestaan
in overeenstemming met 7.5.2.2.
De tabel in 7.5.2.1 zal alleen van toepassing zijn als dergelijke verpakkingen samen zijn
geladen met verpakkingen die stoffen of voorwerpen bevatten van andere klassen.
In noot d onder de tabel is na ‘(UN-nummers 1942 en 2067) tussengevoegd ‘,ammonium
nitraat-emulsie of –suspensie of –gel (UN 3375)’

7.5.5

Beperking van hoeveelheden

7.5.5.3

na ‘F’ is tussengevoegd ‘en polymeriserende stoffen van klasse 4.1’

7.5.7

Behandeling en stuwage

7.5.7.4

‘lossen’ is vervangen door ‘afzetten’

7.5.7.6

(nieuwe sectie) Laden van flexibele bulkcontainers

7.5.11

Aanvullende voorschriften voor bepaalde klassen of specifieke goederen
CV22

na ‘brandbare vaste stoffen’ is tussengevoegd ‘, polymeriserende stoffen’

CV36
Aan het eind is de volgende zin toegevoegd:
		Voor de UN-nummers 2211 en 3314 is dit kenmerk niet vereist als het voertuig
of de container reeds is gekenmerkt volgens bijzondere bepaling 965 van de
IMDG Code1
1

44

Het waarschuwingskenmerk met inbegrip van de woorden ‘CAUTION – MAY CONTAIN FLAMMABLE
VAPOUR’ met letters van niet minder dan 25 mm hoog, die zijn aangebracht op elk punt van toegang op
een plaats waar het gemakkelijk kan worden gezien door personen die het voertuig of de container openen of
betreden.
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CV37		
De twee eerste zinnen zijn vervangen door:
		Voor het laden moeten deze bijproducten worden gekoeld tot omgevings
temperatuur, tenzij ze zijn verkalkt om vocht te verwijderen. Voertuigen
en containers die los gestorte goederen bevatten moeten moeten voldoende
worden geventileerd en beschermd tegen binnendringen van water gedurende
de reis.

DEEL 8

Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie
van het voertuig en documentatie

Hoofdstuk 8.1

Algemene voorschriften inzake transporteenheden en boorduitrusting

8.1.4

Brandbestrijdingsuitrusting

8.1.4.4

‘merkteken’ is vervangen door ‘kenmerk’

8.1.5

Uitrusting van uiteenlopende aard en uitrusting voor persoonlijke bescherming

8.1.5.3

Bij het eerste gedachtestreepje is ‘aan boord van het voertuig’ vervangen door ‘aan boord van
de transporteenheid’.

Hoofdstuk 8.2

Voorschriften inzake de opleiding van de bemanning van het voertuig

8.2.2
8.2.2.7

Bijzondere voorschriften inzake de opleiding van bestuurders

8.2.2.7.1.5

De tekst is als volgt gewijzigd:
Elke bevoegde autoriteit moet toezicht houden op de wijze van examineren, met inbegrip
van, indien nodig, de infrastructuur en organisatie van elektronische examens in
overeenstemming met 8.2.2.7.1.8, indien deze worden uitgevoerd.

8.2.2.7.1.7

(nieuw) Bij elk examen moet worden gesurveilleerd. Elke manipulatie en bedrog moet zoveel
mogelijk worden uitgesloten. Authenticiteit van de kandidaat moet worden gewaarborgd. Alle
examendocumenten moeten worden geregistreerd en bewaard als een print-out of elektronisch als
een bestand.

8.2.2.7.1.8

(nieuw) Schriftelijke examens mogen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd als elektronische
examens, waarbij de antwoorden worden geregistreerd en geëvalueerd met gebruik van
Elektronische Gegevensverwerking (EDP Electronic Data Processing), indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
(a) De hardware en software moet worden gecontroleerd en geaccepteerd door de bevoegde
autoriteit;
(b) Goede technische functionering moet worden verzekerd. Regelingen moeten worden
getroffen over wanneer en hoe het examen kan worden voortgezet bij een storing van de
apparaten en applicaties. Er mogen geen hulpmiddelen beschikbaar zijn op invoerapparaten (b.v. elektronische zoekfunctie), de apparatuur die is verschaft mag de kandidaten
tijdens het examen niet toestaan om te communiceren met elk ander apparaat;
(c) De laatste invoer van elke kandidaat moet worden gelogd. De bepaling van de resultaten
moet transparant zijn.
(d) Elektronische media mogen alleen worden gebruikt indien zij zijn verschaft door het
exameninstituut. Er mogen geen middelen zijn waarmee een kandidaat aanvullende gegevens kan toevoegen aan de elektronische media die zijn verschaft; de kandidaat mag
slechts antwoord geven op de gestelde vragen.
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Hoofdstuk 8.3

