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Wijzigingen ADR 2021 in een notendop.

Op 1 januari 2021 treedt het nieuwe ADR in werking. Naar gewoonte is er een overgangsperiode van
6 maanden bepaald. Dit houdt in dat stoffen en voorwerpen van het ADR tot en met 30 juni 2021
mogen vervoerd worden volgens de voorschriften van het ADR die er tot en met 31 december 2020
op van toepassing zijn.
De wijzigingen in 2021 zijn minder ingrijpend dan in de voorbije edities. Naast enkele tekstuele
verduidelijkingen werden ook data en normen aangepast en toegevoegd. In deze nota trachten we
de belangrijkste wijzigingen op te sommen. De veranderingen m.b.t. klasse 1 en 7 en de andere modi
worden in dit document niet besproken.
Om te beginnen wordt het woord ‘Europees’ uit de titel geschrapt en spreekt men nu over: ‘INLEIDING
TOT HET VERDRAG BETREFFENDE HET INTERNATIONAAL VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER
DE WEG’.
Er wordt slechts één nieuw UN-nummer geïntroduceerd in de editie van 2021, omtrent het
ziekenhuisafval, namelijk: UN 3549, specifiek voor vast ziekenhuisafval van categorie A, dat bij gezonde
mensen of dieren blijvende invaliditeit of een levensbedreigende of dodelijke ziekte kan veroorzaken.
Daarnaast worden er ook wijzigingen aangebracht m.b.t. de lithium-metaal en lithium-ion batterijen.
Hier worden een aantal Bijzondere Bepalingen onder de loep genomen.
We lijsten zeer kort de nieuwe benamingen in tabel A en B op om vervolgens de belangrijkste
wijzigingen in de 9 delen te overlopen. Deze worden in de tekst met een rode kleur aangeduid, De
paragraaf wordt steeds vermeld, voorafgegaan door een inleidende titel.
Het ADR 2021 is gepubliceerd in het Staatsblad en kan worden geraadpleegd op de website van de
Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/adr . Dit is de enige officiële versie in Vlaanderen.
U kan aan de hand van dit document, het ADR 2021 doorpluizen op nieuwigheden en aanpassingen.
Succes!
Cel ADR
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1. GEWIJZIGDE EN NIEUWE BENAMINGEN TABEL A EN B
•
•
•
•
•
•
•

UN1010
BUTADIENEN,
GESTABILISEERD
of
MENGSEL
VAN
BUTADIENEN
ENCKOOLWATERSTOFFEN, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadiënen bevatten
UN2522 2-DIMETHYLAMINOETHYL- METHACRYLAAT GESTABILIZEERD
UN3363 GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVAT IN VOORWERPEN OF GEVAARLIJKE GOEDEREN IN
MACHINES OF GEVAARLIJKE GOEDEREN IN APPARATEN
UN3358 KOELMACHINES die brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas bevatten
UN3549 MEDISCH AFVAL, CATEGORIE A, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN, vast
UN3549 MEDISCH AFVAL, CATEGORIE A, GEVAARLIJK VOOR MENSEN, vast
UN2913 RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCOI, SCO-II of SCO-III), niet splijtbaar of splijtbaar, uitgezonderd
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2. WIJZIGINGEN PER DEEL
2.1. DEEL 1 - ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van opslag- en productiesystemen voor
elektrische energie
Paragraaf 1.1.3.7: de voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op opslag- en
productiesystemen voor elektrische energie (bijvoorbeeld lithiumbatterijen, elektrische
condensatoren, asymmetrische condensatoren, opslagsystemen met metaalhydriden en
brandstofcellen:
a) geïnstalleerd in een voertuig dat een transportoperatie uitvoert en die dienen voor zijn
voorstuwing of voor de werking van één van zijn uitrustingen;
b) vervat in apparatuur voor de werking van deze apparatuur die gebruikt wordt of bedoeld
is voor gebruik gedurende het vervoer (bijvoorbeeld een draagbare computer), behalve voor
apparatuur zoals dataloggers en ladingsopvolgsystemen die in verpakkingen,
oververpakkingen, containers of laadcompartimenten vastgemaakt of geplaatst zijn
waarvoor enkel de voorschriften van 5.5.4 van toepassing zijn.
Gewijzigde definities
Paragraaf 1.2.1:
• “exploitant van een tankcontainer of van een mobiele tank”, elke onderneming uit wiens
naam de tankcontainer of mobiele tank wordt uitgebaat ;
• “manipulatie-inrichting” (voor flexibele IBC’s), draagbanden, lussen, ogen of raamwerken die
aan het verpakkingslichaam van de IBC zijn bevestigd, of die een verlenging zijn van het
materiaal waaruit het verpakkingslichaam is vervaardigd ;
• “SADT” (self-accelerating decomposition temperature), de laagste temperatuur waarbij een
zelfversnellende ontleding kan optreden in een stof, in de verpakking, IBC of tank
aangeboden voor het vervoer. De SADT wordt bekomen door toepassing van de
testprocedures aangegeven in Deel II, afdeling 28 van het Handboek van testen en criteria.
• “SAPT” (self-accelerating polymerization temperature), de laagste temperatuur waarbij een
zelfversnellende polymerisatie kan optreden van een stof in een verpakking, een IBC of een
tank die voor het vervoer aangeboden wordt. De SAPT wordt bekomen door de toepassing
van dezelfde beproevingsmethodes als om de SADT te bepalen van zelfreagerende stoffen
overeenkomstig afdeling 28 van deel II van het Handboek van testen en criteria ;
Veiligheidsplichten van de betrokkenen
Paragrafen 1.4.2.2.1, 1.4.3.3, 1.4.3.4 (e.a.) : harmonisering van de begrippen, controle en beproeving.1

