
Zoals iedere twee jaar wor-

den ook per 2017 weer vele 

wijzigingen doorgevoerd 

in het ADR. Er komen weer 

nieuwe UN-nummers bij, vri-

jstellingen en bijzondere be-

palingen worden gewijzigd, 

de kenmerking en etikette-

ring van lithiumbatterijen 

wordt geregeld, evenals het 

afnemen van elektronische 

examens. Een samenvatting.

Op 1 januari 2017 wordt in de Europese 

voorschriften voor het wegvervoer van 

gevaarlijke stoffen - het ADR - wederom 

een groot aantal wijzigingen ingevoerd, 

met een overgangstermijn tot en met 

30 juni 2017. Dit artikel is een samenvat-

ting op hoofdlijnen van die wijzigingen, 

en is dus zeker geen volledig overzicht. 

De officiële Nederlandse vertaling van 

ADR 2017 zal naar verwachting pas in 

het begin van volgend jaar verschijnen. 

Dit artikel bevat dan ook vertalingen 

van de Engelse tekst door de auteur. 

Deel 1

Allereerst is in het gehele ADR “ken-

merkingen” vervangen door “ken-

merk” of “kenmerken”.

In Deel 1 is het voorschrift voor de 

vrijstellingen in samenhang met het 

vervoer van gassen onder 1.1.3.2 (a) 

volledig gewijzigd. In ADN 2017 be-

treft dit gassen die zich in brands-

tofreservoirs of gasflessen van een 

voertuig bevinden waarmee vervoer 

wordt verricht en is bedoeld voor de 

aandrijving of voor de werking van 

hun uitrusting (bijvoorbeeld koelin-

richtingen).

De vrijstellingen onder 1.1.3.2 (b), 

1.1.3.3 (b) en 1.1.3.3 (c) zijn geschrapt 

en de vrijstellingen in de tabel voor 

de vervoerde hoeveelheden per 

transporteenheid zijn aangepast aan 

de nieuwe UN-nummers. 
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UN-

nummer
Benaming en beschrijving Klasse

Classificatie-

code

Verpakkings-

groep
Etiketten

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 III 4.1

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 

aagedreven of machine met brandstofcel,  door brandbaar gas aangedreven

 2 6F 2.1

3530 Verbrandingsmotor of verbrandingsmachine 9  M11 9

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
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UN-

nummer
Benaming en beschrijving Klasse

Classificatie-

code

Verpakkings-

groep
Etiketten

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

WIJZIGINGEN IN TABEL A

In Tabel A zijn de volgende nieuwe UN-nummers opgenomen: 

Bij de volgende UN-nummers zijn wijzigingen aangebracht in de benamingen:

Gevaarlijke Lading 

Dit artikel is afkomstig uit Gevaarlijke Lading 5/2016, hét platform in Nederland en België voor transport en opslag van gevaarlijke  

stoffen. Zie voor meer informatie of een (proef)abonnement: www.gevaarlijkelading.nl of www.sdu.nl. De auteur van dit  

artikel, Jacques Buissing, is tevens auteur en samensteller van Sdu-uitgaven op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen, zoals 

ADR 2015, Jaarboek Vervoer Gevaarlijke Stoffen over de Weg, en andere. Een uitgebreidere samenvatting van de wijzigingen 

ADR 2017 kan als (gratis) whitepaper worden gedownload via www.gevaarlijkelading.nl/whitepapers.



In de bestaande definities van 1.2.1 

zijn kleine tekstuele wijzigingen 

aangebracht. Zo is bijvoorbeeld de 

maximale inhoud van een bergings-

drukhouder verhoogd van 1000 liter 

naar 3000 liter. Tevens zijn er nieuwe 

definities opgenomen voor een flexi-

bele bulkcontainer, de gebruiksduur 

en levensduur van het ontwerp voor 

naadloze cilinders en drukvaten, het 

laden, samengeperst aardgas (CNG), 

zichzelf versnellende polymerisatie-

temperatuur (SAPT), de verblijftijd 

voor het vervoer van sterk gekoelde 

vloeibaar gemaakte gassen en vloei-

baar gemaakt aardgas (LNG).

