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Wijzigingen ADR 2023 in een notendop. 

 

 

Op 1 januari 2023 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 2023 

mogen vervoerd worden volgens de voorschriften van het ADR die er tot en met 31 december 2021 

op van toepassing zijn. 

 

De wijzigingen in 2023 zijn omvattender dan de editie van 2021. Naast de traditionele tekstuele 

verduidelijkingen en correcties werden ook data en normen aangepast en toegevoegd. In deze nota 

trachten we de belangrijkste wijzigingen op te sommen. Deze nota is dus niet exhaustief De 

veranderingen m.b.t. klasse 1 en 7 en de andere modi worden in dit document niet besproken. 

 

We starten met een korte oplijsting van de nieuwe benamingen in tabel A en B om vervolgens de 

belangrijkste wijzigingen in de 9 hoofdstukken te overlopen. Deze wijzigingen worden in de tekst 

met een rode kleur aangeduid, De paragraaf wordt steeds vermeld, voorafgegaan door een 

inleidende titel. 

 

Het ADR 2023 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 voor Vlaanderen. 

 

U kan aan de hand van dit document, het ADR 2023 doorpluizen op nieuwigheden en 

aanpassingen.  

 

Succes!  

Team ADR Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaanderen.be/adr
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1. GEWIJZIGDE EN NIEUWE BENAMINGEN TABEL A EN B 
 

 

• UN 1002, LUCHT SAMENGEPERST (PERSLUCHT): bijzondere bepaling 397 is toegevoegd. 
• UN 1012, BUTEEN: bijzondere bepaling 398 is toegevoegd. 
• UN 1169 is geschrapt. 
• UN 1179, EXTRACTEN, VLOEIBAAR, smaakstoffen.  
• UN 1345, RUBBERAFVAL of RUBBERRESTEN, onder de vorm van poeder of korrels, waarbij de 

korrelgrootte niet groter is dan 840 microns en met een rubbergehalte van meer dan 45% 
• UN 1872, LOODDIOXIDE: aanpassing van kolommen 3b (O2), 5 (6.1 geschrapt), 12 (SGAV), 17 (VC1, 

VC2, AP6 en AP7 werd toegevoegd), 18 (CV28 geschrapt) en 20 (50). 
• UN 1891 ETHYLBROMIDE: aanpassing van kolommen 3a (3), 3b (FT1), 5 (3+6.1), 7a (1L), 7b (E2), 9b 

(MP19), 13 (TE19 geschrapt), 14 (FL), 19 (S2 S19) en 20 (336). 
• UN 2015 WATERSTOFPEROXIDE, GESTABILISEERD of  WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN 

WATER, GESTABILISEERD, met meer dan 60 % en niet meer dan 70 % waterstofperoxide 
• UN 2426 AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR, warme geconcentreerde oplossing. 
• UN 2908 t.e.m. UN 2911: tunnelcode is gewijzigd naar (-).  
• UN 3208 MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, N.E.G., II: aanpassing kolom 7b (E2). 
• UN 3209 M ET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G, 

II: aanpassing kolom 7b (E0). 
• UN 3269 POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basisproduct: aanpassing kolom 7b (zie BP 340 van 

hoofdstuk 3.3). 
• UN 3527 POLYESTERHARS-KIT, vast basisproduct: aanpassing kolom 7b (zie BP 340 van 

hoofdstuk 3.3). 
• UN 3509 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD: VC1 is toegevoegd. 
• UN 3536 LITHIUMBATTERIJEN GEÏNSTALLEERD IN CARGO-TRANSPORTEENHEDEN lithium-ion-

batterijen of lithiummetaal-batterijen: vervoerscategorie 2 is toegevoegd. 
• UN 3538 VOORWERPEN DIE NIET-BRANDBAAR, NIET-GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G.: bijzondere 

bepaling 396 is toegevoegd. 
• UN nummers 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, 2396, 2452, 2521, 2522, 2527, 2531, 2607, 2618, 2838, 3022, 
3073, 3079, 3302, 3531, 3532, 3533 en 3534: bijzondere bepaling 676 is toegevoegd. 

• UN 3550 KOBALT DIHYDROXIDE POEDER met een gehalte aan inadembare deeltjes groter of 
gelijk aan 10%: is toegevoegd als nieuw UN nummer. 
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2. WIJZIGINGEN PER HOOFDSTUK 
 
2.1. HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
Toepassingsgebied en toepasbaarheid 
 
Toepasbaarheid van andere voorschriften  
Hervulbare drukrecipiënten goedgekeurd door het Ministerie van Transport van de Verenigde Staten 
van Amerika. 
Paragraaf 1.1.4.7 werd toegevoegd: 
 
OPMERKING: Voor vervoer in overeenstemming met 1.1.4.7, zie eveneens 5.4.1.1.23. 
 
§1.1.4.7.1 Invoer van gas. 
 
 Hervulbare drukrecipiënten die goedgekeurd zijn door het Ministerie van Transport van de 

Verenigde Staten van Amerika en vervaardigd werden in overeenstemming met de normen van  
deel 178 (Specifications for Packagings of Title 49, Transportation, van de Code of Federal 
Regulations), mogen worden vervoerd van hun tijdelijke opslagplaats naar het eindpunt van de 
transportketen, tot aan de eindgebruiker, wanneer zij overeenkomstig paragraaf 1.1.4.2 voor 
vervoer in een transportketen zijn toegelaten.  

 
§1.1.4.7.2 Uitvoer van gas en lege  niet-gereinigde drukrecipiënten. 
 
 Hervulbare drukrecipiënten die goedgekeurd zijn door het Ministerie van Transport van de 

Verenigde Staten van Amerika en vervaardigd werden in overeenstemming met de normen 
vermeld in deel 178 (Specifications for Packagings of Title 49, Transportation, van de Code of 
Federal Regulations), mogen alleen gevuld en vervoerd worden met het oog op uitvoer naar landen 
die geen Verdragspartij van het ADR zijn, en op voorwaarde dat ze voldoen aan onderstaande 
bepalingen: 

 
a) Het vullen van de drukrecipiënten gebeurde in overeenstemming met de van toepassing zijnde 

relevante voorschriften van de Code of Federal Regulations van de Verenigde Staten van 
Amerika. 

 
b) De drukrecipiënten zijn voorzien van een merkteken en een etiket, overeenkomstig de 

bepalingen van hoofdstuk 5.2. 
 

c) De bepalingen van 4.1.6.12 en 4.1.6.13 zijn van toepassing op drukrecipiënten. De 
drukrecipiënten mogen niet meer gevuld worden na de vervaldatum van de periodieke 
keuring, maar mogen na deze vervaldatum nog vervoerd worden om deze keuring te laten 
uitvoeren, en dit met inbegrip van tussentijds vervoer. 
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Definities, meeteenheden en afkortingen 

 
Definities 
Paragraaf 1.2.1: 

• “bedrijfsdruk”:  
a) voor een samengeperst gas: de gestabiliseerde druk bij de referentietemperatuur van 15°C 

in een vol drukrecipiënt; 
b) voor UN-nr. 1001, acetyleen opgelost: de gestabiliseerde druk berekend bij een uniforme 

referentietemperatuur van 15°C in een acetyleenfles die de gespecificeerde hoeveelheid 
oplosmiddel en de maximale hoeveelheid acetyleen bevat; 

c) voor UN nr. 3374 acetyleen, oplosmiddelvrij: de bedrijfsdruk die berekend werd voor de 
gelijkwaardige fles met UN-nr. 1001 acetyleen, opgelost. 
 

• “bedrijfsuitrusting” 
d) van een drukrecipiënt: de sluitingen, de verzamelleidingen, de leidingen, de poreuze 

materialen, absorberend of adsorberend, alsook alle structuuruitrustingen, die 
bijvoorbeeld bestemd zijn voor de behandeling 
 

• “binnenreservoir”: in geval van een gesloten cryogeen recipiënt, het drukvat bestemd om het 
gekoelde vloeibaar gemaakte gas te bevatten. 
 

• “drukrecipiënt”, een verplaatsbaar recipiënt dat bestemd is om stoffen onder druk te bevatten, 
met inbegrip van zijn sluitingen of andere bedrijfsuitrusting; het betreft hier een generische 
term die kan wijzen op een fles, een cilinder, een drukvat, een gesloten cryogeen recipiënt, 
een opslaginrichting met metaalhydride, een flessenbatterij of een bergingsdrukrecipiënt. (zie 
ook de definitie van “houder van een drukrecipiënt”) 
 

• “gerecycleerde kunststof”: materiaal, gerecupereerd van gebruikte industriële verpakkingen, 
dat gereinigd en voorbereid is om tot nieuwe verpakkingen herwerkt te worden. De specifieke 
eigenschappen van het gerecycleerde materiaal dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van 
nieuwe verpakkingen moet gewaarborgd zijn en regelmatig gedocumenteerd worden in het 
kader van een door de bevoegde overheid erkend kwaliteitsborgingsprogramma. Dit 
programma moet een verslag bevatten van de geschikte voorsortering die uitgevoerd werd, 
alsook het nazicht dat alle loten gerecycleerde kunststof hebben een geschikte smeltindicatie 
, een dichtheid en een treksterkte die overeenstemt met deze van het ontwerptype dat 
vervaardigd werd uit een dergelijk gerecycleerd materiaal. De informatie van de 
kwaliteitsborging moet verplicht informatie bevatten over het verpakkingsmateriaal, waarvan 
de gerecycleerde kunststoffen komen alsook over de vorige inhoud van deze verpakkingen, 
voor het geval dat deze inhoud de prestaties van de nieuwe verpakking vervaardigd uit dit 
materiaal nadelig zou kunnen beïnvloeden. Bovendien moet het 
kwaliteitsborgingsprogramma dat de producent van de verpakking overeenkomstig 6.1.1.4 
toepast, de uitvoering van de in 6.1.5 vermelde mechanische beproevingen omvatten die 
uitgevoerd moeten worden op ontwerptypes van verpakkingen vervaardigd uit ieder lot 



 

8 

 

gerecycleerde kunststof. Bij deze beproevingen kan de stapelweerstand nagekeken worden 
door een gepaste dynamische compressietest, in plaats van een statische belastingstest die 
op het bovenopppervlak wordt uitgevoerd; 
 
OPMERKING: De ISO-norm 16103:2005 “Packaging – Transport Packages for dangerous goods- 
Recycled plastic material” voorziet bijkomende richtlijnen betreffende de te volgen 
procedures voor goedkeuring van het gebruik van gerecycleerde kunststof. Deze bijkomende 
richtlijnen werden ontwikkeld op basis van ervaring verworven bij de vervaardiging van vaten 
en jerrycans uit gerecycleerde kunststof en als zodanig moeten ze misschien aangepast 
worden aan andere soorten verpakkingen, IBC’s en grote verpakkingen uit gerecycleerde 
kunststof. 
 

• “gesloten cryogeen recipiënt”: een thermisch geïsoleerd drukrecipiënt voor het vervoer van 
sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen, met een watercapaciteit van ten hoogste 1000 
liter. 
 

• “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals”: de negende 
herziene versie van de publicatie uitgegeven onder deze titel door de Verenigde Naties 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.9) 

 
• “houder van een drukrecipiënt”: een fles, een cilinder, een drukvat of een 

bergingsdrukrecipiënt, zonder zijn sluitingen of andere bedrijfsuitrusting, maar met eventuele 
niet-verwijderbare inrichtingen (bvb. een kraag, een verstevigingsvoet, enz.) OPMERKING: De 
termen “houder van een fles”, “houder van een drukvat”, en “houder van een cilinder” worden 
ook gebruikt 

 
• “omspoten cilinder”, een cilinder die bestemd is voor het vervoer van LPG met een 

watercapaciteit die niet hoger is dan 13 liter en die bestaat uit een mantel van een gecoate 
gelaste binnencilinder die beschermd is door een omspoten behuizing gemaakt uit kunststof 
met celstructuur dat onlosmakelijk verbonden is met het buitenoppervlak van de mantel van 
de stalen cilinder 

 
• “vezelversterkte kunststof”: een materiaal bestaande uit een vezel- en/of deeltjesversterking 

vervat in een thermohardend of thermoplastisch polymeer materiaal (gietvorm). 
 