1 Een periodieke keuring bestaat uit een initiële controle en een beproeving en een intermediaire keuring bestaat uit een intermediaire
controle en beproeving
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Overgangsmaatregelen
Paragraaf 1.6:
• §1.6.1.22 m.b.t. binnenhouders composiet IBC’s is afgeschaft.
• §1.6.1.30 m.b.t. etiketten is afgeschaft.
• §1.6.1.36 m.b.t. opleidingscertificaten voor bestuurders is afgeschaft.
• §1.6.1.47 m.b.t. lithiumcellen en -batterijen is afgeschaft.
• §1.6.1.48 Keuringsdocumenten, voor de voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen
vervoeren, conformhet model van 9.1.3.5, van toepassing tot 31 december 2020, uitgegeven
voor 1 juli 2021, mogen nog verder gebruikt worden.
• §1.6.2.16: De bepalingen van opmerking 3 van 6.2.3.5.1 toepasbaar tot 31 december 2020
mogen verder gebruikt worden tot 31 december 2022.
• §1.6.3.16 en §1.6.4.18: moet het bijhouden van de gegevens voor het tankdossier ten laatste
bij de eerstvolgende periodieke controle die na 30 juni 2007 werd uitgevoerd beginnen.
• §1.6.3.100 wordt onderverdeeld in 1.6.3.100.1 en 1.6.3.100.2 De tanks uit met glasvezel
versterkte kunststof die voor 1 juli 2021 gebouwd werden in overeenstemming met de
voorschriften die van toepassing zijn tot 31 december 2020, maar die niet conform zijn met
de voorschriften betreffende de markering van de tankcode van 6.9.6.1, toepasbaar vanaf 1
januari 2021, mogen de markering die in overeenstemming is met de voorschriften die
toepasbaar zijn tot 31 december 2020 verder dragen tot de volgende periodieke controle
die dient te gebeuren na 1 juli 2021.
• §1.6.5.21 m.b.t. keuringsdocumenten voor EX/III-voertuigen is afgeschaft.
Meldingen van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen
Paragraaf 1.8.5.1: indien zich tijdens het laden, het vullen, het vervoer of het lossen van gevaarlijke
goederen op het grondgebied van een Verdragspartij een zwaar ongeval of voorval voordoet, moet
respectievelijk de belader, de vuller, de vervoerder, de ontlader of de bestemmeling zich er van
vergewissen dat binnen een termijn van één maand na de gebeurtenis aan de bevoegde overheid
van de betreffende Verdragspartij een rapport overmaakt wordt dat volgens het in 1.8.5.4
voorgeschreven model is opgemaakt.
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2.2. DEEL 2 - CLASSIFICATIE
Classificatie van niet met name genoemde stoffen met inbegrip van oplossingen en mengsels
Paragraaf 2.1.3.4.3: gebruikte voorwerpen, zoals bijvoorbeeld transformatoren en condensatoren, die
een oplossing of mengsel bevatten, zoals bedoeld in 2.1.3.4.2, moeten steeds geclassificeerd worden
onder dezelfde rubriek van klasse 9 op voorwaarde dat:
a) zij bovendien geen andere gevaarlijke bestanddelen, anders dan gepolyhalogeneerde
dibenzodioxines en dibenzofuranen van klasse 6.1 of bestanddelen van verpakkingsgroep III van
klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 of 8 bevatten;
b) zij geen gevaarlijke eigenschappen bezitten zoals aangegeven in 2.1.3.5.3 a) tot g) en i)
Classificatie van voorwerpen als voorwerpen die gevaarlijke goederen bevatten, n.e.g.
Paragraaf 2.1.5: OPMERKING: voor de voorwerpen die geen officiële vervoersnaam hebben en die
enkel gevaarlijke goederen bevatten die de toegestane beperkte hoeveelheden gespecifieerd in
kolom (7a) van Tabel A van hoofdstuk 3.2 niet overschrijden, mogen UN-nummer 3363 en bijzondere
bepalingen 301 en 672 van hoofdstuk 3.3 worden toegepast.
Klasse 2

Lijst van de collectieve rubrieken
Paragraaf 2.2.2.3: in de tabel voor “Vloeibaar gemaakte gassen”, bij classificatiecode 2F, is de naam
en omschrijving van UN 1010 gewijzigd in: BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN
BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, die meer dan 40% butadiënen bevatten
In de tabel onder “Andere voorwerpen die gas onder druk bevatten” is na “6F” en UN-nummer 3150
de volgende nieuwe positie toegevoegd: 3358 KOELMACHINES die een brandbaar, niet giftig,
vloeibaar gemaakt gas bevatten
Klasse 6.2

Definities

Paragraaf 2.2.62.1.3 : “Medisch afval of ziekenhuisafval”, zijn afvalstoffen afkomstig van de veterinaire
behandeling van dieren, of de medische behandeling van mensen of van biologisch onderzoek;

Classificatie

Paragraaf 2.2.62.1.4: nieuw UN-nummer 3549 is toegevoegd.

Vrijstellingen

Paragraaf 2.2.62.1.5.9 (a): nieuw UN-nummer 3549 is toegevoegd.

Medisch afval of Ziekenhuisafval

Paragraaf 2.2.62.1.11.1: medisch afval of ziekenhuisafval dat:
a) infectueuze stoffen van categorie A bevat moet ingedeeld worden bij UN 2814, UN 2900 of
UN 3549 naargelang het geval. Vast medisch afval dat infectueuze stoffen van de Categorie
A afkomstig van de medische behandeling van mensen of veterinaire behandeling van
dieren bevat, mag ingedeeld worden bij UN 3549. Het UN nummer 3549 mag niet gebruikt
worden voor vloeibaar afval of afval afkomstig van biologisch onderzoek.
b) infectueuze stoffen van categorie B bevat, moet ingedeeld worden bij UN 3291.
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OPMERKING 1 : De benaming voor UN 3549 is: “MEDISCH AFVAL, CATEGORIE A,
GEVAARLIJK VOOR MENSEN, vast” of “MEDISCH AFVAL, CATEGORIE A, alleen
GEVAARLIJK VOOR DIEREN, vast”.
Paragraaf 2.2.62.1.11.4: medisch afval of ziekenhuisafval van UN3291 is ingedeeld bij verpakkingsgroep
II is afgeschaft

Lijst van de collectieve rubrieken

Paragraaf 2.2.62.3: in de lijst zijn bij I3, toegevoegd: UN 3549 MEDISCH AFVAL, CATEGORY A,
GEVAARLIJK VOOR MENSEN, vast of UN 3549 MEDISCH AFVAL, CATEGORIE A, ALLEEN GEVAARLIJK
VOOR DIEREN, vast.
Klasse 8