In hoofdstuk 1.4 zijn bij de vei-

ligheidsplichten van de afzender, ver-

voerder, belader, vuller en losser een 

aantal verduidelijkingen opgenomen 

met betrekking tot de verantwoor-

delijkheid voor het aanbrengen van 

grote etiketten, kenmerken en oranje 

borden.

In de overgangsvoorschriften van 

hoofdstuk 1.6 zijn alle bepalingen 

waarvan de overgangstermijn is ver-

lopen, geschrapt. In 1.6.1.30 is de 

overgangstermijn voor de etiketten 

verlengd tot en met 30 juni 2019. Er 

is ook een aantal nieuwe overgangs-

termijnen opgenomen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot het nieuwe model 

etiket 9A, een aantal nieuwe UN-num-

mers, de bijzondere bepalingen 188, 

240, 385 en 699 van hoofdstuk 3.3, 

OX-voertuigen, tankcontainers voor 

sterk gekoelde vloeibaar gemaakte 

gassen en tankcontainers gebouwd 

voor 1 juli 2017.

In de voorschriften voor de vei-

ligheidsadviseur zijn de verpakkings- 

en vulwerkzaamheden toegevoegd 

aan de activiteiten voor de vrijstellin-

gen in 1.8.3.2 (b), de rapportage van 

ongevallen in 1.8.3.6, het doel van de 

opleiding in 1.8.3.9 en het model van 

het certificaat in 1.8.3.18. In verband 

met de mogelijkheid om de examens 

elektronisch af te nemen zijn de ver-

plichtingen van het exameninstituut 

in 1.8.3.12.2 uitgebreid en is een 

nieuw voorschrift opgenomen in 

1.8.3.12.5 met eisen voor het uitvoe-

ren van elektronische examens.

In verband met de nieuwe UN-num-

mers zijn in de tabel van Tunnelcate-

gorie D enige aanpassingen doorge-

voerd.

Deel 2

  

De wijzingen in de voorschriften voor 

de afzonderlijke klassen zijn voor een 

groot deel het gevolg van de nieuwe 

UN-nummers en de aanpassingen 

van de benamingen van bestaande 

UN-nummers. In klasse 3 zijn ook 

voorwaarden opgenomen voor vri-

jstelling van het ADR voor viskeuze 

vloeistoffen die ook milieugevaarlijk 

zijn. In de lijst van al ingedeelde or-

ganische peroxiden van klasse 5.2 zijn 

zeven posities gewijzigd. 

  

Deel 3

In de inleiding van dit artikel zijn de 

nieuwe UN-nummers en gewijzigde 

benamingen van bestaande UN-num-

mers in tabel A al vermeld. In deze 

tabel zijn bij een groot aantal bes-

taande UN-nummers nog wijzigingen 

aangebracht in bepaalde kolommen. 
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Dit wordt vooral veroorzaakt door 

geschrapte en nieuwe bijzondere be-

palingen van hoofdstuk 3.3, enkele 

nieuwe verpakkingsinstructies, ver-

vallen bijzondere bepalingen voor 

tanks en de toelating van de nieuwe 

bulkcontainers, type B3.

De alfabetische lijst van stoffen en 

voorwerpen Tabel B is aangepast aan 

de wijzigingen van Tabel A.

In hoofdstuk 3.3 zijn in een groot aan-

tal bijzondere bepalingen tekstuele 

wijzigingen aangebracht, is de bi-

jzondere bepaling 188 (g) geschrapt 

en zijn er dertien nieuwe bijzondere 

bepalingen toegevoegd. Bijvoor-

beeld voor stralingsdetectoren, wa-

tervrij ammoniak, tafeltennisballen, 

polymeerkorrels, voertuigen UN 3166 

en UN 3171, lithiumcellen of lithium-

batterijen, stoffen onder verhoogde 

temperatuur voor het aanbrengen 

van wegmarkeringen en stoffen ges-

tabiliseerd door temperatuurbeheer-

sing.  

In de voorschriften voor gelimitee-

rde hoeveelheden en vrijgestelde 

hoeveelheden zijn onder andere de 

teksten van 3.4.11 en 3.5.4.3 voor het 

gebruik van oververpakkingen aan-

gepast.