• Nieuwe meeteenheid werd toegevoegd :  

Elektrische weerstand Ω (ohm) -- 1 Ω = 1 kg.m² / s³ / A² 
 

• Een volledige lijst van afkortingen werd geïntroduceerd in paragraaf 1.2.3.  
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Overgangsmaatregelen  
 
Algemeenheden 

• §1.6.1.41, 1.6.1.44 en 1.6.1.46 zijn afgeschaft. 
 

• Volgende overgangsmaatregelen werden toegevoegd: 
 
§1.6.1.49 Het in figuur 5.2.1.9.2 afgebeelde merkteken dat van toepassing is tot en met 31 
december 2022 mag nog verder gebruikt worden tot en met 31 december 2026.  
 
§1.6.1.50 Voor voorwerpen die beantwoorden aan de definitie voor SLAGPIJPJES, 
ELEKTRONISCH zoals omschreven in de verklarende woordenlijst van 2.2.1.4, en toegewezen 
aan UN nrs. 0511, 0512 en 0513, mogen de rubrieken voor SLAGPIJPJES; ELEKTRISCH (UN-nrs. 
0030, 0255 en 0456) nog verder gebruikt worden tot en met 30 juni 2025. 

 
§ 1.6.1.51 Lijmen, verf en verfverwante producten, drukinkt en drukinktverwante producten en 
harsoplossingen die in overeenstemming met 2.2.9.1.10.6 ten gevolge van 2.2.9.1.10.51 
toegewezen werden aan UN 3082 milieugevaarlijke vloeistoffen, n.e.g., verpakkingsgroep III 
en die 0,025% of meer van de volgende stoffen bevatten, alleen of in combinatie: 
 

- 4,5 – dichloor – 2 – octy12H – isothiazool – 3 – one (DCOIT) 
- octhilinon (OIT); en 
- zinkpyrithion (ZnPT); 

 
mogen tot en met 30 juni 3025 vervoerd worden in verpakkingen uit staal, aluminium, een 
ander metaal dan staal of aluminium, of kunststof, die niet beantwoorden aan de 
voorschriften van 4.1.1.3, wanneer ze vervoerd worden in hoeveelheden van maximum 30 liter 
per verpakking en wel als volgt: 
 

a) als gepalletiseerde ladingen, in palletboxen of als andere eenheidsladingen, bvb. 
afzonderlijke verpakkingen geplaatst of gestapeld op een pallet en vastgemaakt door 
middel van riemen, krimpfolie, een rekbare hoes of andere gepaste middelen; of  
 

b) als binnenverpakkingen van samengestelde verpakkingen met een maximale netto-
massa van ten hoogste 40 kg. 

 
§ 1.6.1.52 Binnenrecipiënten van samengestelde IBC's die vóór 1 juli 2021 zijn vervaardigd 
overeenkomstig de tot en met 31 december 2020 geldende voorschriften van 6.5.2.2.4, maar 
die niet voldoen aan de vanaf 1 januari 2021 geldende voorschriften van 6.5.2.2.4 betreffende 
markeringen op binnenhouders die niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor inspectie vanwege 
het ontwerp van de uitwendig omhulsel, mogen verder worden gebruikt tot het verstrijken 
van hun gebruiksperiode zoals bepaald in 4.1.1.15. 
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§1.6.1.53 Gevaarlijke goederen met een hoog risico van klasse 1 die in colli in dezelfde 
transporteenheid worden vervoerd in hoeveelheden die niet groter zijn dan die van 1.1.3.6 en 
die overeenkomstig het eerste streepje van 1.1.3.6.2, dat tot en met 31 december 2022 van 
kracht was, konden worden vervoerd zonder toepassing van de voorschriften van hoofdstuk 
1.10, mogen nog tot en met 31 december 2024 worden vervoerd zonder toepassing van de 
voorschriften van hoofdstuk 1.10. 

 
Drukrecipiënten en recipiënten voor klasse 2 

 
• § 1.6.2.16  is afgeschaft 

 
• Volgende overgangsmaatregelen werden toegevoegd:  

 
§1.6.2.17 De voorschriften van opmerking 3 van 6.2.1.6.1 die van toepassing zijn tot en met  
31 december 2022, mogen nog verder gebruikt worden tot en met 31 december 2024. 
 
§1.6.2.18 Gesloten cryogene recipiënten vervaardigd vóór 1 juli 2023 en die onderworpen zijn 
aan de initiële inspectie- en beproevingsvoorschriften van 6.2.1.5.2 die van toepassing zijn tot 
en met  31 december 2022, maar die echter niet voldoen aan de voorschriften van 6.2.1.5.2 
betreffende de initiële inspectie en beproeving van toepassing vanaf 1 januari 2023,  mogen 
nog verder gebruikt worden. 
 
§1.6.2.19 Acetyleenflessen vervaardigd vóór 1 juli 2023 die niet gekenmerkt zijn in 
overeenstemming met 6.2.2.7.3 (k) of (l) van toepassing vanaf 1 januari 2023, mogen nog 
verder gebruikt worden tot de volgende periodieke inspectie en beproeving na 1 juli 2023. 
 
§1.6.2.20 Sluitingen van hervulbare drukrecipiënten vervaardigd vóór 1 juli 2023 die niet 
gekenmerkt zijn in overeenstemming met 6.2.2.11 of 6.2.3.9.8 van toepassing vanaf 1 januari 
2023 mogen nog verder gebruikt worden. 
 
§1.6.2.21 De norm EN 14912:2005 waarnaar wordt verwezen in verpakkingsinstructie P200 12) 
3.4 van 4.1.4.1 die tot 31 december 2022 van toepassing is, mag nog tot 31 december 2024 
worden gebruikt voor het herstellen of testen van kleppen. 
 
§1.6.2.22 De norm EN ISO 22434:2011 waarnaar wordt verwezen in verpakkingsinstructie P200 
13) 3.4 van 4.1.4.1 die van toepassing is tot 31 december 2022 mag nog worden gebruikt voor 
het herstellen of testen van kleppen tot 31 december 2024. 

 
Vaste tanks, afneembare tanks en batterijvoertuigen 
 

§1.6.3.54 De door de bevoegde overheid gebruikte procedures voor de erkenning van 
deskundigen die werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot vaste tanks (tankvoertuigen) 
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en afneembare tanks bestemd voor het vervoer van andere stoffen dan deze waarop de 
bepalingen TA4 en TT9 van 6.8.4 van toepassing zijn, en die beantwoorden aan de 
voorschriften van hoofdstuk 6.8 die van kracht waren tot en met 31 december 2022, maar 
die niet beantwoorden aan de voorschriften van 1.8.6 die vanaf 1 januari 2023 van toepassing 
zijn op controle-instellingen, mogen nog verder gebruikt worden tot en met 31 december 
2032. 
 
OPMERKING: De term “deskundige” werd vervangen door de term “controle-instelling”. 
 
§1.6.3.55 Goedkeuringscertificaten van het type van vaste tanks (tankvoertuigen) en 
afneembare tanks bestemd voor het vervoer van andere stoffen dan deze waarvoor TA4 en 
TT9 van 6.8.4 van toepassing zijn, die vóór 1 juli 2023 afgeleverd werden in overeenstemming 
met hoofdstuk 6.8 en die niet beantwoorden aan 1.8.7 zoals van toepassing vanaf 1 januari 
2023, mogen nog verder gebruikt worden tot op het einde van hun geldigheid. 
 
§1.6.3.56 Vaste tanks (tankvoertuigen) en afneembare tanks die vóór 1 juli 2033 gebouwd 
worden in overeenstemming met de tot en met 31 december 2022 van kracht zijnde 
voorschriften van hoofdstuk 6.9, maar die niet beantwoorden aan de voorschriften van 
hoofdstuk 6.13 die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn, mogen nog verder gebruikt 
worden. 
 
§1.6.3.57 Vaste tanks (tankvoertuigen) en afneembare tanks die vóór 1 januari 2024 gebouwd 
worden in overeenstemming met de tot en met 31 december 2022 van kracht zijnde 
voorschriften, maar die niet beantwoorden aan de voorschriften betreffende het aanbrengen 
van veiligheidskleppen volgens 6.8.3.2.9 die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn, mogen 
nog verder gebruikt worden. 
 
§1.6.3.58 (Voorbehouden) 
 
§1.6.3.59 Vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks die vóór 1 juli 2023 zijn gebouwd 
volgens de tot en met 31 december 2022 geldende voorschriften, maar die niet voldoen aan 
de vanaf 1 januari 2023 geldende voorschriften van de bijzondere bepaling TE26 van 6.8.4 b), 
mogen verder worden gebruikt. 
 
§1.6.3.60 Voor vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks die reeds zijn uitgerust met 
veiligheidskleppen die voldoen aan de vanaf 1 januari 2023 geldende voorschriften van 
6.8.3.2.9, behoeven de in 6.8.3.2.9.6 voorgeschreven opschriften pas bij de volgende 
tussentijdse of periodieke keuring na 31 december 2023 te worden aangebracht. 
 
§1.6.3.61 tot 1.6.3.99    (Voorbehouden) 
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Tankcontainers, mobiele tanks en MEGC’s 
 
§1.6.4.55 Tankcontainers die niet beantwoorden aan de voorschriften van 6.8.3.4.6 (b) van 
toepassing vanaf 1 januari 2023, mogen nog verder gebruikt worden indien een tussentijdse 
keuring uitgevoerd wordt ten laatste 6 jaar na elke periodieke keuring die plaatsvindt na 1 
juli 2023. 
 
§1.6.4.56 Tankcontainers die vóór 1 juli 2023 vervaardigd werden in overeenstemming met de 
voorschriften die van kracht waren tot en met 31 december 2022, maar die echter niet 
voldoen aan de vereisten van paragraaf 2 van 6.8.2.2.4 van toepassing vanaf 1 januari 2023, 
mogen nog verder gebruikt worden)  
 
§1.6.4.57 Met uitzondering van het tweede streepje van de tweede paragraaf van 6.8.1.5, mogen 
de door de bevoegde overheid gebruikte procedures voor de erkenning van deskundigen die 
werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot tankcontainers bestemd voor het vervoer van 
andere stoffen dan deze waarop TA4 en TT9 van 6.8.4 van toepassing zijn, en die 
beantwoorden aan de voorschriften van hoofdstuk 6.8 die van kracht waren tot en met 31 
december 2022, maar die niet voldoen aan de voorschriften van 1.8.6 die vanaf 1 januari 2023 
van toepassing zijn op controle-instellingen, nog verder gebruikt worden tot en met 31 
december 2032. 
 
OPMERKING: De term “deskundige” werd vervangen door de term “controle-instelling”. 
 
§1.6.4.58 goedkeuringscertificaten van het type van tankcontainers bestemd voor het vervoer 
van andere stoffen dan deze waarop TA4 en TT9 van 6.8.4 van toepassing zijn, die vóór  1 juli 
2023 afgeleverd werden in overeenstemming met hoofdstuk 6.8 en die niet beantwoorden 
aan 1.8.7 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2023, mogen nog verder gebruikt worden tot 
op het einde van hun geldigheid. 
 
§1.6.4.59 Tankcontainers die vóór 1 juli 2033 gebouwd werden in overeenstemming met de 
tot en met 31 december 2022 van kracht zijnde voorschriften van hoofdstuk 6.9, mogen nog 
verder gebruikt worden. 
 
§1.6.4.60 Tankcontainers die vóór 1 januari 2024 gebouwd werden in overeenstemming met 
de tot en met 31 december 2022 van kracht zijnde voorschriften, maar die niet beantwoorden 
aan de voorschriften betreffende het aanbrengen van veiligheidskleppen volgens 6.8.3.2.9 die 
vanaf  1 januari 2023 van toepassing zijn, mogen nog verder gebruikt worden. 
 
§1.6.4.61 Tankcontainers die vóór 1 juli 2023 zijn gebouwd volgens de tot en met 31 december 
2022 geldende voorschriften, maar die niet voldoen aan de vanaf 1 januari 2023 geldende 
voorschriften van 6.8.2.2.4, tweede en derde lid, mogen verder worden gebruikt. 
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§1.6.4.62  Zeer grote tankcontainers die vóór 1 juli 2023 zijn gebouwd volgens de tot en met 
31 december 2022 geldende voorschriften, maar die niet voldoen aan de vanaf 1 januari 2023 
geldende voorschriften van 6.8.2.1.18, derde alinea, betreffende de minimumdikte van de 
wand, mogen verder worden gebruikt. 
 