Indeling bij de verpakkingsgroepen
Paragraaf 2.2.8.1.5.2: om een stof in te delen bij een verpakkingsgroep in overeenstemming met
2.2.8.1.4.4, moet rekening gehouden worden met de ervaringen opgedaan bij accidentele
bloodstellingen. Bij gebrek aan dergelijke ervaringen moet de indeling gebaseerd worden op de
resultaten van proefnemingen, overeenkomstig OESO-richtlijn. Een stof die in overeenstemming met
OESO-richtlijn als niet bijtend gedefinieerd wordt, mag voor de doeleinden van het ADR als niet
bijtend voor de huid aanzien worden zonder dat het nodig is om andere testen uit te voeren. Indien
de in vitro testresultaten aangeven dat de stof corrosief is en niet behoort tot verpakkingsgroep I,
maar de test niet toelaat om de stof onder te brengen in hetzij verpakkingsgroep II hetzij
verpakkingsgroep III, dan moet deze als verpakkingsgroep II beschouwd worden.

Berekeningsmethode gebaseerd op de classificatie van stoffen

Paragraaf 2.2.8.1.6.3.3: om te bepalen of een mengsel dat bijtende substanties bevat, beschouwd moet
worden als een bijtend mengsel en ingedeeld moet worden bij een verpakkingsgroep, moet de
berekeningsmethode van het stroomschema van figuur 2.2.8.1.6.3 toegepast worden.
Voor deze berekeningsmethode, worden de algemene concentratielimieten toegepast indien de
waarde van 1% gebruikt wordt in de eerste stap van de evaluatie van de stoffen voor
verpakkingsgroep I, en vervolgens 5% voor de volgende stappen.
Klasse 9

Indeling van de stoffen
Paragraaf 2.2.9.1.10.6: de stoffen of mengsels die als milieugevaarlijke stoffen geclassificeerd zijn “die
nergens anders in het ADR ingedeeld zijn” is vervangen door “die niet voldoen aan de
classificatiecriteria van een andere klasse of van een andere stof van Klasse 9”.

Lijst van rubrieken

Paragraaf 2.2.9.3: bij M11 is 3363 GEVAARLIJKE GOEDEREN IN VOORWERPEN toegevoegd.
Testmethode 2.3

Beproevingen betreffende de genitreerde cellulosemengsels van klasse 1 en klasse 4.1
Paragraaf 2.3.2.1: om de eigenschappen van nitocellulose te bepalen moet de Bergmann-Junktest of
de methyl blauw papier test beschreven in bijlage 10 van het Handboek van testen en criteria
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uitgevoerd worden (zie bijzondere bepalingen 393 en 394 van hoofdstuk 3.3). In geval van twijfel
betreffende het feit of de ontbrandingstemperatuur van nitocellulose aanzienlijk hoger is dan 132°C
in het geval van de Bergmann-Junk test, of hoger is dan 134.5°C in het geval van de methyl blauw
papier test volstaat het om op voorhand de stof te onderwerpen aan een test bedoeld om de
spontane ontbrandingstemperatuur te bepalen zoals beschreven in 2.3.2.5. Als de
ontbrandingstemperatuur van mengsels van nitrocellulose hoger is dan 180°C of de
ontbrandingstemperatuur van week gemaakte nitrocellulose hoger is dan 170°C kan de BergmannJunk test of vinyl blauw papier test veilig uitgevoerd worden.
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2.3. DEEL 3 - LIJST VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN, BIJZONDERE BEPALINGEN EN

VRIJSTELLINGEN LQ EN EQ

Algemene benamingen of "niet elders genoemde" (N.E.G.) omschrijvingen
Paragraaf 3.1.2.8.1.4: enkel voor wat betreft UN 3077 en UN 3082, mag de technische benaming een
benaming zijn die in hoofdletters voorkomt in kolom 2 van tabel A van hoofstuk 3.2, onder
voorbehoud dat deze naam niet de vermelding N.E.G. bevat en dat bijzondere bepaling 274 niet
toegekend is.
De benaming die de stof of het mengsel het best beschrijft moet gebruikt worden, bijvoorbeeld.:
UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (VERF)
UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (PARFUMERIEPRODUCTEN)
Paragraaf 3.3.1 Lijst van Bijzondere Bepalingen
• Afgeschafte bijzondere bepalingen:
556 Metaalorganische verbindingen en oplossingen daarvan, voor zelfontbranding
vatbaar, zijn stoffen van klasse 4.2 etc.
660 Voor het vervoer van omhullingssystemen voor gasvormige brandstof, ontworpen en
goedgekeurd om op motorvoertuigen met die brandstof te worden gemonteerd etc.
Voor het vervoer van omhullingssystemen voor gasvormige brandstof, ontworpen en
goedgekeurd om op motorvoertuigen met die brandstof te worden gemonteerd etc.
•

Gewijzigde bijzondere bepalingen:
188 (g) en (h), 237, 241, 301, 309, 310, 327, 356, 360, 363 (i), 370, 376, 377, 379, 386, 388, 653, 658, 667,
671 en 672.