Deel  4

In het voorschrift voor het gebruik 

van verpakkingen zijn de termen 

transporteenheid en transporteenhe-

den vervangen door laadeenheid en 

laadeenheden.

In de verpakkingsinstructies van 

4.1.4.1, 4.1.4.2 (IBC’s) en 4.1.4.3 (grote 

verpakkingen) zijn voor de nieuwe 

UN-nummers een aantal nieuwe ver-

pakkingsinstructies en bijzondere be-

palingen toegevoegd en is een aantal 

bestaande verpakkingsinstructies 

aangepast.

In de voorschriften voor de gezamen-

lijke verpakking is in 4.1.10.4 de tekst 

van MP 16 geschrapt.

In 4.2.5.3 zijn de bijzondere bepalin-

gen TP23, TP35 en TP37 voor trans-

porttanks geschrapt. Deze zijn ook 

verwijderd uit Tabel A.

Voor vaste tanks (tankwagens), af-

neembare tanks, batterijwagens, 

tankcontainers, wissellaadtanks en 

MEGC’s is in 4.3.2.3.7 een nieuw voors-

chrift opgenomen voor het vervoer 

na het verstrijken van de termijn voor 

de beproeving of inspectie, indien zij 

zijn gevuld vóór het verstrijken van 

deze termijn. 

Nieuw zijn de bepalingen voor de be-

rekening van de verblijftijd van ADR-

tankcontainers beladen met sterk ge-

koelde, vloeibaar gemaakte gassen in 

4.3.3.5. 

In 4.3.4.1.3 (b) zijn onder klasse 4.1 de 

nieuwe UN-nummers 3531 t/m 3534 

toegevoegd en in 4.3.5 zijn de teksten 

van de bijzondere bepalingen TU16 

en TU21 gewijzigd.

Deel  5 

De tekst voor het gebruik van over-

verpakkingen in 5.1.2.1 is weer aan-

gepast, omdat deze in de praktijk niet 

duidelijk genoeg bleek te zijn. 

De bestaande paragrafen en subpa-

ragrafen van 5.2.1.9 voor richting-

gevende pijlen zijn vernummerd 

naar 5.2.1.10. In 5.2.1.9 is het nieuwe 

kenmerk ‘lithiumbatterij’ opgeno-

men voor colli die lithiumcellen of  

lithiumbatterijen bevatten die in ove-

reenstemming met bijzondere bepa-

ling 188 moeten worden gekenmerkt 

zoals afgebeeld in figuur 5.2.1.9.2 (zie 

figuur 1). Er geldt een overgangster-

mijn tot 31 december 2018.

                        

* Plaats voor UN-nummer(s)

** Plaats voor telefoonnummer of 

aanvullende informatie.

Het kenmerk moet rechthoekig zijn 

met gearceerde randen. De afmetin-

gen moet minimaal 120 mm breed 

en 110 mm hoog zijn en de minimale 

breedte van de arcering  moet 5 mm 

zijn. Het symbool (groep batterijen, 

waarvan een beschadigd met een 

uitslaande vlam boven het UN-num-

mer voor lithium-ion-batterijen of 

batterijen met metallisch lithium of 

cellen) moet zwart zijn op een witte 

achtergrond. De arcering moet rood 

zijn. Indien de grootte van het collo 

dit vereist, mogen de afmetingen/

dikte van de lijn worden verminderd 

tot niet minder dan 105 mm breed en 

74 mm hoog. Waar geen afmetingen 

zijn aangegeven, moeten alle ken-

merken bij benadering in verhouding 

zijn tot de getoonde kenmerken.

In de voorschriften voor de modellen 

van etiketten in 5.2.2.2.2 is de titel van 

etiket model nr. 4.1 als volgt gewij-

zigd: “GEVAAR VAN KLASSE 4.1

 

Brandbare vaste stoffen, zelfontle-

dende stoffen, polymeriserende stof-

fen en vaste gedesensibiliseerde ont-

plofbare stoffen”

Onder “GEVAAR VAN KLASSE 9 Diverse 

gevaarlijke stoffen en voorwerpen” is 

na het algemene etiket model nr. 9 

het nieuwe etiket model nr. 9A voor 

verpakkingen met lithiumcellen of li-

thiumbatterijen van de UN-nummers 

3090, 3091, 3480 en 3481.