§1.6.4.63 Tankcontainers die vóór 1 juli 2023 zijn gebouwd volgens de tot en met 31 december 
2022 geldende voorschriften, maar die niet voldoen aan de vanaf 1 januari 2023 geldende 
voorschriften van de bijzondere bepaling TE26 van 6.8.4 b), mogen verder worden gebruikt. 
 
§1.6.4.64 Voor tankcontainers die reeds zijn uitgerust met veiligheidskleppen die voldoen aan 
de vanaf 1 januari 2023 geldende eisen van 6.8.3.2.9, behoeven de in 6.8.3.2.9.6 voorgeschreven 
opschriften pas bij de volgende tussentijdse of periodieke keuring na 31 december 2023 te 
worden aangebracht. 
 

Voertuigen 
 

§ 1.6.5.23 De EX/III voertuigen die voor het eerst ingeschreven of in dienst gesteld worden 
voor 1 januari 2027, volgens de voorschriften van 9.7.9.2, van toepassing tot 31 december 
2022, maar die niet voldoen aan de voorschriften van 9.7.9.2, van toepassing vanaf 1 januari 
2023, mogen verder gebruikt worden.  
 
§1.6.5.24 De FL voertuigen die voor het eerst ingeschreven of in dienst gesteld worden voor 
1 januari 2027, die niet voldoen aan de voorschriften van 9.7.9.1, van toepassing vanaf 1 
januari 2023, mogen verder gebruikt worden. 9 Verordening (EG) 661/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de 
algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde 
systemen, onderdelen en technische eenheden (Publicatieblad L 200 van 31 juli 2009, p. 1).  
 
§20 1.6.5.25 De FL voertuigen die voor het eerst ingeschreven of in dienst gesteld worden 
voor 1 januari 2027, die niet voldoen aan de voorschriften van 9.7.9.2, van toepassing vanaf 
1 januari 2023, mogen verder gebruikt worden. 
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Controlemaatregelen en anderen ondersteunende maatregelen met het oog op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften 
 
Administratieve controles voor de in 1.8.7 en 1.8.8 beoogde activiteiten. 
 
Paragraaf 1.8.6 werd aangepast:  
OPMERKING 1: Voor de toepassing van deze afdeling verstaat men onder: 
 

- erkende controle-instelling: een controle-instelling die door de bevoegde overheid erkend is om 
in overeenstemming met 1.8.6.1 verschillende activiteiten uit te voeren; en 
 

- gemagtigde controle-instelling: een erkende controle-instelling die gemagtigd werd door een 
andere bevoegde instantie. 

 
OPMERKING 2: Een controle-instelling kan door de bevoegde overheid aangeduid worden om op te 
treden als bevoegde overheid (zie de definitie van bevoegde overheid van 1.2.1) 
 
1.8.6.1 Algemene regels 
 
De bevoegde overheid van een Verdragspartij bij het ADR kan controle-instellingen erkennen voor de 
volgende activiteiten: overeenstemmingsbeoordelingen, periodieke keuringen, tussentijdse keuringen, 
uitzonderlijke keuringen, controles op de inbedrijfstelling en toezicht op de interne inspectiedienst 
zoals van toepassing in hoofdstuk 6.2 en 6.8. 
 
1.8.6.2 Verplichtingen van de bevoegde overheid 
 
1.8.6.2.1 Wanneer de bevoegde overheid een controle-instelling erkent om de in 1.8.6.1 gespecificeerde 
activiteiten uit te voeren, dan moet de accreditatie van de controle-instelling beantwoorden aan de 
vereisten van type A van de norm EN ISO/IEC 17020/2012 (behalve artikel 8.1.3) 
 
Wanneer de bevoegde overheid een controle-instelling erkent om in overeenstemming met hoofdstuk 
6.2 de periodieke keuringen van drukrecipiënten uit te voeren, moet de accreditatie van de controle-
instelling beantwoorden aan de vereisten van type A of B van de norm EN ISO/IEC 17020/2012 (behalve 
artikel 8.1.3) 
 
De accreditatie moet duidelijk de activiteiten van de goedkeuring dekken. 
 
Wanneer de bevoegde overheid geen controle-instellingen erkent maar deze taken zelf uitvoert, moet 
ze voldoen aan de bepalingen van 1.8.6.3. 
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1.8.6.2.2 Erkenning van de controle-instellingen. 
 
1.8.6.2.2.1 Controle instellingen van type A moeten naar nationaal recht worden opgericht en een 
rechtspersoon zijn in de Verdragspartij bij het ADR waar de erkenningsaanvraag wordt ingediend. 
 
Controle-instellingen van type B moeten naar nationaal recht worden opgericht en deel uitmaken 
van een rechtspersoon die gas levert in de Verdragspartij bij het ADR waar de erkenningsaanvraag 
wordt ingediend. 
 
1.8.6.2.2.2 De bevoegde overheid moet zich ervan vergewissen dat de controle-instelling voortdurend 
voldoet aan de voorwaarden van zijn erkenning en moet deze beëindigen als aan deze voorwaarden 
niet voldaan wordt. In het geval van een schorsing van de accreditatie wordt de erkenning echter 
alleen opgeschort gedurende de schorsingsperiode van de accreditatie. 
 
1.8.6.2.2.3 Een controle-instelling die een nieuwe activiteit begint kan tijdelijk erkend worden. Vóór de 
tijdelijke erkenning, moet de bevoegde overheid zich ervan vergewissen dat de controle-instelling 
voldoet aan de voorschriften van 1.8.6.3.1. Om deze activiteit verder te kunnen zetten moet de 
controle-instelling in de loop van zijn eerste werkingsjaar geaccrediteerd worden in overeenstemming 
met de norm ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3) 
 
1.8.6.2.3 Toezicht op de controle-instellingen. 
 
1.8.6.2.3.1 De bevoegde overheid, die een controle-instelling heeft erkend, moet – ongeacht de plaats 
of de activiteiten uitgevoerd door deze instelling – toezicht verzekeren op de activiteiten van deze 
instelling, ook ter plaatse. De bevoegde overheid moet de afgeleverde erkenning intrekken of beperken 
wanneer deze instelling niet langer voldoet aan de erkenning, de voorschriften van 1.8.6.3.1 of de 
procedures gespecificeerd in de bepalingen van het ADR niet toepast. 
 
OPMERKING: Het toezicht door de controle-instelling op de onderaannemers zoals vermeld in 1.8.6.3.1 
moet ook deel uitmaken van het toezicht op de controle-instelling. 
 
1.8.6.2.3. Indien zijn erkenning ingetrokken of beperkt wordt of wanneer de controle-instelling haar 
activiteiten heeft stopgezet, neemt de bevoegde overheid gepaste maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de dossiers behandeld worden door een andere controle-instelling of ter beschikking worden 
gehouden. 
 
1.8.6.2.4 Informatieverplichtingen 
 
1.8.6.2.4.1 De Verdragspartijen bij het ADR moeten hun nationale procedures betreffende de evaluatie, 
de erkenning en het toezicht op de controle instellingen publiceren, evenals elke wijziging 
hieromtrent. 
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1.8.6.2.4.2 De bevoegde overheid van de Verdragspartij bij het ADR moet een meest recente lijst 
publiceren van alle controle-instellingen die ze erkend heeft, met inbegrip van de op grond van 
1.8.6.2.2.3 tijdelijk erkende controle-instelligen. 
 
Deze lijst moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 
 

a) de naam en de adressen van de kantoren van de controle-instelling; 
 

b) het toepassingsgebied waarvoor de controle-instelling erkend is; 
 

c) de bevestiging dat de controle-instelling volgens de norm EN ISO/CEI 17020:2012 (behalve 
artikel 8.1.3) geaccrediteerd is door de nationale accreditatie-organisatie en dat de accreditatie 
het toepassingsgebied waarvoor de controle-instelling erkend is dekt; 

 
d) het kenteken of het waarmerk van de controle-instelling zoals voorgeschreven in 

hoofdstukken 6.2 en 6.8, en het merkteken van elke door de controle-instelling toegelaten 
interne inspectiedienst. 

 
Een referentie naar deze lijst kan men terugvinden op de website van het secretariaat van de UNECE. 
 
1.8.6.2.4.3 een door een bevoegde overheid erkende controle-instelling kan door een andere bevoegde 
overheid worden gemagtigd. 
 
Wanneer een bevoegde overheid een beroep wenst te doen op de diensten van een reeds door een 
andere bevoegde overheid erkende controle-instelling om namens haar activiteiten te verrichten in 
verband met de uitvoering van overeenstemmingsbeoordelingen en keuringen, voegt die bevoegde 
overheid die controle-instelling, het toepassingsgebied van de activiteiten waarvoor zij is gemagtigs, 
en de bevoegde overheid die haar heeft erkend, toe aan de in 1.8.6.2.4.2 bedoelde lijst en stelt zij het 
secretariaat van de UNECE daarvan in kennis. Als de erkenning wordt ingetrokken of opgeschort, is 
de controle-instelling niet langer gemagtigd.  
 
OPMERKING: In dit verband moeten de wederzijdse erkenningsovereenkomsten tussen de 
Verdragspartijen bij het ADR nageleefd worden. 
 
1.8.6.3 Verplichtingen van de controle-instellingen. 
 
1.8.6.3.1Algemene regels. 
 
De controle-instelling moet: 
 

a) Beschikken over in een organisatiestructuur opgenomen personeel, dat bekwaam,  competent 
en gekwalificeerd is om zijn technische taken naar behoren uit te voeren; 
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b) Toegang hebben tot de benodigde installaties en uitrustingen; 
 

c) Op een onpartijdige wijze werken en vrij zijn van eender welke invloed die dit zou kunnen 
verhinderen; 

 
d) De commerciële vertrouwelijkheid garanderen van de zakelijke en andere door exclusieve 

rechten beschermde activiteiten van de fabrikanten en andere partijen; 
 

e) de eigenlijke controleactiviteiten goed gescheiden houden van andere activiteiten; 
 

f) beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat gelijkwaardig is aan dat 
gedefinieerd in de norm EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3 

 
g) er op toezien dat de beproevingen en controles vermeld in de van toepassing zijnde normen 

en in het ADR, uitgevoerd worden; en  
 

h) Een doeltreffend en adequaat rapporterings- en registratiesysteem hebben dat beantwoord 
aan 1.8.7 en 1.8.8. 

 
i) vrij zijn van eender welke commerciële of financiële druk en haar personeel niet verlonen in 

functie van het aantal uitgevoerde keuringen of het resultaat ervan; 
 

j) een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten die de risico’s verbonden aan de 
uitgevoerde activiteiten dekt; 

 
OPMERKING: Dit is niet nodig indien de Verdragspartij bij het ADR in overeenstemming met de 
nationale wetgeving haar verantwoordelijkheid opneemt. 
 

k) Beschikken over personeel dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de keuringen dat: 
 

- niet rechtstreeks betrokken mag zijn bij het ontwerp, de fabricage, de levering, 
de installatie, de aankoop, het bezit, het gebruik of het onderhoud van het te 
keuren materieel (drukrecipiënten, tanks, batterijvoertuigen of MEGC’s); 

 
- opgeleid moet zijn in alle aspecten van de activiteiten waarvoor de controle-

instelling erkend werd; 
 

- moet beschikken over voldoende kennis, technische vaardigheden en voldoende 
inzicht betreffende de van toepassing zijnde voorschriften, normen en relevante 
bepalingen van deel 4 en 6; 

 
- moet in staat zijn van certificaten, registraties en rapporten waaruit blijkt dat de 

evaluaties uitgevoerd werden, op te stellen 
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- gebonden is aan het beroepsgeheim voor wat betreft de informatie waarvan ze 

kennis nemen bij het uitvoeren van hun taken of elke bepaling van de nationale 
wetgeving die daarop van kracht is, behalve voor wat betreft de bevoegde 
overheid van de Verdragspartij bij het ADR waar haar activiteiten worden 
uitgevoerd. Op vraag van andere controle-instellingen kan, voor zover dit nodig 
is,  informatie uitgewisseld worden voor het uitvoeren van controles en 
beproevingen. 