•

Nieuwe bijzondere bepalingen
390 Wanneer een verpakking gelijktijdig lithiumbatterijen in apparatuur en lithiumbatterijen
verpakt met apparatuur bevat, zijn volgende voorschriften van toepassing betreffende de
markeringen en de documentatie:
a) de verpakking moet de vermelding UN 3091 of UN 3481 dragen, naargelang het geval. Indien
een verpakking gelijktijdig lithiumion batterijen en batterijen met metallisch lithium
verpakt met en vervat in een uitrusting bevat, moet de verpaking de voor beide types
batterijen vereiste merktekens dragen Knoopcelbatterijen die in apparatuur (inclusief
printplaten) geïnstalleerd zijn hoeven echter niet in aanmerking te worden genomen.;
b) op het vervoerdocument moet “UN 3091 BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM, VERPAKT
MET
APPARATUUR” of “UN3481
LITHIUM-ION
BATTERIJEN
VERPAKT
MET
APPARATUUR” vermeld worden, naargelang het geval. Indien een verpakking gelijktijdig
batterijen met metallisch lithium en lithium-ion batterijen verpakt met en vervat in een
uitrusting bevat moet op het vervoerdocument zowel “UN 3091 BATTERIJEN MET
METALLISCH LITHIUM, VERPAKT MET APPARATUUR” als “UN 3481 LITHIUM-ION BATTERIJEN
VERPAKT MET APPARATUUR” vermeld worden.
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393 De nitrocellulose moet voldoen aan de criteria van de Bergmann-Junk test of methyl
blauw papiertest beschreven in bijlage 10 van het Handboek van testen en criteria. Het is niet
noodzakelijk om de testen van reeks 3 c) uit te voeren.
394 De nitrocellulose moet voldoen aan de criteria van de Bergmann-Junk test of methyl
blauw
papier test beschreven in bijlage 10 van het het Handboek van testen en criteria.
395 Deze rubriek mag enkel gebruikt worden voor vast medisch afval van categorie A,
vervoerd
ter vernietiging.
675 Voor collo die deze gevaarlijke goederen bevatten, is samenladen met stoffen of
voorwerpen van de klasse 1, met uitzondering van 1.4 S, verboden.
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2.4. DEEL 4 - BEPALINGEN M.B.T. HET GEBRUIK VAN DE VERPAKKINGEN EN DE TANKS
Constructietype
Paragraaf 4.1.1.3.2: de verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen, mogen
overeenstemmen met één of meerdere constructietypes die aan de nodige beproevingen voldaan
hebben en mogen meer dan één mekteken dragen.
Lijst van geassimileerde stoffen
Paragraaf 4.1.1.21.6:
Bij UN-nummer 1790, in kolom (2b) is “Fluorwaterstofzuur” vervangen door “Waterstoffluoride”.
Bij UN-nummer 3291, is in kolom (4) “II” geschrapt.
Lijst van de verpakkingsinstructies – verpakkingen
Paragraaf 4.1.4.1:
• Gewijzigde verpakkingsinstructies: P001, P002, P003 (nieuw PP96), P200, P206 (nieuw PP97),
P400, P404, P410, P504, P801 en P801 a (samengevoegd tot P801), P903, P905, P907,
• Nieuwe verpakkingsinstructies: P622 Deze instructie is van toepassing op afvalstoffen van
UN3549 die met het oog op hun eliminatie vervoerd worden
Lijst van de verpakkingsinstructies - IBC’s
Paragraaf 4.1.4.2
• Gewijzigde verpakkingsinstructies: IBC520
Lijst van de verpakkingsinstructies - grote verpakkingen
Paragraaf 4.1.4.3
• Gewijzigde verpakkingsinstructies: LP200
• Nieuwe verpakkingsinstructies: LP622 Deze instructie is van toepassing op afvalstoffen van
UN3549 die met het oog op hun eliminatie vervoerd worden. (Zie ADR 2021 voor de volledige

tekst)

Reële verblijfstijd
Paragraaf 4.2.3.7.3: de datum waarop de reële verblijfstijd verstrijkt moet in het vervoerdocument
vermeld worden (zie 5.4.1.2.2.d)).
Bijzondere bepalingen voor transporttanks
Paragraaf 4.2.5.3: TP19 (aangepast als volgt) Op het moment van de bouw moet de minimale
wanddikte van de houder, bepaald in overeenstemming met 6.7.3.4 met 3 mm vermeerderd worden
om een extra corrosietoeslag te voorzien. De wanddikte van de houder moet, halverwege tussen
de periodieke hydraulische drukproeven, ultrasoon nagezien worden en mag nooit minder
bedragen dan de minimale wanddikte bepaald in overeenstemming met 6.7.3.4.
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2.5. DEEL 5 - VERZENDINGSPROCEDURES
Het markeren van colli
Paragraaf 5.2.1.1: behalve wanneer het ADR anders bepaalt, moet elk collo duidelijk en blijvend
voorzien zijn van het UN-nummer dat overeenstemt met de er in vervatte goederen en dat
voorafgegaan wordt
door de letters “UN”. Het UN-nummer en de letters “UN” moeten minstens 12 mm hoog zijn, behalve
op colli met een maximale inhoud van 30 liter of een maximale netto massa van 30 kg en op flessen
met een waterinhoud van ten hoogste 60 liter, waarop zij minstens 6 mm hoog moeten zijn, en
behalve voor verpakkingen met een inhoud van ten hoogste 5 liter of een netto massa van ten
hoogste 5 kg, waarop zij een geschikte afmeting moeten hebben. Bij onverpakte voorwerpen moet
het merkteken voorkomen op het voorwerp, op zijn wieg of op zijn inrichting voor manipulatie,
opslag of lancering.
Merkteken lithiumbatterijen
Paragraaf 5.2.1.9.2: het merkteken moet de vorm hebben van een rechthoek of een vierkant met
gearceerde randen. De minimale afmetingen bedragen 100 mm breed x 100 mm hoog en de minimale
dikte van de gearceerde lijn bedraagt 5 mm. Het symbool (batterijengroep, waarvan één beschadigd
met een vlam, boven het UN-nummer voor cellen of batterijen met metallisch lithium of lithium-ion
cellen en batterijen) moet zwart zijn op een witte achtergrond. De arcering moet rood zijn. Als de
grootte van de colli het vereisen, mogen de afmetingen gereduceerd worden tot niet minder dan
100 mm breed x 70 mm hoog. Indien de afmetingen niet gespecificeerd zijn, moeten de elementen
bij benadering de weergegeven proporties respecteren.
Identificatienummer
Paragraaf 5.3.2.3.2:
836 bijtende of zwak bijtende brandbare (vlampunt van 23°C t/m 60°C) en giftige stof ;
Vervoerdocument
Paragraaf 5.4.1.1.1:
f) de totale hoeveelheid van elk gevaarlijk goed dat een verschillend UN-nummer, een verschillende
officiële vervoersnaam of een verschillende verpakkingsgroep heeft
k) de tunnelbeperkingscode die in hoofdletters en tussen haakjes voorkomt of de vermelding (-) die
voorkomt in kolom (15) van tabel A in hoofdstuk 3.2.
Bijzondere Bepalingen
Paragraaf 5.5.3 e.v. :toevoeging van: “het vervoer van droogijs (UN 1845)”
Paragraaf 5.5.3.6.2 m.b.t. het merkteken:
Waarschuwingsmerkteken voor verstikking voor op voertuigen en containers.
* De officiële vervoersnaam aangegeven in kolom (2) van tabel A van hoofdstuk 3.2 of de benaming
van het verstikkende gas dat als koel- of conditioneringsmiddel gebruikt wordt, invoegen. De letters
moeten in hoofdletters zijn, uitgelijnd zijn en minimum 25 mm hoog zijn. Als de officiële
vervoersnaam te lang is om binnen de toebedeelde ruimte te passen, kunnen de letters gereduceerd
worden tot dat ze erin kunnen passen. Bijvoorbeeld: “KOOLSTOFDIOXYDE, VAST”. Bijkomende
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informatie zoals de vermelding “KOELMIDDEL” of “CONDITIONERINGSMIDDEL” mag toegevoegd
worden.
Paragraaf 5.5.4: gevaarlijke goederen vervat in uitrustingen die gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden gedurende het vervoer en die in colli, oververpakkingen, containers of
laadcompartimenten vastgemaakt of geplaatst zijn.
§5.5.4.1 De gevaarlijke goederen (bijvoorbeeld lithiumbatterijen, brandstofcelpatronen) vervat in
uitrustingen zoals dataloggers en ladingsvolgsystemen, die in colli, oververpakkingen of containers
of laadcompartimenten vastgemaakt of geplaatst zijn, zijn aan geen andere bepalingen van het ADR
onderworpen dan de volgende bepalingen:
a) de uitrusting moet gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden tijdens het
vervoer;
b) de vervatte gevaarlijke goederen (bvb. lithiumbatterijen of brandstofcelpatronen) moeten aan
de in het ADR voorgeschreven ontwerp- en beproevingsvereisten voldoen; en
c) de uitrusting moet kunnen weerstaan aan de normale schokken en belastingen tijdens het
vervoer.
§5.5.4.2 Wanneer een dergelijke uitrusting, die gevaarlijke goederen bevat als zending vervoerd
wordt,
moet de relevante rubriek in tabel A van hoofdstuk 3.2 gebruikt worden en moeten alle van
toepassing zijnde bepalingen van het ADR toegepast worden.
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2.6. DEEL 6 - CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN EN BEPROEVINGEN