Toegevoegd (zie figuur 2). Tot 31  

december 2018 is model nr. 9 toege-

staan.

 

Symbool ( zeven verticale strepen op 

de bovenste helft, groep batterijen, 

waarvan een beschadigd met een 

uitslaande vlam op de onderste helft): 

zwart; achtergrond: wit; cijfer ‘9’ on-

derstreept in de benedenhoek

Aan 5.3.1.2 is toegevoegd dat indien 
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alle compartimenten moeten zijn 

voorzien van dezelfde grote etiket-

ten, deze etiketten slechts één maal 

aan beide lengtezijden en aan elk ui-

teinde van de tankcontainer of trans-

porttank behoeven te worden aange-

bracht.

De term Oranje kenmerking in 5.3.2.1.8  

is gewijzigd in Oranje borden.

In verband met de nieuwe UN-num-

mers 3531 t/m 3534 is aan het ge-

vaarsidentificatienummer 40 aan het 

eind “, of polymeriserende stof” toe-

gevoegd.

Na gevaarsidentificatienummer 70 

radioactieve stof is tussengevoegd: 

“768 radioactieve stof, giftig, bij-

tend”.

De kenmerken voor verwarmde stof-

fen in 5.3.3 en milieugevaarlijke stof-

fen in 5.3.6 mogen worden verkleind 

van 250 mm tot 100 mm op tankcon-

tainers of transporttanks met een wa-

terinhoud van niet meer dan 3000 li-

ter en met onvoldoende beschikbare 

oppervlakte om de voorgeschreven 

kenmerken aan te brengen.

Hoofdstuk 5.4  

In 5.4.1.1.1 (c) is aan de algemene in-

formatie die in het vervoerdocument 

moet staan toegevoegd dat voor li-

thiumbatterijen van de UN-nummers 

3090, 3091, 3480 en 3481 het klasse-

nummer “9” moet worden vermeld.

Er is een nieuw voorschrift opgeno-

men in 5.4.1.1.21 voor het vervoer van 

de UN-nummers 3528, 3529 en 3530: 

dat het vervoerdocument, indien 

vereist volgens bijzondere bepaling 

363 van hoofdstuk 3.3, de volgende 

aanvullende verklaring moet bevat-

ten: “Transport in overeenstemming 

met bijzondere bepaling 363”.

Volgens 5.4.1.2. (d) moet de afzender in 

het geval van tankcontainers die sterk 

gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen 

vervoeren, in het vervoerdocument 

de datum vermelden waarop de ac-

tuele verblijftijd eindigt, en wel op de 

volgende wijze: “Einde van de verblijf-

tijd:……………….(DD/MM/JJJJ)”

In het model van de schriftelijke ins-

tructies in 5.4.3.4 is op de tweede 

bladzijde de beschrijving bij gevaar-

setiket model nr. 4.1 gewijzigd in: 

“Brandbare vaste stoffen, zelfontle-

dende stoffen, polymeriserende stof-

fen en vaste ontplofbare stoffen in 

niet explosieve toestand”.

Op de derde bladzijde van het model 

van de schriftelijke instructies is bij 

gevaarsetiket model  nr. 9 een nieuw 

gevaarsetiket model nr. 9A toege-

voegd en in Opmerking 2 is “hierbo-

ven” vervangen door “in kolom (3) van 

de tabel”.

Op de vierde bladzijde van het model 

van de schriftelijke instructies is in de 

titel na de tabel “het voertuig” vervan-

gen door “de transporteenheid” en 

“aan boord van het voertuig” vervan-

gen door “aan boord van de transpor-

teenheid”

De teksten van 5.5.3.1.1, 5.5.3.1.5, 

5.5.3.3.3, 5.5.3.4.2 en 5.5.3.5.1 zijn gro-

tendeels gewijzigd.