 
De controle-instelling moet daarenboven geaccrediteerd zijn in overeenstemming met de norm EN 
ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3) 
 
1.8.6.3.2 Operationele verplichtingen. 
 
1.8.6.3.2.1 De bevoegde overheid of de controle-instelling moet de overeenstemmingssbeoordelingen, 
de periodieke keuringen, de tussentijdse keuringen, de uitzonderlijke keuringen en de controles op de 
inbedrijfstelling uitvoeren op een geproportioneerde wijze en zo het opleggen van onnodige taken 
vermijden. De bevoegde overheid of de controle-instelling moet bij het uitoefenen van zijn activiteiten 
rekening houden met de grootte, de sector en de structuur van de betrokken bedrijven, de graad van 
complexiteit van de technologie en de aard van de serieproductie  
 
1.8.6.3.2.2 De bevoegde overheid of de controle-instelling moet de striktheidsgraad en het niveau van 
bescherming respecteren die vereist zijn voor de overeenstemming met de van toepassing zijnde 
voorschriften van deel 4 en 6. 
 
1.8.6.3.2.3 Wanneer een bevoegde overheid of een controle-instelling vaststelt dat de in deel 4 of 6 
opgenomen voorschriften niet nageleefd worden door de fabrikant, moet zij van de fabrikant eisen 
dat hij de gepaste corrigerende maatregelen neemt, en mag zij geen goedkeuringscertificaat voor het 
type of initieel controle- of beproevingsattest afleveren totdat de gepaste corrigerende maatregelen 
in werking gesteld werden. 
 
1.8.6.3.3 Delegatie van controle taken. 
 
OPMERKING: De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing op controle-instellingen van type A. 
Voor controle instellingen van type B is het niet toegelaten om activiteiten waarvoor zij erkend zijn 
te delegeren. Voor de interne inspectiediensten, zie 1.8.7.7.2. 
 
1.8.6.3.3.1 Wanneer een controle-instelling een beroep doet op de diensten van een onderaannemer 
voor het uitvoeren van specifieke taken in het kader van haar activiteiten, moet de controle-instelling 
deze onderaannemer evalueren en opvolgen of moet hij afzonderlijk geaccrediteerd zijn. In het geval 
van een afzonderlijke accreditatie moet de onderaannemer passend geaccrediteerd zijn 
overeenkomstig de norm EN ISO/IEC 17025:2017 (behalve artikel 8.1.3) of de norm EN ISO/IEC 17020:2012 
(behalve artikel 8.1.3) als onafhankelijk en onpartijdig beproevingslaboratorium of als onafhankelijke 
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en onpartijdige controle-instelling om de taken verbonden aan de beproevingen te kunnen uitvoeren 
in overeenstemming met zijn accreditatie. De controle-instelling moet er zich van vergewissen dat 
deze onderaannemer aan de eisen die voor de aan haar toevertrouwde taken vastgesteld zijn 
beantwoordt met hetzelfde niveau van deskundigheid en veiligheid als opgelegd voor de controle-
instelling (zie 1.8.6.3.1) en ze moet hierop toezicht houden. De controle-instelling moet de bevoegde 
overheid op de hoogte houden van hogervermelde maatregelen. 
 
1.8.6.3.3.2 De controle-instelling moet de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de taken 
uitgevoerd door dergelijke onderaannemers, om het even waar deze die taken uitvoeren. 
 
1.8.6.3.3.3 Een controle-instelling van type A mag slecht een deel van elk van zijn activiteiten delegeren. 
In alle gevallen moeten de beoordeling en het afleveren van de certificaten uitgevoerd worden door 
de controle-instelling zelf. 
 
1.8.6.3.3.4 Activiteiten mogen niet gedelegeerd worden zonder toestemming van de fabrikant, de 
eigenaar of de exploitant, al naargelang het geval. 
 
1.8.6.3.3.5 De controle-instelling moet de van toepassing zijnde documenten betreffende de 
beoordeling van de kwalificaties en het werk uitgevoerd door de hierboven vermelde 
onderaannemers ter beschikking houden van de bevoegde overheid. 
 
1.8.6.3.4 Informatieverplichtingen. 
 
Elke controle-instelling moet aan de bevoegde overheid die haar erkend heeft de volgende informatie 
verstrekken: 
 

a) behalve indien de bepalingen van 1.8.7.2.2.2 van toepassing zijn, elke weigering, 
beperking, opschorting of intrekking van een goedkeuringscertificaat voor het type; 

 
b) elke omstandigheid die het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor de 

erkenning zoals verleend door de bevoegde overheid beïnvloeden; 
 

c) elke weigering van een keuringsattest; 
 

d) elk verzoek om informatie die ze ontvangen hebben van de bevoegde overheden die 
toezicht houden op de naleving van deze afdeling met betrekking tot de uitgevoerde 
activiteiten. 

 
e) op verzoek, de activiteiten uitgevoerd in het toepassingsgebied van hun erkenning, 

met inbegrip van de gedelegeerde taken; 
 

f) elke toelating, schorsing of intrekking van een interne inspectiedienst 
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De te volgen procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling, het afleveren van 
goedkeuringscertificaten van het type en de keuringen. 
 
Paragraaf 1.8.7 werd aangepast:  
 OPMERKING 1: In onderhavige afdeling verstaat men onder “bevoegde instelling” een instelling zoals 
bedoeld in hoofdstukken 6.2 en 6.8. 
 
OPMERKING 2: In onderhavige afdeling verstaat men onder “fabrikant” de onderneming die voor de 
bevoegde overheid verantwoordelijk is voor alle aspecten van de overeenstemmings-beoordeling en 
voor het waarborgen van de overeenstemming van de fabricage en waarvan de naam en het kenmerk 
voorkomen in de goedkeuring en in de merktekens. Het is niet nodig dat de onderneming rechtstreeks 
betrokken is bij alle stappen van de vervaardiging van de materialen die onderworpen zijn aan de 
overeenstemmingsbeoordeling (zie 1.8.7.1.5). 
 
§1.8.7.1 Algemene bepalingen. 
 
1.8.7.1.1 De procedures van afdeling 1.8.7 moeten toegepast worden zoals voorgeschreven in 
hoofdstukken 6.2 en 6.8. 
  
Wanneer de bevoegde overheid deze taken zelf uitvoert, dan moet ze zich houden aan de 
voorschriften van onderhavige afdeling. 
 
1.8.7.1.2 Elke aanvraag voor: 
 

a) de typekeuring in overeenstemming met 1.8.7.2.1; 
 

b) het afleveren van een goedkeuringscertificaat voor het type in overeenstemming met 1.8.7.2.2;  
 

c) het toezicht op de fabricage in overeenstemming met 1.8.7.3; of 
 

d) de initiële controles en beproevingen in overeenstemming met 1.8.7.4 
 
moet door de fabrikant  – al naargelang het geval - gericht worden aan een bevoegde overheid of bij 
een controle-instelling, en dit in overeenstemming met hoofdstukken 6.2 en 6.8. 
 
Elke aanvraag voor: 
 

e) een controle op de inbedrijfstelling in overstemming met 1.8.7.5; of 
 

f) periodieke keuringen, tussentijdse keuringen of uitzonderlijke keuringen die uitgevoerd 
moeten worden in overeenstemming met 1.8.7.6 
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moet door de eigenaar of diens gemachtigde vertegenwoordiger, of door de exploitant of diens 
gemachtigde vertegenwoordiger, gericht worden aan een bevoegde overheid of een controle-
instelling. 
 
Wanneer de interne inspectiedienst bevoegd is voor c), d) of f) is het niet nodig om een aanvraag in 
te dienen voor c), d) of f). 
 
§1.8.7.1.3 De aanvraag moet het volgende bevatten: 
 
a) De naam en het adres van de aanvrager in overeenstemming met 1.8.7.1.2; 
 
b) Een schriftelijke verklaring dat dezelfde aanvraag niet ingediend werd bij een andere bevoegde 

overheid of controle-instelling; 
 
c) De relevante technische documentatie van 1.8.7.8; 
 
d) Een verklaring die - al naargelang het geval - de bevoegde overheid of controle-instelling toegang 

verleent tot fabricatie-, controle-, beproevings- en opslaglocaties voor de 
overeenstemmingsbeoordeling of de keuring, en hen van alle benodigde informatie voorziet om 
deze taken te kunnen uitvoeren. 

 
§1.8.7.1.4 Wanneer de fabrikant of een testcentrum gemachtgd is om een interne inspectiedienst op te 
richten in overeenstemming met 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 b) of 6.8.1.5.4 b), moet hij tot tevredenheid 
van de controle-instelling aantonen dat de interne inspectiedienst in staat is om controles en 
beproevingen uit te voeren overeenkomstig 1.8.7. 
 
§1.8.7.1.5 De goedkeuringscertificaten voor het type, de keuringsattesten en de verslagen van het 
materieel (drukrecipiënten, tanks, bedrijfsuitrusting, en alle onderdelen, structuur- en 
bedrijfsuitrusting van batterijvoertuigen of MEGC’s), met inbegrip van de technische documentatie, 
moeten bewaard worden: 
 

a) door de fabrikant gedurende een periode van ten minste 20 jaar, te rekenen vanaf de 
vervaldatum van de typegoedkeuring; 

 
b) door de bevoegde overheid of de controle-instelling die ze afgeleverd heeft, en dit gedurende 

een periode van ten minste 20 jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte; 
 

c) door de eigenaar of de exploitant gedurende een periode van ten minste 15 maanden nadat 
het materiaal buiten dienst gesteld werd. 

 
§1.8.7.2 Typekeuring en afgifte van het goedkeuringscertificaat van het type. 
 
§1.8.7.2.1 Typekeuring 
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§1.8.7.2.1.1 De fabrikant moet: 
 

a) in het geval van drukrecipiënten representatieve monsters van de beoogde productie 
ter beschikking stellen van de controle-instelling. De controle-instelling mag 
bijkomende monsters vragen indien dit nodig is voor het testprogramma; 

 
b) in het geval van tanks, batterijvoertuigen of MEGC’s, toegang verlenen tot het 

prototype voor de beproevingen van dit type; 
 

c) in het geval van bedrijfsuitrusting representatieve monsters van de beoogde 
productie ter beschikking stellen van de controle-instelling. De controle-instelling 
mag bijkomende monsters vragen indien dit nodig is voor het testprogramma. 

 
 OPMERKING: Men kan rekening houden met de resultaten van 
beoordelingen en beproevingen volgens andere regelgevingen of normen. 
 
§1.8.7.2.1.2 De controle-instelling moet: 
 
a) de technische documentatie gespecificeerd in 1.8.7.8.1 onderzoeken om na te gaan of het ontwerp 

voldoet aan de relevante bepalingen van het ADR en of het prototype of het lot van prototypes 
vervaardigd werden in overeenstemming met de technische documentatie en representatief zijn 
voor het ontwerp; 

 
b) de onderzoeken, testen en de beproevingen uitvoeren of de onderzoeken uitvoeren en de test- en  

beproevingsomstandigheden controleren en ter plaatse toezicht op uitoefenen, dit zoals 
voorgeschreven in het ADR en met inbegrip van de van toepassing zijnde normen, om zo vast te 
stellen dat de bepalingen toegepast en nageleefd werden en dat de door de fabrikant aangewende 
procedures voldoen aan de voorschriften; 

 
c) het certificaat of de certificaten van de materialen die door de fabricant(en) van de materialen 

is/zijn afgeleverd nakijken in functie van de relevante bepalingen van het ADR; 
 
d) indien van toepassing, de procedures voor de permanente verbinding van de onderdelen 

goedkeuren of nakijken of ze al eerder goedgekeurd werden, en verifiëren of het personeel dat de 
permanente verbinding van de onderdelen en de niet-destructieve beproevingen uitvoert 
gekwalificeerd of erkend is; 

 
e) samen met de fabrikant de plaatsen afspreken waar de onderzoeken en de vereiste beproevingen 

uitgevoerd moeten worden.  
 
De controle-instelling levert aan de fabrikant een onderzoeksrapport voor het type af. 
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§1.8.7.2.2 Aflevering van het certificaat van de typegoedkeuring. 
 
De typegoedkeuringen laten de vervaardiging van materieel toe binnen de geldigheidsduur van de 
goedkeuring. 
 
1.8.7.2.2.1 Wanneer het type voldoet aan alle van toepassing zijnde bepalingen dan moet de bevoegde 
overheid of de controle-instelling - in overeenstemming met hoofdstuk 6.2 en 6.8 - een 
goedkeuringscertificaat voor het type afleveren aan de fabrikant. 
 
