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Puntjes op de i
De nieuwe regelgeving komt er weer aan! De
UNECE heeft toch weer gezorgd voor 74
pagina’s ADR-wijzigingen voor 2019. Zoals
altijd een aantal nieuwe UN-nummers,
gewijzigde bijzondere bepalingen en nieuwe
verpakkingsinstructies. Als we het hebben
over specifieke producten, doen ook dit jaar
de lithiumbatterijen het weer
goed (zie blz. 12). De nieuwe
IMDG Code is net uit, dus
daar moeten we ons nog
in verdiepen voor het
volgende nummer. En
voor het ADN is het dit

keer een ander verhaal: het dossier Explosieveiligheid (beschreven in het vorige nummer)
zorgt ervoor dat eigenlijk het hele ADN op de
schop gaat. Dan valt 151 pagina’s wijzigingen
misschien nog wel mee ...
Maar behalve dat ... je kunt je toch niet aan
de indruk onttrekken dat de regelgeving
voor vervoer van gevaarlijke stoffen in wat
rustiger vaarwater komt (alhoewel vaarwater
hier misschien juist de verkeerde modaliteit
aanduidt). Lees de conclusies van de auteurs
op blz. 8 en 11: “puntjes op de i”, “weer een
stukje duidelijker en eenduidiger”. Hoe kan

het ook anders? Na ál die tweejaarlijkse
rondes van veranderingen die we de
afgelopen decennia al gehad hebben. Ik
moet denken aan de column van Henk Bril
in nummer 6-2016: “Weg met de cyclus van
twee jaar. Laten we gewoon slim zijn en
globaal overstappen op een cyclus van vijf
jaar, met een overgangstermijn van één jaar
aan de voorkant.” Hij beschrijft ook hoe hij
dat voor zich ziet: in 2019 zou het in moeten
gaan. Leest u die column nog eens terug.
Zou zijn idee werkelijkheid kunnen worden?
Louise Wagenaar, hoofdredacteur
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