Titel: Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen, van de grote recipiënten

voor losgestort vervoer (IBC’s), van de grote verpakkingen en van de tanks en de containers voor
losgestort vervoer, en met betrekking tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
2.6.1. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE VAN DE VERPAKKINGEN EN DE
BEPROEVINGEN DIE ZE MOETEN ONDERGAAN

Markering
Paragraaf 6.1.3.1: elke verpakking die bestemd is om overeenkomstig het ADR gebruikt te worden,
moet een duurzaam en leesbaar merkteken dragen, aangebracht op een dusdanige plaats en van
een dusdanige grootte ten opzichte van de verpakking, dat ze goed zichtbaar zijn. Op colli met een
bruto massa van meer dan 30 kg moeten de merktekens - of een reproductie ervan - op de
bovenzijde of op een van de zijkanten van de verpakking voorkomen. De letters, getallen en
symbolen moeten ten minste 12 mm hoog zijn, behalve op verpakkingen met een capaciteit van ten
hoogste 30 liter of een netto massa van ten hoogste 30 kg, waarop ze tenminste 6 mm hoog moeten
zijn, evenals op de verpakkingen met een capaciteit van ten hoogste 5 liter of een netto massa van
ten hoogste 5 kg waarop ze geschikte afmetingen moeten hebben.
Paragraaf 6.1.3.1 e): de twee laatste cijfers van het fabricagejaar kunnen aangegeven worden op deze
plaats. In dat geval en wanneer de klok vlak naast het merkteken van de typehomologatie staat,
dan mag het aangeven van het jaar in het merkteken van de typehomologatie niet verplicht.
Wanneer de klok echter niet vlak naast het merkteken van de typehomologatie staat, dan moeten
de twee cijfers die het jaar aanduiden in de klok en in het merkteken van de typehomologatie
identiek zijn.
Paragraaf 6.1.3.14: wanneer een verpakking conform is aan één of meerdere geteste constructietypes
voor verpakkingen, met inbegrip van één of meerdere geteste constructietypes voor IBC’s of grote
verpakkingen, dan mag de verpakking meer dan één merkteken dragen om de relevante functionele
testvereisten waaraan de verpakking voldoet aan te duiden. Wanneer meer dan één merkteken op
een verpakking staat, dan moeten deze merktekens zich in elkaars directe nabijheid bevinden en
moet elk merkteken in zijn geheel zichtbaar zijn.
Eisen aan de verpakkingen

Aluminium vaten

Paragraaf 6.1.4.2.6: indien de voor de romp, de bodems, de sluitingen en de toebehoren gebruikte
materialen zelf niet compatibel zijn met de te vervoeren stof, moeten geschikte beschermende
binnenbekledingen of inwendige behandelingen aangebracht worden. Deze bekledingen of
behandelingen moeten hun beschermende eigenschappen behouden onder normale
vervoersomstandigheden.

Vaten uit een ander metaal dan staal of aluminium

Paragraaf 6.1.4.3.6: indien de voor de romp, de bodems, de sluitingen en de toebehoren gebruikte
materialen zelf niet compatibel zijn met de te vervoeren stof, moeten geschikte beschermende
binnenbekledingen of inwendige behandelingen aangebracht worden. Deze bekledingen of
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behandelingen moeten hun
vervoersomstandigheden.

beschermende

eigenschappen

behouden

onder

normale

2.6.2. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE VAN DRUKRECIPIËNTEN, SPUITBUSSEN
(AEROSOLEN), RECIPIËNTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN) EN PATRONEN VOOR
BRANDSTOFCELLEN DIE EE BRANDBAAR VLOEIBAAR GEMAAKT GAS BEVATTEN, EN TOT
DEBEPROEVINGEN DIE ZE MOETEN ONDERGAAN