Dit certificaat moet het volgende bevatten: 
 
a) de naam en het adres van degene die het heeft opgemaakt; 
 
b) de bevoegde overheid in wiens naam het certificaat wordt afgeleverd; 
 
c) de naam en het adres van de fabrikant; 
 
d) een referentie naar de versie van het ADR en de normen die gebruikt werden voor de typekeuring; 
 
e) alle voorschriften die voortvloeien uit de typekeuring; 
 
f) de gegevens nodig voor de identificatie van het type en zijn varianten, zoals gedefinieerd door 

de relevante normen. De documenten of een lijst die de documenten identificeert, die de gegevens 
bevatten, dienen opgenomen te worden in de bijlage van het certificaat. 

 
g) de verwijzing naar het (de) typekeuringssrapport(en); 
 
h) de maximale geldigheidsperiode van de typegoedkeuring; en 
 
i) alle specifieke voorschriften in overeenstemming met hoofdstukken 6.2 en 6.8. 
 
  
1.8.7.2.2.2 De typegoedkeuring heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar. Wanneer binnen deze 
periode de van toepassing zijnde technische vereisten van het ADR dermate gewijzigd werden zodat 
het goedgekeurde type hier niet meer mee overeenstemt, is de typegoedkeuring niet langer geldig. 
Wanneer binnen deze periode de datum van intrekking volgens kolom 3) van de tabellen van 6.2.2.1 
en 6.2.2.3, of van kolom 5) van de tabellen van 6.2.4.1, 6.8.2.6.1 en 6.8.3.6 van toepassing is, is de 
typegoedkeuring eveneens niet langer geldig. Ze moet dan ingetrokken worden door de bevoegde 
overheid of de controle-instelling die het typegoedkeuringscertificaat afgeleverd heeft. 
  
OPMERKING: Voor de uiterste data van intrekking van bestaande typegoedkeuringen zie kolom (5) 
van de relevante tabellen van 6.2.4.1 en 6.8.2.6.1 of 6.8.3.6 naargelang het geval. 
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Indien een typegoedkeuring vervallen is of ingetrokken werd, is de vervaardiging van materieel 
volgens deze goedkeuring niet langer toegelaten. 
 
OPMERKING: De relevante bepalingen betreffende het gebruik, de periodieke keuring en de 
tussentijdse keuring van het materieel vervat in een typegoedkeuring die vervallen is of ingetrokken 
werd, blijven van toepassing op materieel dat vervaardigd werd in overeenstemming met deze 
typegoedkeuring vóór het vervallen of het intrekken ervan, op voorwaarde dat ze nog verder gebruikt 
mogen worden. 
 
De testresultaten van de vorige typekeuring moeten in aanmerking genomen worden, indien deze 
tests op de datum van de vernieuwing nog steeds voldoen aan de bepalingen van het ADR, met 
inbegrip van de normen. Als een typegoedkeuring werd ingetrokken, mag ze niet vernieuwd worden. 
 
OPMERKING: Het onderzoek van het type voor een vernieuwing kan uitgevoerd worden door een 
andere controle-instelling dan deze die het oorspronkelijke typegoedkeuringsrapport afgeleverd heeft. 
 
Wijzigingen aan een bestaande typegoedkeuring die plaatsvonden tijdens haar geldigheidsperiode 
(bijvoorbeeld voor drukrecipiënten; kleine wijzigingen zoals het toevoegen van andere afmetingen of 
volumes die de conformiteit niet beïnvloeden, of voor tanks; zie 6.8.2.3.3) verlengen of veranderen 
deze geldigheidsduur niet. 
 
§1.8.7.2.2.3 In het geval van een wijziging aan materiaal dat een geldige, vervallen of ingetrokken 
typegoedkeuring heeft, zijn het onderzoek van het type, de beproevingen, de controles en 
goedkeuringen beperkt tot die delen van het materieel die gewijzigd werden.  
 
De wijziging moet voldoen aan de voorschriften van het ADR die op dat moment van toepassing zijn. 
Voor alle delen van het materieel die niet beïnvloed worden door de wijziging, blijft de documentatie 
van de initiële typegoedkeuring geldig. 
 
Een wijziging kan van toepassing zijn op één of meerdere types materiaal omvat door dezelfde 
typegoedkeuring. 
 
Wanneer het gewijzigde materiaal voldoet aan alle van toepassing zijnde bepalingen moet er door 
de bevoegde overheid of de controle-instelling van een Verdragspartij bij het ADR aan de eigenaar of 
de exploitant een bijkomend goedkeuringscertificaat voor de wjiziging afgeleverd worden 
overeenkomstig hoofdstukken 6.2 en 6.8. Voor tanks, batterijvoertuigen of MEGC’s moet een kopie 
bewaard worden in het tankdossier. 
 
§1.8.7.3  Toezicht op de fabricage. 
 
§1.8.7.3.1 De fabrikant moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het 
fabricageproces beantwoordt aan alle van toepassing zijnde bepalingen van het ADR, alsook aan het 
typegoedkeuringscertificaat, aan de technische documentatie volgens 1.8.7.8.3, en aan de rapporten. 
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§1.8.7.3.2 Het fabricageproces is onderworpen aan toezicht door de bevoegde instelling 
 
De bevoegde instelling moet: 
 
a) de overeenstemming met de technische documentatie voorgeschreven in 1.8.7.8.3, de van 

toepassing zijnde bepalingen van het ADR alsook het typegoedkeuringscertificaat en de rapporten 
nakijken; 

 
b) nakijken of het fabricageproces materialen oplevert die in overeenstemming zijn met de 

voorschriften en de er op van toepassing zijnde documentatie; 
 
c) de traceerbaarheid van de materialen nakijken en de certificaten van de materialen controleren 

ten opzichte van de specificaties; 
 
d) indien van toepassing, nakijken of het personeel dat de permanente verbinding van de onderdelen 

en de niet-destructieve controles uitvoert gekwalificeerd of erkend is; 
 
e) met de fabrikant de plaats overeenkomen waar de vereiste keuringen en testen uitgevoerd 

moeten worden; 
 
f) een rapport opmaken met daarin de resultaten van de opvolging van de fabricage. 

 
 
§1.8.7.4 Initiële controles en beproevingen. 
 
§1.8.7.4.1 De fabrikant moet: 
 
a) de in het ADR voorgeschreven merktekens aanbrengen; en 
 
b) de in 1.8.7.8.4 voorgeschreven technische documentatie bezorgen aan de bevoegde instelling. 
 
 
§1.8.7.4.2 De bevoegde instelling moet: 
 
a) de keuringen en de beproevingen uitvoeren of de keuringen uitvoeren en de 

beproevingsvoorwaarden controleren en er ter plaatse toezicht op uitoefenen, om er zo voor te 
zorgen dat het materiaal vervaardigd wordt in overeenstemming met de typegoedkeuring en de 
relevante bepalingen; 

 
b) in functie van de bedrijfsuitrusting, de door de fabrikanten van dergelijke uitrusting verstrekte 

certificaten nakijken; 
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c) een initieel controle- en beproevingrapport afleveren met betrekking tot de uitgevoerde 
beproevingen en nazichten en de geverifieerde technische documentatie; 

 
d) een initieel controle- en beproevingsattest afleveren en haar merkteken aanbrengen wanneer de 

fabricage voldoet aan de voorschriften; en   
 
e) nakijken of de typegoedkeuring geldig blijft nadat de bepalingen van het ADR (met inbegrip van 

de referentienormen) van toepassing op de typegoedkeuring gewijzigd werden. Wanneer de 
typegoedkeuring niet meer geldig is, moet de bevoegde instelling een rapport van weigering 
opmaken en stelt zij de bevoegde overheid of de controle-instelling die het 
typegoedkeuringscertificaat heeft afgeleverd hiervan in kennis. 

 
Het in d) beoogde attest en het in c) beoogde rapport kunnen een bepaald aantal items van hetzelfde 
type dekken (attest of rapport voor een groep van producten). 
 
§1.8.7.4.3 Het in 1.8.7.4.2 d) beoogde attest moet tenminste hetvolgende bevatten: 
 
a) de naam en het adres van de controle-instelling - en eventueel - de naam en het adres van de 

interne inspectiedienst; 
 
b) de naam en het adres van de fabrikant; 
 
c) de plaats van de initieel keuring; 
 
d) een verwijzing naar de versie van het ADR en de normen die gebruikt werden voor de initiële 

controles en beproevingen; 
 
e) de resultaten van de controles en beproevingen; 
 
f) de gegevens voor de identificatie van de gekeurde producten, tenminste het serienummer of - 

voor niet-hervulbare flessen - het lotnummer;   
 
g) het typegoedkeuringsnummer; en  
 
h) eventueel een verwijzing naar het toelatingscertificaat van de interne inspectiedienst. 
 
§1.8.7.5 Controle op de inbedrijfstelling. 
 
§1.8.7.5.1 Wanneer de bevoegde overheid een controle op de inbedrijfstelling vereist volgens 6.8.1.5.5, 
moet de eigenaar of de exploitant een beroep doen op één enkele controle-instelling om de controle 
op de inbedrijstelling uit te voeren, en moet hij aan deze instelling het typegoedkeuringscertificaat 
en de technische documentatie gespecificeerd in 1.8.7.8.4 bezorgen 
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1.8.7.5.2 De controle-instelling moet de documentatie onderzoeken en:: 
 

a) uitwendige controles uitvoeren (bijvoorbeeld het merkteken, de staat) 
 
b) de overeenstemming met het typegoedkeuringscertificaat controleren; 

 
c) de geldigheid controleren van de goedkeuringen van de controle-instellingen die de 

voorafgaande controles en beproevingen uitgevoerd hebben; 
 

d) controleren of de overgangsmaatregelen van 1.6.3 of 1.6.4 gerespecteerd werden. 
 
1.8.7.5.3 De controle-instelling moet een controlerapport van inbedrijfstelling afleveren dat de resultaten 

van de beoordeling bevat. De eigenaar of de exploitant moet in staat zijn om dit rapport op 
verzoek voor te leggen aan de bevoegde overheid die de controle op de inbedrijfstelling vereist, 
en aan elke controle-instelling die belast is met de daaropvolgende controles en beproevingen. 

 
 In het geval van een ongunstige controle op de inbedrijfstelling, moeten de niet-conformiteiten 

verholpen worden en moet er een nieuwe controle op de inbedrijfstelling met succes uitgevoerd 
worden vooraleer de tank in gebruik genomen kan worden. 

 
 De controle-instelling die belast is met de controle op de inbedrijfstelling moet zijn bevoegde 

overheid zonder vertraging op de hoogte brengen van elke eventuele weigering.   
 
§1.8.7.6 Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en uitzonderlijke keuringen. 
 
§1.8.7.6.1 De bevoegde instelling moet: 
 

a) de identificatie uitvoeren en de overeenstemming met de documentatie controleren; 
 
b) de controles en de beproevingen uitvoeren of de controles uitvoeren en de omstandigheden 

van de beproevingen ter plaatse verifiëren en op volgen, om zo na te gaan of de voorschriften 
voldaan werden; 

 
c) al naargelang het geval, rapporten en attesten afleveren van de resultaten van de controles en 

de beproevingen, die een bepaald aantal materialen kunnen dekken; en 
 
d) er op toezien dat de vereiste merktekens zijn aangebracht. 

 
§1.8.7.6.2 Rapporten van periodieke controles en beproevingen van drukrecipiënten moeten door de 

eigenaar of de exploitant ten minste bewaard worden tot de volgende periodieke keuring. 
 
 OPMERKING: Voor tanks, zie de bepalingen betreffende het tankdossier in 4.3.2.1.7. 
 
§1.8.7.7 Toezicht op de interne inspectiedienst. 
 
§1.8.7.7.1 Wanneer een interne inspectiedienst gebruikt wordt overeenkomstig 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 b) of 

6.8.1.5.4 b), moet de fabrikant of het testcentrum: 
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a) een kwaliteitssysteem invoeren voor de interne inspectiedienst, met inbegrip van technische 

procedures, dat de in 1.8.7.8.6 beschreven controles en beproevingen dekt en dat aan toezicht 
onderworpen is, 

 
b) de verplichtingen die voortkomen uit het kwaliteitssysteem naleven zoals overeengekomen en 

ervoor zorgen dat het bevredigend en doeltreffend blijft; en in het bijzonder: 
 

i) opgeleid en bekwaam personeel aanstellen voor de interne inspectiedienst; en 
 
ii) het waarmerk of het kenteken van de controle-instelling zoals voorgeschreven in hoofdstuk 

6.2 en 6.8, en indien van toepassing het kenmerk van de interne inspectiedienst, aanbrengen 
op het materiaal om de traceerbaarheid ervan te verzekeren.  