Diverse voorschriften waaraan de bemanning van het voertuig moet voldoen

8.3.8

Gebruik

‘paragraaf 9.2.2.6.3’ is vervangen door ‘subsectie 9.2.2.6.3’
Hoofdstuk 8.6

Beperking voor de doorgang door tunnels voor het wegverkeer van voertuigen die
gevaarlijke goederen vervoeren

8.6.3

Code voor beperkingen in tunnels

8.6.3.3

De voetnoot is geschrapt.

8.6.4

Beperkingen voor de doorgang van transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren
door tunnels
De voetnoot is geschrapt.

DEEL 9

Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van
voertuigen

Hoofdstuk 9.1

Toepassingsgebied, definities en voorschriften voor goedkeuring van voertuigen

9.1.1.2

Definities
FL-voertuig: 	In subparagraaf (a) is de norm ‘EN 590:2009 + A1:2010’ twee maal vervangen
door de norm ‘EN 590:2013 + AC:2014’.
Aan het eind van subparagraaf (c) is een nieuwe paragraaf (d) toegevoegd met de tekst:
‘een voertuig, bestemd voor het vervoer van waterstofperoxide, gestabiliseerd of waterstof
peroxide, oplossing in water, gestabiliseerd met meer dan 60% waterstofperoxide (klasse
5.1, UN 2015) in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m3 of in
tankcontainers of transporttanks met een inhoud van meer dan 3 m3.’
OX-voertuig: Deze definitie is geschrapt.
AT-voertuig:	Het begin van subparagraaf (a) is gewijzigd in:
		een voertuig, anders dan een EX/II-, EX/III-, FL-voertuig of een MEMU,
bestemd voor....
ADRGoedkeuring ‘OX-’ is geschrapt.

Goedkeuring van EX/II-, EX/III, FL-, OX- en AT-voertuigen en MEMU’s

9.1.2

In de titel en de Opmerking is ‘OX-’ geschrapt.
9.1.2.1

Algemeen
In de 1e zin is ‘OX-’ geschrapt.

9.1.2.3

Jaarlijks technisch onderzoek
In de 1e zin is ‘OX-’ geschrapt.

9.1.3

Certificaat van goedkeuring

9.1.3.1

In de 1e zin is ‘OX-’ geschrapt.
Na ‘certificaat van ADR-goedkeuring) is een verwijzing naar voetnoot 4 toegevoegd met de
tekst:
4
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Richtlijnen voor het invullen van het certificaat van goedkeuring kunnen worden geraadpleegd op de website van
het secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (http://unece.org/trans/
danger/danger.htm)
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9.1.3.5

Model voor het certificaat van goedkeuring voor voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen
vervoeren
In het model certificaat is onder punt 7 ‘OX’ geschrapt.

Hoofdstuk 9.2

Voorschriften inzake de constructie van voertuigen

9.2.1.1

In de titel en de inleidende zin is ‘OX-’ geschrapt.
De tabel is vervangen door een nieuwe tabel.

9.2.2

Elektrische uitrusting

De teksten van 9.2.2.1, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8, 9.2.2.9, 9.2.4.3,
9.2.4.4, 9.2.6 zijn gewijzigd en er is een nieuwe subsectie 9.2.7 ‘Voorkomen van andere
risico’s veroorzaakt door brandstoffen’ toegevoegd.
Hoofdstuk 9.3

Aanvullende voorschriften inzake complete of afgebouwde EX/II- of EX/IIIvoertuigen

9.3.7

Elektrische uitrusting

De tekst van deze subsectie is gewijzigd.
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 m3 of in
tankcontainers, transporttank of MEGC’s met een inhoud groter dan 3 m3 (EX/III-,
FL-, OX- EN AT-VOERTUIGEN)
In de titel is ‘OX-’ geschrapt.

9.7.3

Bevestigingen

Voor ’6.8.2.1.15’ is ’6.8.2.1.13,’ tussengevoegd.
9.7.8

Elektrische uitrusting

9.7.8.1

De eerste zin is als volgt gewijzigd:
De elektrische installatie op FL-voertuigen moet voldoen aan de relevante voorschriften van
9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.8 en 9.2.2.9.1.
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