Voorschriften voor de “UN” drukrecipiënten
Paragraaf 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4: een aantal EN- en ISO-normen zijn gewijzigd en er zijn nieuwe
toegevoegd.
Voorschriften voor de niet “UN” drukrecipiënten
Paragraaf 6.2.5: vanaf het moment dat een norm waarnaar in 6.2.2 of 6.2.4 verwezen wordt
toegepast kan worden, moet de bevoegde overheid haar goedkeuring van de desbetreffende
technische code intrekken. Een overgangsperiode die ten laatste eindigt op de datum van
inwerkingtreding van de volgende editie van het ADR mag toegepast worden.
Ontwerp en constructie van spuitbussen en recipiënten, klein, met gas
Paragraaf 6.2.6.1.5: de inwendige druk van spuitbussen (aërosolen) bij 50 °C mag enerzijds niet groter
zijn dan twee derden van de proefdruk en anderzijds niet groter dan 1,2 MPa (12 bar) bij gebruik
van ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen, 1,32 MPa (13,2 bar) bij gebruik van niet-ontvlambare
vloeibaar gemaakte gassen en 1,5 MPa (15 bar) bij gebruik van niet-ontvlambare samengeperste of
opgeloste gassen.
2.6.3. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE VAN DE VERPAKKINGEN VOOR
INFECTUEUZE STOFFEN (CATEGORIE A) VAN KLASSE 6.2 (UN-nummers 2814 en 2900) EN TOT DE
BEPROEVINGEN DIE ZE MOETEN ONDERGAAN

Algemeenheden
Paragraaf 6.3.1.1: de voorschriften van onderhavig hoofdstuk zijn van toepassing op de verpakkingen
voor hetvervoer van infectueuze stoffen van categorie A, UN-nummers 2814 en 2900.
Merkteken
Paragraaf 6.3.4.1: elke verpakking die bestemd is om overeenkomstig het ADR gebruikt te worden,
moeten duurzame en leesbare merktekens dragen, aangebracht op een dusdanige plaats en van een
dusdanige grootte ten opzichte van de verpakking, dat ze goed zichtbaar zijn. Op colli met een
bruto massa van meer dan 30 kg moeten de merktekens – of een reproductie ervan – op de
bovenzijde of op een van de zijkanten van de verpakking voorkomen. De letters, getallen en
symbolen moeten ten minste 12 mm hoog zijn, behalve op verpakkingen met een capaciteit van ten
hoogste 30 liter of een netto massa van ten hoogste 30 kg waarop ze tenminste 6 mm hoog moeten
zijn en behalve op verpakkingen met een capaciteit van ten hoogste 5 liter of een netto massa van
ten hoogste 5 kg waarop ze gepaste afmetingen moeten hebben.
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2.6.4. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE VAN DE GROTE RECIPIENTEN VOOR
LOSGESTORT VERVOER (IBC’s) EN TOT DE BEPROEVINGEN DIE ZE MOETEN ONDERGAAN

Code die de IBC-types aangeeft
Paragraaf 6.5.1.4.3: verduidelijking van de letter N: ander metaal dan staal of aluminium
Merkteken
Paragraaf 6.5.2.1.3: wanneer een IBC conform is aan één of meerdere geteste constructietypes voor
IBC’s, met inbegrip van één of meerdere geteste constructietypes voor verpakkingen of grote
verpakkingen, dan mag de IBC meer dan één merkteken dragen om de relevante functionele
testvereisten waaraan de verpakking voldoet aan te duiden. Wanneer meer dan één merkteken op
een IBC staat, dan moeten deze merktekens zich in elkaars directe nabijheid bevinden en moet elk
merkteken in zijn geheel zichtbaar zijn.
Aanvullend merkteken
Paragraaf 6.5.2.2.4: de binnenrecipiënten van een typemodel van een composiet-IBC’s moeten
voorzien zijn van de merktekens die aangegeven worden in 6.5.2.1.1 b), c), d) (waarbij deze datum
die is van de vervaardiging van het binnenrecipiënt uit kunststof), e) en f). Het UN-symbool voor
verpakkingen mag niet aangebracht worden. Zij moeten duurzaam en leesbaar zijn en aangebracht
worden op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor inspectie, na plaatsing van het
binnenrecipiënt in het uitwendig omhulsel. Wanneer omwille van het ontwerp van het uitwendig
omhulsel,de merktekens op het binnenrecipiënt niet gemakkelijk bereikbaar zijn voor inspectie, dan
moeten de vereiste merktekens op het binnenrecipiënt herhaald worden op het uitwendig omhulsel
en voorafgegaan worden door de woorden “Binnenrecipiënt”. Dit duplicaat moet duurzaam en
leesbaar zijn en aangebracht worden op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor inspectie. De
fabricagedatum van het binnenrecipiënt uit kunststof mag op het binnenrecipiënt ook naast de
andere merktekens aangebracht worden. In dat geval, is het niet noodzakelijk om het jaartal in de
andere merktekens aan te geven.
Bijzondere voorschriften die van toepassing zijn op IBC’s
Paragraaf 6.5.5.1.6: wijziging van de voorschriften voor de minimale wanddikte voor metalen IBC’s
met een capaciteit van meer dan 1500 liter:
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2.6.5. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE VAN DE GROTE VERPAKKINGEN EN TOT
DE BEPROEVINGEN DIE ZE MOETEN ONDERGAAN

Merkteken
Paragraaf 6.6.3.4: wanneer een grote verpakking conform is aan één of meerdere geteste
constructietypes voor grote verpakkingen, met inbegrip van één of meerdere geteste
constructietypes voor verpakkingen of IBC’s , dan mag de grote verpakking meer dan één merkteken
dragen om de relevante functionele testvereisten waaraan de verpakking voldoet aan te duiden.
Wanneer meer dan één merkteken op een grote verpakking staat, dan moeten deze merktekens zich
in elkaars directe nabijheid bevinden en moet elk merkteken in zijn geheel zichtbaar zijn.
2.6.6. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP EN DE CONSTRUCTIE VAN MOBIELE TANKS
EN VAN “UN”-GASCONTAINERS MET VERSCHEIDENE ELEMENTEN (MEGC’s), EN TOT DE CONTROLES
EN BEPROEVINGEN DIE ZE MOETEN ONDERGAAN