 
§1.8.7.7.2 De controle-instelling moet op elke locatie een initiële audit uitvoeren. Wanneer deze audit naar 

tevredenheid is, moet de controle-instelling de bevoegde overheid op de hoogte brengen van de 
machtiging van de interne inspectiedienst en een toelating afleveren voor een periode van 
maximaal 3 jaar, aan de volgende bepalingen moeten voldaan worden: 

 
a) deze audit moet op elke locatie uitgevoerd worden om te bevestigen dat de uitgevoerde 

controles en beproevingen in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ADR; 
 
b) de controle-instelling mag de interne inspectiedienst machtigen om - zoals voorgeschreven in 

hoofdstuk 6.2 en 6.8 - het waarmerk of het kenteken van de controle-instelling aan te brengen 
op elk goedgekeurd materiaal; 
 

c) de toelating kan verlengd worden na een tevredenstellende audit op elke locatie in het laatste 
jaar voorafgaand aan de vervaldatum. De nieuwe geldigheidsperiode start op de vervaldatum 
van de toelating; en 

 
d) de inspecteurs van de controle-instelling die de audits uitvoeren moeten bekwaam zijn om de 

overeenstemmingsbeoordeling van het materiaal behandeld door het kwaliteitssysteem en het 
kwaliteitssysteem zelf, uit te voeren; en 

 
e) de interne inspectiedienst moet activiteiten uitvoeren met een frequentie die het vereiste 

bekwaamheidsniveau verzekerd. 
 

 De interne inspectiedienst mag alleen in specifieke gevallen en mits toestemming van de controle-
instelling die haar gemachtigd heeft, bepaalde delen van haar activiteiten uitbesteden. De 
onderaannemer moet bovendien geaccrediteerd zijn overeenkomstig de norm EN ISO/IEC 
17025:2017 (behalve artikel 8.1.3) of de norm EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3) als 
onafhankelijk en onpartijdig beproevingslaboratorium of als onafhankelijke en onpartijdige 
controle-instelling om de taken verbonden aan de beproevingen te kunnen uitvoeren in 
overeenstemming met zijn accreditatie.  

 
§1.8.7.7.3 De toelating moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 
 

a) de naam en het adres van de controle-instelling; 
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b) de naam en het adres van de fabrikant of het testcentrum, en de adressen van alle locaties 

van de interne inspectiedienst; 
 

c) een verwijzing naar de versie van het ADR die gebruikt werd voor de machtiging van de interne 
inspectiedienst en naar de normen of naar de overeenkomstig 6.2.5 erkende technische codes 
die voor de initiële controles en beproevingen of de periodieke keuringen gebruikt werden; 
 

d) een verwijzing naar het oorspronkelijke auditrapport; 
 

e) indien van toepassing, bijkomende gegevens die het mogelijk maken om het werkterrein van 
de interne inspectiedienst te bepalen (bijvoorbeeld typegoedkeuringen van het materiaal voor 
de initiële controles en beproevingen); 
 

f) het merkteken van de interne inspectiedienst, indien van toepassing; en 
 

g) de vervaldatum.  

 
 

§1.8.7.7.4 De controle-instelling moet op elke locatie tijdens de duur van de machtiging periodieke audits 
uitvoeren om ervoor te zorgen dat de interne inspectiedienst het kwaliteitssysteem, met inbegrip van de 
technische procedures, handhaaft en toepast. De volgende bepalingen moeten voldaan worden: 
 

a) de audits moeten ten laatste elke zes maanden uitgevoerd worden; 
 
b) de controle-instelling mag bijkomende bezoeken, opleidingen, technische aanpassingen of 

wijzigingen aan het kwaliteitssysteem eisen en de controles en beproevingen die door de 
interne inspectiedienst uitgevoerd worden beperken of verbieden; 

 
c) de controle-instelling moet elke wijziging aan het kwaliteitssysteem evalueren en beslissen of 

het gewijzigde kwaliteitssysteem nog voldoet aan de voorschriften van de initiële audit, of dat 
er een volledig nieuwe evaluatie nodig is; 

 
d) de inspecteurs van de controle-instelling die de audits uitvoeren moeten bekwaam zijn om de 

overeenstemmingsbeoordeling van het materiaal behandeld door het kwaliteitssysteem en het 
kwaliteitssysteem zelf, uit te voeren; en 
 

e) de controle-instelling moet aan de fabrikant of het testcentrum – al naargelang het geval – en 
aan de interne inspectiedienst een auditrapport overmaken en, indien er beproevingen 
uitgevoerd werden, een beproevingsrapport. 

 
§1.8.7.7.5 Wanneer niet wordt voldaan aan  de relevante voorschriften moet de controle-instelling erop 

toezien dat er corrigerende maatregelen genomen worden. Wanneer de corrigerende maatregelen 
niet op tijd uitgevoerd worden, schorst de controle-instelling de toelating van de interne 
inspectiedienst om zijn activiteiten uit te voeren, of ze trekt deze in. Het bericht van schorsing of 
intrekking wordt overgemaakt aan de bevoegde overheid. Aan de fabrikant of aan het testcentrum  
– al naargelang het geval – en aan de interne inspectiedienst wordt een rapport overgemaakt met 
daarin gedetailleerd de redenen voor de door de controle-instelling genomen beslissingen. 
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§1.8.7.8 Documenten. 
 
 De technische documentatie moet toelaten om de overeenstemming met de relevante technische 

voorschriften te beoordelen. 
 
§1.8.7.8.1 Documenten voor de typekeuring. 
 
 De fabrikant moet, al naargelang het geval, het volgende overmaken: 
 

a) de lijst van de normen gebruikt voor het ontwerp en de constructie; 
 
b) een beschrijving van het type, inclusief alle varianten; 
 
c) de instructies volgens de relevante kolom van tabel A van hoofdstuk 3.2 of een lijst van de te 

vervoeren gevaarlijke goederen voor het specifiek bedoelde materieel; 
 
d) één of meer algemene plannen; 
 
e) de gedetailleerde plannen met de afmetingen gebruikt voor de berekeningen , van het 

materiaal, de bedrijfsuitrusting, de structuuruitrusting, het markeren en de etikettering, die 
nodig zijn voor het nakijken van de conformiteit; 

 
f) de berekeningen, de resultaten en de conclusies; 
 
g) de lijst van de bedrijfsuitrustingen met de relevante technische gegevens en informatie over 

de veiligheidsinrichtingen, inclusief de berekening van de afblaascapaciteit indien van 
toepassing; 

 
h) de lijst van materiaal vereist in de constructienorm, dat gebruikt wordt voor elk deel, 

onderdeel, bekleding, bedrijfs- en structurele uitrusting en de overeenkomstige 
materiaalspecificaties of de desbetreffende verklaring van overeenstemming met het ADR; 

 
i) de goedgekeurde kwalificatie van de procedure voor het uitvoeren van permanente 

verbindingen; 
 

j) de beschrijving van de warmtebehandelingsprocessen; en 
 
k) de procedures, beschrijvingen en rapporten van alle relevante beproevingen voor de 

typegoedkeuring en voor de constructie vermeld in de normen of in het ADR. 
 

§1.8.7.8.2 Documenten voor het afleveren van het typegoedkeuringscertificaat. 
 
 De fabrikant moet, al naargelang het geval, het volgende overmaken: 
 

a) de lijst van de normen gebruikt voor het ontwerp en de constructie; 
 
b) een beschrijving van het type, inclusief alle varianten; 
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c) de instructies volgens de relevante kolom van tabel A van hoofdstuk 3.2 of een lijst van te 

vervoeren gevaarlijke goederen voor het specifiek bedoelde materieel; 
 

d) één of meerdere algemene plannen; 
 

e) de lijst van materialen die in contact komen met de gevaarlijke goederen; 
 

f) de lijst van de bedrijfsuitrustingen; 
 

g) het rapport van het typeonderzoek ; en 
 

h) op verzoek van de bevoegde overheid of de controle-instelling, andere documenten vermeld in 
1.8.7.8.1. 

 
§1.8.7.8.3 Documenten voor het opvolgen van de constructie. 
 
 De fabrikant moet, al naargelang het geval, het volgende overmaken: 
 

a) de documenten opgesomd in 1.8.7.8.1 en 1.8.7.8.2; 
 
b) een kopie van het typegoedkeuringscertificaat; 

 
c) de constructieprocedures, inclusief de testprocedures; 
 
d) de constructierapporten; 
 
e) de goedgekeurde kwalificaties van het personeel dat de permanente verbindingen uitvoert; 
 
f) de goedgekeurde kwalificaties van het personeel dat de niet-destructieve controles uitvoert; 
 
g) de rapporten van de destructieve testen en de niet-destructieve controles; 
 
h) de registraties van de warmtebehandelingen; en  
 
i) de kalibratierapporten. 

 
§1.8.7.8.4 Documenten voor de initiële controles en beproevingen, alsook voor de controle op de 
inbedrijfstelling. 
 
 De fabrikant moet voor de initiële controles en beproevingen, en de eigenaar of exploitant voor 

de controle op de inbedrijfstelling - al naargelang het geval - het volgende overmaken: 
 

a) de documenten opgesomd in 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2 en 1.8.7.8.3; 
 
b) de materiaalcertificaten voor het materieel en alle onderdelen, met inbegrip van de 

bedrijfsuitrustingen; 
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c) de certificaten van conformiteit van de bedrijfsuitrustingen; en 
 

d) een conformiteitsverklaring met inbegrip van de beschrijving van het materiaal en alle sinds 
de goedkeuring van het type aangenomen varianten; 

 
§1.8.7.8.5 Documenten voor de periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en de uitzonderlijke 

keuringen. 
 
 De eigenaar of de exploitant, of diens gemachtigde vertegenwoordiger moet, al naargelang het 

geval, het volgende overmaken: 
 

a) voor drukrecipiënten: de documenten die de bijzondere voorschriften specificeren wanneer 
de normen van toepassing op de constructie en op de periodieke controles en beproevingen 
dit vereisen; 

 
b) voor tanks: 

 
i) het tankdossier; en 
 
ii) wanneer de controle-instelling er om vraagt, alle relevante documenten vermeld in 1.8.7.8.1 

tot en met 1.8.7.8.4. 
 
§1.8.7.8.6 Documenten voor het toezicht op de interne inspectiedienst. 
 
 De interne inspectiedienst moet, al naargelang het geval, de documentatie met betrekking tot het 

kwaliteitssysteem overmaken: 
 

a) de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheden; 
 
b) de regels met betrekking tot de controles en beproevingen, kwaliteitscontrole, 

kwaliteitsgarantie en de modus operandi alsook de systematische acties die zullen gebruikt 
worden; 
 

c) de verklaringen van de kwaliteitsbeoordeling, zoals controlerapporten, beproevingsdata en 
gegevens betreffende de kalibratie, en de certificaten; 

 
d) de evaluatie van de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem door de directie, op basis van 

de resultaten van de in overeenstemming met 1.8.7.7 ter plaatse uitgevoerde audits; 
 
e) de procedure die beschrijft hoe aan de eisen van de klant en van de reglementering voldaan 

wordt; 
 
f) de procedure voor de controle van de documenten en hun herziening: 
 
g) de te volgen procedures voor niet conform materieel: en  
 
h) de opleidingsprogramma’s en kwalificatieprocedures voor het desbetreffende personeel. 
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2.2. HOOFDSTUK 2 – CLASSIFICATIE 
 
Bepalingen eigen aan de diverse klassen 

 

Klasse 2  
Gassen die niet tot het vervoer zijn toegelaten  
Paragraaf 2.2.2.2 Opgeloste gassen die niet ingedeeld kunnen worden bij UN-nrs. 1001, 1043, 2073 of 
3318. Voor UN-nr. 1043, zie bijzondere bepaling 642. 
 
Klasse 3  
Lijst van de collectieve rubrieken 
Paragraaf 2.2.3.3:  
UN1196 is geschrapt en UN1197 is aangepast als volgt: UN1197 EXTRACTEN VLOEIBAAR, smaakstoffen 
 
Klasse 4.1  
Lijst van de reeds ingedeelde zelfontledende stoffen, vervoerd in verpakkingen 
Paragraaf 2.2.41.4 
(7-METHOXY-5-METHYL-BENZOTHIOFEEN-2-YL) BOORZUUR is toegevoegd aan de tabel. 
 