Deel 6

In hoofdstuk 6.2 is voor de drukhou-

ders een aantal normen gewijzigd en 

is een nieuwe toegevoegd. 

De tabel voor de normen voor tanks 

in 6.8.2.6.1 is geherstructureerd, 

waarbij een aantal titels is geschrapt 

en nieuwe titels zijn toegevoegd. 

In 6.8.3.4 zijn twee nieuwe paragra-

fen 6.8.3.4.10 en 6.8.3.4.11 ingevoegd 

met voorschriften voor de “Verblijftijd 

voor ADR-tankcontainers die sterk 

gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen 

vervoeren.

Op tanks bestemd voor het ver-

voer van sterk gekoelde, vloeibaar 

gemaakte gassen moeten volgens 

6.8.3.5.4 de volgende kenmerken 

worden aangebracht: vaste tanks 

(tankwagens), afneembare tanks en 

batterijwagens Tankcontainers, wis-

sellaadtanks en MEGC’s

de hoogst toegestane bedrijfs-

druk - de hoogst toegestane be-

drijfsdruk

referentie verblijftijd (in dagen of 

uren voor elk gas 

de  daarmee verbonden initiële 

drukken  (in bar of kPa) 

In verband met de voor het vervoer 

over de weg toegestane flexibele 

bulkcontainers BK3 zijn in 6.11.5 

voorschriften opgenomen voor het 

ontwerp, de constructie, inspectie en 

beproeving van deze flexibele bulk-

containers. Dit type was al toegestaan 

voor het zeevervoer.

Deel 7

In 7.2.4 is onder V2 (1) toegevoegd 

dat indien een transporteenheid bes-

taat uit een EX/II- voertuig en een 

EX/III-voertuig die beide ontplofbare 

stoffen of voorwerpen vervoeren, de  
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beperking van de hoeveelheden van 

7.5.5.2.1 voor een transporteenheid 

EX/II voor de hele transporteenheid 

van toepassing is.

De voorschriften voor het vervoer als 

los gestort goed in hoofdstuk 7.3 zijn 

vanwege de voor het vervoer over de 

weg toegestane flexibele bulkcontai-

ners BK3 aangepast. In 7.3.2.1 is de 

definitie toegevoegd en in 7.3.2.10 

zijn de voorschriften voor het gebruik 

opgenomen.

In verband met het schrappen van het 

OX-voertuig is de tekst in 7.4.2 onder 

het vierde gedachtestreepje gewij-

zigd in: “Voorzover een AT-voertuig 

wordt voorgeschreven, mogen AT- en 

FL-voertuigen worden gebruikt.”

Deel 8

In de bijzondere voorschriften voor 

de opleiding van bestuurders zijn in 

verband met de mogelijkheid om 

examens elektronisch af te nemen 

enige aanpassingen doorgevoerd.

Volgens 8.2.2.7.1.5 moet elke be-

voegde autoriteit toezicht houden op 

de wijze van examineren, met inbe-

grip van de infrastructuur en organi-

satie van elektronische examens.

Er zijn nieuwe voorschriften opgeno-

men in 8.2.2.7.1.7 voor het voorko-

men van bedrog en de registratie en 

bewaring van examendocumenten 

als print-out of elektronisch bestand. 

In 8.2.2.7.1.8 zijn de voorwaarden ver-

meld waaraan moet worden voldaan 

om elektronische examens af te ne-

men. 

Deel 9

In  9.1.1.2 is de definitie van OX-voer-

tuig voor UN 2015 geschrapt en zijn 

als gevolg hiervan de definities van 

FL- en AT-voertuig aangepast. In alle 

bepalingen van deel 9 is de term OX-

voertuig verwijderd.

De tabel voor de constructie van voer-

tuigen in 9.2.1.1 is geheel vervangen, 

in verband met de gewijzigde voors-

chriften voor de elektrische uitrusting 

en de nieuwe subsectie 9.2.7 voor het 

voorkomen van andere risico’s ve-

roorzaakt door brandstoffen.

Jacques Buissing 

Bestuurslid van de Vereniging 

voor Veiligheidsadviseurs vervoer 

gevaarlijke stoffen
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