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

Controles en beproevingen

Paragraaf 6.7.2.19.6: controles, beproevingen van mobiele tanks en het vullen na het verstrijken van
de voorgeschreven termijn van de laatste periodieke controle en beproeving.
Paragraaf 6.7.2.19.6.2: behalve zoals voorzien in 6.7.2.19.6.1 mogen mobiele tanks die de termijn voor
hun 5-jaarlijkse of 2,5-jaarlijkse periodieke controle en beproeving overschreden hebben, niet gevuld
of voor het vervoer aangeboden worden vooraleer een nieuwe 5-jaarlijkse periodieke controle en
beproeving volgens 6.7.2.19.4 uitgevoerd is.
Voorschriften voor mobiele tanks, bestemd voor het vervoer van niet sterk gekoelde, vloeibaar
gemaakte gassen

Minimale wanddikte van de houder

Paragraaf 6.7.3.4.1: “…” Daarenboven moet er rekening gehouden worden met elke relevante
bijzondere bepaling voor het vervoer in mobiele tanks die in kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2
aangegeven en in 4.2.5.3 beschreven is

Controles en beproevingen

Paragraaf 6.7.3.15.6: controles, beproevingen van mobiele tanks en het vullen na het verstrijken van
de voorgeschreven termijn van de laatste periodieke controle en beproeving.
Paragraaf 6.7.3.15.6.2: behalve zoals voorzien in 6.7.3.15.6.1 mogen mobiele tanks die de termijn voor
hun 5-jaarlijkse of 2.5-jaarlijkse periodieke controle en beproeving overschreden hebben, niet gevuld
of voor het vervoer aangeboden worden vooraleer een nieuwe 5-jaarlijkse periodieke controle en
beproeving volgens 6.7.3.15.4 uitgevoerd is.
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Voorschriften voor mobiele tanks, bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar
gemaakte gassen

Controles en beproevingen

Paragraaf 6.7.4.14.6: controles, beproevingen van mobiele tanks en het vullen na het verstrijken van
de voorgeschreven termijn van de laatste periodieke controle en beproeving.
Paragraaf 6.7.4.14.6.2: behalve zoals voorzien in 6.7.4.14.6.1 mogen mobiele tanks die de termijn voor
hun 5-jaarlijkse of 2.5-jaarlijkse periodieke controle en beproeving overschreden hebben, niet gevuld
of voor het vervoer aangeboden worden vooraleer een nieuwe 5-jaarlijkse periodieke controle en
beproeving volgens 6.7.4.14.4 uitgevoerd is.
Voorschriften voor “UN” gascontainers, bestemd voor het vervoer van niet gekoelde gassen
Paragraaf 6.7.5.2.3: de elementen van de MEGC’s moeten vervaardigd zijn uit naadloos staal of van
een composietconstructie zijn. Ze dienen conform 6.2.1 en 6.2.2 gefabriceerd en beproefd te worden
en van hetzelfde ontwerptype te zijn.
2.6.7. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE, DE UITRUSTING, DE GOEDKEURING VAN
HET PROTOTYPE, DE BEPROEVINGEN EN CONTROLES, EN DE MARKERING VAN TANKVOERTUIGEN,…

Voorschriften die van toepassing zijn op alle klassen
Constructie

Minimale wandikte van de houder

Paragraaf 6.8.2.1.18 voetnoot m.b.t. de wanden van de houders met cirkelvormige doorsnede: voor
houders die geen cirkelvormige doorsnede bezitten (bijvoorbeeld caissonvormige of elliptische
houders) gebruikt men de diameter van de cirkelvormige doorsnede met dezelfde oppervlakte. Bij
deze vormen van doorsnede mogen de welvingsstralen van de romp niet groter zijn dan 2.000 mm
(aan de zijkanten) en 3.000 mm (bovenaan en onderaan). De dwarsdoorsnede van de houders,
overeenkomstig 6.8.2.1.14 a) kan echter uitsparingen of uitsteeksels hebben, zoals putten, uitsparingen
of verzonken mangaten, die kunnen worden gemaakt van vlak of gevormd plaatstaal (concaaf of
convex). Oneffenheden en andere onbedoelde vervormingen mogen niet worden beschouwd als
uitsparingen of uitsteeksels. Zie “Guideline for the application of footnote 3 of ADR 6.8.2.1.18) op de
website van het secretariaat van de United Nations Economic Commission for Europe
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.html)

Uitvoering en controle van de lasnaden

Paragraaf 6.8.2.1.23: de controle-instelling die de keuringen volgens 6.8.2.4.1 of 6.8.2.4.4. uitvoert, moet
de bekwaamheid voor het uitvoeren van laswerken en het opzetten van een
kwaliteitsborgingsprogramma voor het lassen van de constructeur of het onderhouds- of
herstellingsatelier verifiëren en bevestigen. De laswerken moeten uitgevoerd worden door
bekwame lassers volgens gekwalificeerde lasprocédés, waarvan de deugdelijkheid (met inbegrip van
de thermische behandelingen die nodig blijken) bewezen werd door testen. De niet-destructieve
controles, die uitgevoerd worden door radiografie of door ultrasoon1 onderzoek, moeten bevestigen
dat de kwaliteit van de lassen voldoende is voor de optredende spanningen.
…
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Wanneer er twijfels bestaan over de kwaliteit van de lassen, daarin begrepen lassen die aangebracht
zijn om elk gebrek te repareren dat naar aanleiding van niet-destructieve controles aan het licht
kwam, dan kunnen bijkomende controles geëist worden.