Klasse 5.2  
Lijst van de reeds ingedeelde organische peroxides, vervoerd in verpakkingen 
Paragraaf 2.2.52.4 
Organische peroxides ACETYLACETONPEROXIDE, tert-BUTYLPEROXY-ISOPROPYLCARBONAAT en tert-
HEXYLPEROXYPIVALAAT werden toegevoegd aan de tabel. 
 
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-richtlijnen nrs. 404 435,, 431,  of 430,  als niet 
bijtend gedefineerd 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. Een stof of een mengsel waarvan 
bepaald werd dat ze niet bijtend is volgens één van deze richtlijnen of dat niet ingedeeld is volgens 
richtlijn nr. 43913 mag zonder verdere beproevingen voor de doelstellingen van het ADR beschouwd 
worden als zijnde niet bijtend voor de huid. Indien de test aangeeft 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. Wanneer de testresultaten aangeven dat de stof bijtend is maar dat de testmethode het niet 
toelaat om een onderscheid te maken tussen de verpakkingsgroepen, moet ze – als geen enkele andere 
uitgevoerde test een andere verpakkingsgroep aangeeft - ingedeeld worden bij verpakkingsgroep I.         
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Klasse 9 
Criteria  
Paragraaf 2.2.9.1..7 g): Met uitzondering van knoopcelbatterijen vervat in een uitrusting (met inbegrip 
van printplaten) moeten de fabricanten en de distributeurs van de cellen of de batterijen die 
gefabriceerd zijn na 30 juni 2003 moeten de samenvatting van het proces-verbaal van de testen zoals 
dit gespecificeerd is in het Handboek van testen en criteria, deel III, subsectie 38.3, paragraaf 38.3.5, ter 
beschikking stellen. 
 
Classificatie in de categorieën Chronisch 1 en Chronisch 2  
Paragraaf 2.2.9.1.10.4.3.4  a): OPMERKING: In dit geval, wanneer het geteste mengsel een ECX of NOEC- 
waarde  > 0,1 mg/l vertoont, is het niet nodig om het mengsel overeenkomstig het ADR in te delen in 
een categorie van gevaar op lange termijn  
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2.3. HOOFDSTUK 3 - LIJST VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN, BIJZONDERE BEPALINGEN EN 

VRIJSTELLINGEN M.B.T. LQ EN EQ 
 
Bijzondere Bepalingen die van toepassing zijn op een welbepaalde stof of voorwerp 
 
Paragraaf 3.3.1 
• Afgeschafte bijzondere bepalingen: 

 
• Gewijzigde bijzondere bepalingen: 119, 188, 225, 291, 327, 363, 389, 591, 593, 642, 644, 650, 654, 655, 

663, 674 
 

• Nieuwe bijzondere bepalingen 
 

396 Ongeacht 4.1.6.5, mogen grote en robuuste voorwerpen vervoerd worden met aangesloten gasflessen 

waarvan de kranen open staan, dit op voorwaarde dat:  
 

a) de gasflessen stikstof bevatten van UN 1066, of een samengeperst gas van UN 1956, of 
samengeperste lucht van UN 1002; 
 

b) de gasflessen aan het voorwerp aangesloten zijn via regelaars en vaste leidingen zodat 
de druk van het gas in het voorwerp niet meer bedraagt dan 35 kPa (0,35 bar) 
(manometerdruk); 
 

c) de gasflessen op een zodanige wijze correct vastgemaakt zijn dat ze zich niet kunnen 
verplaatsen ten opzichte van het voorwerp en uitgerust zijn met sterke leidingen en 
slangen die drukbestendig zijn; 
 

d) de gasflessen, de regelaars, de leidingen en de andere onderdelen tijdens het transport 
beschermd zijn tegen beschadigingen en schokken, door houten kisten of door andere 
geschikte middelen; 

 
e) het vervoerdocument de volgende vermelding bevat: “Vervoer volgens bijzondere 

bepaling 396”; 
 

f) de transporteenheden die voorwerpen bevatten die vervoerd worden met flessen 
waarvan de kranen open staan en die een gas bevatten dat verstikkingsgevaar vertoont, 
goed geventileerd en gemarkeerd zijn in overeenstemming met 5.5.3.6.  

 
 397 Mengsels van stikstof en zuurstof die ten minste 19,5 % en ten hoogste 23,5 %  (volume) zuurstof 

bevatten mogen onder deze rubriek vervoerd worden indien er geen ander oxiderend gas aanwezig is. 
Voor concentraties die deze limiet niet overschrijden is het niet nodig om voor het nevengevaar het 
etiket van klasse 5.1 (model nr. 5.1, zie 5.2.2.2.2) aan te brengen. 

 
 398 Deze rubriek is van toepassing op mengsels van butenen, of op 1-buteen, of op cis-2-buteen en op 

trans-2-buteen. Voor isobuteen, zie UN 1055. 
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         OPMERKING: Zie 5.4.1.2.2 e) voor de bijkomende informatie die toegevoegd moet worden in het 

vervoerdocument. 

 
676 Voor het vervoer van colli die polymeriserende stoffen bevatten moeten de voorschriften 
van bijzondere bepaling 386, alsook 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 en 5.4.1.2.3.1,  niet toegepast worden 
wanneer deze stoffen vervoerd worden voor hun eliminatie of recyclage, mits aan de volgende 
voorwaarden voldaan is: 

 
a) vóór het laden heeft een onderzoek aangetoond dat er geen noemenswaardig 

verschil is tussen de buitentemperatuur van het collo en de 
omgevingstemperatuur; 

 
b) het vervoer wordt uitgevoerd binnen een periode van niet meer dan 24u na dit 

onderzoek; 
 

c) de colli worden tijdens het vervoer beschermd tegen direct zonlicht en tegen de 
effecten van andere warmtebronnen (bvb. andere colli die vervoerd worden 
boven de omgevingstemperatuur); 

 
d) tijdens het vervoer ligt de omgevingstemperatuur lager dan 45°C; 

 
e) de voertuigen en containers worden naar behoren geventileerd; 

 
f) de stoffen worden vervoerd in verpakkingen met een maximale inhoud van 1000 

liter. 
 

Bij het beoordelen van de stoffen vooraleer ze vervoerd worden onder de voorwaarden van 
deze bijzondere bepaling, mag men rekening houden met bijkomende maatregelen om een 
gevaarlijke polymerisatie te voorkomen zoals bijvoorbeeld de toevoeging van een inhibitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

 

 
 

2.4. HOOFDSTUK 4 - BEPALINGEN M.B.T. HET GEBRUIK VAN DE VERPAKKINGEN EN DE TANKS 
 
Gebruik van de verpakkingen, de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s) en de grote 
verpakkingen 
 
Algemene bepalingen m.b.t. het verpakken van gevaarlijke goederen in verpakkingen, met inbegrip 
van IBC’s en grote verpakkingen 
Paragraaf 4.1.1.15 Voor zover de bevoegde overheid geen afwijking heeft toegestaan, mogen de vaten 
uit kunststof, de jerrycans uit kunststof, de IBC’s uit stijve kunststof en de composiet-IBC’s met 
binnenrecipiënten uit kunststof gedurende ten hoogste vijf jaar voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen gebruikt worden (te rekenen vanaf de fabricagedatum van de verpakking), tenzij een kortere 
gebruiksduur is voorgeschreven omwille van de aard van de te vervoeren stoffen. 
 
OPMERKING: Voor composiet-IBC’s verwijst deze gebruiksduur naar de fabricagedatum van het 
binnenrecipiënt. 
 
Gebruik van bergingsdrukrecipiënten 
Paragraaf 4.1.1.20.2 Drukrecipiënten moeten in bergingsdrukrecipiënten van een geschikte grootte 
geplaatst worden. Verschillende drukrecipiënten mogen in hetzelfde bergingsdrukrecipiënt geplaatst 
worden op voorwaarde dat de inhouden bekend zijn en deze niet gevaarlijk met elkaar reageren (zie 
4.1.1.6). In dit geval mag de totale som van de watercapaciteit van de geplaatste drukrecipiënten 3.000 
liter niet overschrijden. Gepaste maatregelen moeten genomen worden om verplaatsingen van de 
drukrecipiënten in het bergingsdrukrecipiënt te voorkomen b.v. door compartimentering, beveiliging 
of opvulling. 
 
Lijst van geassimileerde stoffen 
Paragraaf 4.1.1.21.6: 
UN-nummer 1196: geschrapt 
UN-nummer 1197: de technische naam is aangepast als volgt: Extracten, vloeibaar, smaakstoffen 
 
Algemene bepalingen met betrekking tot de verpakkingsinstructies 
Paragraaf 4.1.3.3: Elke verpakkingsinstructie vermeldt in voorkomend geval de toegelaten enkelvoudige 
of samengestelde verpakkingen. Bij de samengestelde verpakkingen worden de toegelaten binnen- en 
buitenverpakkingen aangegeven en – in voorkomend geval – de maximaal toegelaten hoeveelheid voor 
iedere binnen- of buitenverpakking.  De maximale netto massa en de maximale capaciteit zijn 
gedefinieerd in 1.2.1. Wanneer verpakkingen die niet noodzakelijk moeten voldoen aan de voorschriften 
van 4.1.1.3 (bijvoorbeeld kisten, paletten) toegestaan zijn in een verpakkingsinstructie of de bijzondere 
bepalingen vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2, zijn deze verpakkingen niet onderwerpen aan de 
massa- of volumelimieten die in het algemeen van toepassing zijn op verpakkingen die voldoen aan 
de voorschriften van hoofdstuk 6.1, tenzij anders aangegeven in de relevante verpakkingsinstructie of 
bijzondere bepaling. 
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Lijst van de verpakkingsinstructies  
 
Verpakkingen 
Paragraaf 4.1.4.1: 
• Gewijzigde verpakkingsinstructies: P003, P004, P005, P006, P130, P137, P144, P200, P205, P208, 

P408, P621, P801, P903, P905, P906, P907, P909, P910, P911,  
 
IBC’s 
Paragraaf 4.1.4.2 

• Gewijzigde verpakkingsinstructies: IBC02, IBC07, IBC520 
 
Grote verpakkingen 
Paragraaf 4.1.4.3 

• Gewijzigde verpakkingsinstructies: LP906 
 
 
Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verpakken van de goederen van klasse 2 en van de 
goederen van de andere klassen waaraan verpakkingsinstructie P200 is toegewezen 
 
Paragraaf 4.1.6.6  Bij het vullen van de drukrecipiënten en de open cryogene recipiënten moeten de 
bedrijfsdrukken, vulverhoudingen en voorschriften nageleefd worden die voorkomen in de 
verpakkingsinstructie die toegewezen is aan de stof waarmee gevuld wordt, en dit rekening houdend 
met de laagste nominale druk van elk component. De bedrijfsuitrusting waarvan de nominale druk 
lager is dan deze van andere componenten moet niettemin voldoen aan de voorschriften van 6.2.1.3.1.. 
De vuldruk voor reactieve gassen en gasmengsels moet dusdanig zijn dat de bedrijfsdruk van het 
drukrecipiënt niet overschreden wordt bij de volledige ontbinding van het gas (of van het 
gasmengsel). 
 
Paragraaf 4.1.6.8 b en c  

b) de kranen zijn door middel van gesloten of open kappen beschermd. De gesloten kappen 
moeten uitgerust zijn met ontgassingsopeningen waarvan de doorsnede voldoende groot is 
om het gas te laten ontsnappen indien de kranen lekken;  
c) de kranen zijn door middel van kragen of andere niet verwijderbare 
beschermingsinrichtingen beschermd; 

 
Paragraaf 4.1.6.15  
Voor “UN”-drukrecipiënten moeten de hierna in tabel 4.1.6.15.1 vermelde ISO-normen en EN ISO-normen 
– met uitzondering van EN ISO 14245 en EN ISO 15995 – toegepast worden. Om te weten welke norm 
gebruikt moet worden bij het vervaardigen van de uitrusting, zie 6.2.2.3. Voor de andere 
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drukrecipiënten veronderstelt men dat er aan de vereisten van afdeling 4.1.6 voldaan word indien de 
gepaste normen van tabel 4.1.6.15.1 toegepast worden. Om te weten welke normen gebruikt moeten 
worden bij het vervaardigen van kranen met een geïntegreerde bescherming, zie 6.2.4.1. Voor alle 
informatie over de toepasbaarheid van de normen voor het vervaardigen van gesloten en open 
beschermkappen voor kranen, zie tabel 4.1.6.15.2. 
(tabel zie ADR 2023) 
 
 
Gebruik van de mobiele tanks en van de UN-gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s) 
 
Instructies en bijzondere bepalingen betreffende het vervoer in mobiele tanks 

Instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks 

Paragraaf 4.2.5.2.6  
T1-T22 
Deze instructies zijn van toepassing op de vloeistoffen en vaste stoffen van de klasse 1 en van de 
klassen 3 tot en met 9. Er moet voldaan zijn aan de algemene bepalingen van 4.2.1 en aan de 
voorschriften van 6.7.2. De instructies betreffende mobiele tanks met een houder uit VVK zijn van 
toepassing op stoffen van klasse 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 en 9. Bovendien zijn de voorschriften van hoofdstuk 
6.9 van toepassing op mobiele tanks met een houder uit VVK. 
 