Merkteken

Paragraaf 6.8.2.5.1:
- datum en type van de meest recente keuring : “maand, jaar”, gevolgd door een “P” wanneer
deze keuring de eerste keuring of een periodieke keuring volgens 6.8.2.4.1 en 6.8.2.4.2 is, of
“maand, jaar”, gevolgd door een “L” wanneer deze keuring een intermediaire keuring volgens
6.8.2.4.3 is ;
- waarmerk van de deskundige die de keuring heeft uitgevoerd

Voorschriften tanks

Paragraaf 6.8.2.6.1 en 6.8.2.6.2: wijziging van een aantal EN-normen en toevoeging van nieuwe
normen
Paragraaf 6.8..2.7 en 6.8.3.7: zodra een norm waarnaar nieuw wordt verwezen in 6.8.2.6 kan worden
toegepast moet de bevoegde overheid de erkenning van de overeenkomstige technische code
intrekken. Een overgangsperiode, die ten laatste eindigt op de datum van inwerkingtreding van de
volgende editie van het ADR mag toegepast worden.
De bevoegde overheid moet aan het secretariaat van de ECE-VN een lijst overmaken van alle
technische codes die zij erkent en deze lijst actualiseren wanneer deze verandert. Deze lijst dient de
volgende gegevens te bevatten : naam en datum van de code, onderwerp/toepassingsgebied van
de code en informatie over waar ze kan bekomen worden. Het secretariaat zal deze informatie
publiek maken op zijn internetsite.
Bijzondere voorschriften klasse 2

Merkteken van de batterijvoertuigen en MEGC’s
Paragraaf 6.8.3.5.10:
• datum (maand, jaar) van de initiële controle en van de laatste periodieke controle volgens
6.8.3.4.12 tot en met 6.8.3.4.15 ;
• waarmerk van de deskundige die de controle heeft uitgevoerd ;
Bijzondere bepalingen
Paragraaf 6.8.4 d): TT6: De periodieke keuringen moeten uiterlijk om de drie jaar plaatsvinden.
2.6.8. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP, DE CONSTRUCTIE, DE UITRUSTING, DE
GOEDKEURING VAN HET TYPE, DE BEPROEVINGEN EN DE MARKERING VAN DE VASTE TANKS
(TANKVOERTUIGEN), AFNEEMBARE TANKS, TANKCONTAINERS EN WISSELLAADTANKS UIT
VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF7

Merkteken
Paragraaf 6.9.6.1: de voorschriften van 6.8.2.5 zijn van toepassing op de markering van tanks uit
vezelversterkte kunststof, met de volgende wijzigingen :
- de kenplaat mag ook door middel van laminatie met de houder geïntegreerd worden of uit
geschikte kunststoffen bestaan ;
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-

het bereik van de berekeningstemperaturen moet altijd aangegeven worden ;
wanneer in overeenstemming met 6.8.2.5.2 een tankcode vereist is, moet het tweede deel
van deze tankcode de hoogste waarde van de berekeningsdruk aangeven, voor de stof(fen)
waarvoor het vervoer in deze tank overeenkomstig de prototypekeuring toegelaten is.
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2.7. DEEL 7 - BEPALINGEN M.B.T. DE VERVOERSVOORWAARDEN, HET LADEN, HET LOSSEN EN

DE BEHANDELING

Bepalingen m.b.t. het laden, het lossen en de behandeling

Bijkomende bepalingen met betrekking tot specifieke klassen of goederen
Paragraaf 7.5.11:
CV36 De colli moeten bij voorkeur in open of geventileerde voertuigen of containers geladen
worden. Indien dit niet mogelijk is en de colli in andere gesloten voertuigen of containers worden
geladen, dan moet de gasuitwisseling tussen de laadruimte en de bestuurderscabine voorkomen
worden en moeten de laaddeuren van deze voertuigen of containers als volgt gemarkeerd worden,
in letters van ten minste 25 mm hoog: “…”
2.8. DEEL 8 - VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE BEMANNINGEN, DE UITRUSTING, DE EXPLOITATIE

VAN DE VOERTUIGEN EN DE DOCUMENTEN

Bijzondere voorschriften met betrekking tot de opleiding van de bestuurders

Opleidingsgetuigschrift van de bestuurder

Paragraaf 8.2.2.8.6: de Verdragspartijen moeten een typevoorbeeld van elk getuigschrift dat ze, in
overeenstemming met deze afdeling, op nationaal niveau willen afleveren, evenals de
typevoorbeelden van de getuigschriften die nog steeds van kracht zijn, aan het UNECE-secretariaat
voorleggen. Een Verdragspartij moet bovendien verklarende nota’s voorleggen. Het UNECEsecretariaat stelt de informatie ter beschikking op zijn website.
Bijkomende voorschriften m.b.t. specifieke klassen of goederen
Paragraaf 8.5:
S1 (6) … Deze stoffen of voorwerpen, wanneer ze voldoen aan de bepalingen van 1.10.3, moeten
bovendien voortdurend bewaakt worden, in overeenstemming met het beveiligingsplan volgens
1.10.3.2, om elk kwaad opzet te verhinderen en de bestuurder en de bevoegde overheid te
verwittigen bij verlies of brand
S16 De bepalingen van hoofdstuk 8.4 met betrekking tot de bewaking van de voertuigen zijn van
toepassing wanneer de totale massa van deze stof in het voertuig meer dan 500 kg bedraagt.
Bijkomend, op voertuigen die meer dan 500 kg van deze stof vervoeren, wanneer ze voldoen aan
de bepalingen van 1.10.3 moet bovendien voortdurend toezicht uitgeoefend worden, in
overeenstemming met het beveiligingsplan volgens 1.10.3.2, om elk kwaad opzet te verhinderen en
de bestuurder en de bevoegde overheid te verwittigen bij verlies of brand.
S21 De bepalingen van hoofdstuk 8.4 met betrekking tot de bewaking van de voertuigen zijn van
toepassing op alle stoffen, ongeacht hun massa. Bijkomend zal op deze goederen, wanneer ze
voldoen aan de bepalingen van 1.10.3, voortdurend toezicht uitgeoefend worden, in
overeenstemming met het beveiligingsplan volgens 1.10.3.2, om elke kwaad opzet te verhinderen en
de bestuurder en de bevoegde overheid te verwittigen bij verlies of brand. “…”
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2.9. DEEL 9 - VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE CONSTRUCTIE EN DE GOEDKEURING VAN DE

VOERTUIGEN

Keuringsdocument
Paragraaf 9.1.3.4: “…” Het voertuig mag niet worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke
goederen na de nominale vervaldatum, dit tot het voertuig beschikt over een geldig
keuringsdocument.
Paragraaf 9.1.3.5: onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet
aan de voorwaarden, opgelegd door het Verdrag betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg (ADR).
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