T23 
Onderhavige instructie is van toepassing op de zelfontledende stoffen van klasse 4.1 en de organische 
peroxides van klasse 5.2. Er moet voldaan zijn aan de algemene bepalingen van 4.2.1 en aan de 
voorschriften van 6.7.2. Aan de in 4.2.1.13 opgenomen bijkomende bepalingen die van toepassing zijn 
op de zelfontledende stoffen van klasse 4.1 en de organische peroxides van klasse 5.2 moet eveneens 
voldaan worden. De preparaten die niet opgesomd zijn in 2.2.41.4 noch in 2.2.52.4 maar die hierna 
opgesomd zijn mogen eveneens vervoerd worden indien zij verpakt zijn in overeenstemming met de 
verpakkingsmethode OP8 van de verpakkingsinstructie P520 van 4.1.4.1, met, in voorkomend geval, 
dezelfde regelingstemperaturen en kritieke temperaturen 
 
Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer in mobiele tanks 
Paragraaf 4.2.5.3 
TP32 
De mobiele tanks mogen voor de UN-nummers 0331, 0332 en 3375 gebruikt worden wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan :  

a) om overmatige insluiting te voorkomen moeten de mobiele tanks uit metaal of uit 
vezelversterkte kunststof (VVK) uitgerust zijn met een veerbelaste 
drukontspanningsinrichting, een breekplaat of een smeltelement. De afsteldruk of de 
barstdruk, al naargelang het geval, mag niet groter zijn dan 2,65 bar voor mobiele tanks 
met beproevingsdrukken groter dan 4 bar ; 

b) …  
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Gebruik van de vast tanks, afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks 
 
Bepalingen die van toepassing zijn op alle klassen 
Dienst 
Paragraaf 4.3.2.3.7 
Vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks, batterijvoertuigen, tankcontainers, wissellaadtanks 
en MEGC’s mogen niet gevuld worden of voor het vervoer aangeboden worden na de datum 
gespecificeerd voor de keuring voorgeschreven door 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 en 6.8.3.4.12.  
 
Nochtans mogen vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks, batterijvoertuigen, tankcontainers, 
wissellaadtanks en MEGC’s die gevuld werden vóór de datum gespecificeerd voor de volgende keuring, 
vervoerd worden:  

a) gedurende een periode van maximaal één maand na de gespecificeerde datum indien 
de uit te voeren keuring een periodieke keuring betreft volgens 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 (a) 
en 6.8.3.4.12;  

b) behalve als de bevoegde overheid het anders bepaald, gedurende een periode van 
maximaal drie maanden voorbij de gespecificeerde datum indien de uit te voeren 
keuring een periodieke keuring betreft volgens 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 (a) en 6.8.3.4.12, en dit 
om de terugkeer mogelijk te maken van gevaarlijke goederen die teruggestuurd 
worden met het oog op hun eliminatie of recyclage. Het vervoerdocument moet 
melding maken van deze uitzondering;  

c) gedurende een periode van maximaal drie maanden voorbij de gespecificeerde datum 
indien de uit te voeren keuring een tussentijdse keuring betreft volgens 6.8.2.4.3, 
6.8.3.4.6 (b) en 6.8.3.4.12 
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2.5. HOOFDSTUK 5 - VERZENDINGSPROCEDURES 
 
Het markeren en etiketteren 

 

Het markeren van colli 
Oriëntatiepijlen 

Paragraaf 5.2.1.10.1: open of gesloten cryogene recipiënten die ontworpen zijn voor het vervoer van 
sterk gekoelde vloeibare gassen, … (aanpassing die plaatsvindt doorheen te tekst) 

Etiketteren van colli 
Voorschriften voor de etiketten 
Paragraaf 5.2.2.2.2: aanpassing van de titel: Gevaar van klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en 
voorwerpen (‘met inbegrip van de milieugevaarlijke stoffen’ werd geschrapt) 
 
Etiketteren met grote etiketten en oranje signalisatie 
Oranje signalisatie 
Paragraaf 5.3.2.1.5: 
OPMERKING: Deze paragraaf moet niet toegepast worden op voertuigen die containers voor 
losgestort vervoer, tanks of MEGC’s met een maximale capaciteit van 3.000 liter vervoeren. 
 
 
Documentatie 

 

Vervoerdocument voor gevaarlijke goederen en bijhorende informatie 
Algemene gegevens 
Paragraaf 5.4.1.1.1: 
k) voor een transport dat een doorgang door een tunnel met doorgangsbeperkingen voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen omvat, de tunnelbeperkingscode vermeld in kolom (15) van tabel A van 
hoofdstuk 3.2, in hoofdletters en tussen haakjes, of de vermelding (-), of zoals gespecificeerd in een 
speciale overeenkomst op basis van 1.7.4.2. 
 
Bijzondere Bepalingen betreffende de afvalstoffen 
Nieuwe paragraaf werd toegevoegd: 
Paragraaf 5.4.1.1.3.2  Wanneer het niet mogelijk is om de exacte hoeveelheid te vervoeren afvalstof te 
meten op de laadplaats, mag de hoeveelheid in overeenstemming met 5.4.1.1.1 (f) geschat worden voor 
de volgende gevallen, rekening houdend met de volgende voorwaarden: 
 

a) voor verpakkingen wordt een lijst toegevoegd aan het vervoersdocument die het type van de 
verpakkingen en het nominale volume specifieert; 

 
b) voor containers wordt de schatting gebaseerd op hun nominaal volume en andere 

beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld het soort van afval, de gemiddelde dichtheid, de 
vullingsgraad; 
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c) voor vacuümtanks voor afvalstoffen moet de schatting gemotiveerd worden, bijvoorbeeld 
door middel van een schatting die door de afzender of door de uitrusting van het voertuig 
aangegeven wordt. 

 
 Een dergelijke schatting van de hoeveelheid is niet toegestaan voor: 

- vrijstellingen waarvoor de exacte hoeveelheid essentieel is (bijvoorbeeld. 1.1.3.6) 
- afval dat stoffen vermeld in 2.1.3.5.3 of stoffen van klasse 4.3 bevat; 
- andere tanks dan vacuümtanks voor afvalstoffen. 

 
 De volgende vermelding moet opgenomen worden in het vervoerdocument : “GESCHATTE 
 HOEVEELHEID VOLGENS 5.4.1.1.3.2 
 
 
Bijzondere Bepalingen betreffende bergingsverpakkingen 
Paragraaf 5.4.1.1.5: Voor gevaarlijke goederen die in overeenstemming met 4.1.1.19 vervoerd worden in 
een bergingsverpakking (met inbegrip van een grote bergingsverpakking), verpakkingen of grote 
verpakkingen van grotere afmetingen, van een type en een beproevingsniveau dat hen geschikt maakt 
om gebruikt te worden als een bergingsverpakking, moet het woord “BERGINGSVERPAKKING” 
toegevoegd worden. 
 
Voor gevaarlijke goederen die in overeenstemming met 4.1.1.20 vervoerd worden in een 
bergingsdrukrecipiënt moet het woord “BERGINGSDRUKRECIPIËNT” toegevoegd worden. 
 
Bijzondere Bepalingen voor het vervoer van gestabiliseerde stoffen en stoffen met 
temperatuurbeheersing 
Paragraaf 5.4.1.1.15: Tenzij deze term al deel uitmaakt van de officiële vervoersnaam, moet – in het 
geval van stabilisatie -  het woord “GESTABILISEERD”, en – wanneer de stabilisatie verkregen wordt 
door temperatuurbeheersing of door een combinatie van chemische stabilisatie en 
temperatuurbeheersing (zie 3.1.2.6) – de woorden “MET TEMPERATUURBEHEERSING” toegevoegd 
worden aan de officiële vervoersnaam. 
 
Wanneer de woorden “MET TEMPERATUURBEHEERSING” deel uitmaken van de officiële vervoersnaam 
(zie ook 3.1.2.6) moeten de regelingstemperatuur en de kritieke temperatuur (zie 7.1.7) als volgt vermeld 
worden op het vervoerdocument: 
 
 “REGELINGSTEMPERATUUR : ...°C           KRITIEKE TEMPERATUUR : ...°C” 
 
Paragraaf 5.4.1.1.16 is geschrapt, deze had betrekking op: Inlichtingen die vereist worden 
overeenkomstig bijzondere bepaling 640 van hoofdstuk 3.3. 
. 
Bijkomende informatie indien bijzondere bepalingen van toepassing zijn  
Paragraaf 5.4.1.1.21  
Wanneer er overeenkomstig een bijzondere bepaling van hoofdstuk 3.3 bijkomende inlichtingen 
noodzakelijk zijn, moeten deze inlichtingen vermeld worden op het vervoerdocument. 
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Bijzondere Bepalingen voor het transport van in gesmolten toestand vervoerde stoffen 
Paragraaf 5.4.1.1.22 werd toegevoegd: Wanneer een stof die - volgens de definitie van 1.2.1 - een vaste 
stof is in gesmolten toestand voor vervoer aangeboden wordt, moet het woord “GESMOLTEN” 
toegevoegd worden aan de officiële vervoersnaam, behalve wanneer het hier al in voorkomt (zie 
3.1.2.5). 
 
Bijzondere Bepalingen betreffende hervulbare drukrecipiënten die goedgekeurd zijn door het 
ministerie van transport van de Verenigde Staten van Amerika  
Paragraaf 5.4.1.1.23 werd toegevoegd Voor vervoer in overeenstemming met 1.1.4.7, moet de volgende 
vermelding opgenomen worden in het vervoerdocument: 
 
 “VERVOER VOLGENS 1.1.4.7.1” of  
 “VERVOER VOLGENS 1.1.4.7.2”, al naargelang het geval. 
 
Bijkomende of speciale inlichtingen voor bepaalde klasse  
Klasse 2 
Paragraaf 5.4.1.2.2 
Sub-paragraaf e) werd toegevoegd: Voor het vervoer van UN-nummer 1012 moet op het 
vervoerdocument na de officiële vervoersnaam - tussen haakjes - de naam van het specifiek vervoerde 
vermeld worden (zie bijzondere bepaling 398 van hoofdstuk 3.3).  
 
 
Verpakkingscertificaat van de container of van het voertuig 
Paragraaf 5.4.2 
Indien het vervoer van gevaarlijke goederen in een container voorafgaat aan een zeetraject, moet een 
verpakkingscertificaat van de container of van het voertuig dat beantwoordt aan afdeling 5.4.2 van 
de IMDG Code. 4 5 aan de rederij (maritieme vervoerder)bezorgd worden door diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor het stuwen van de container. 
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2.6. HOOFDSTUK 6 - CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN EN BEPROEVINGEN 
 
Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen en de beproevingen die ze 
moeten ondergaan 
 
Eisen aan de verpakkingen  
Kisten uit kunststof 
Paragraaf 6.1.4.13.1 De kist moet uit een geschikte kunststof vervaardigd zijn ; haar stevigheid moet 
aangepast zijn aan haar capaciteit en aan het gebruik waartoe zij bestemd is. Behalve voor 
gerecycleerde kunststof zoals gedefinieerd in 1.2.1, mag geen ander materiaal dan afval, restanten of 
opnieuw vermalen materiaal van hetzelfde fabricageproces, gebruikt worden Zij moet voldoende 
weerstand bieden tegen veroudering en tegen degradatie, veroorzaakt door de vervoerde stof of door 
ultraviolette straling. 
 
Voorschriften met betrekking tot de constructie van drukrecipiënten, spuitbussen, recipiënten, 
klein, met gas en patronen voor brandstofcellen die een brandbaar vloeibaar gemaakt gas bevatten 
en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan 
 
Doorheen de tekst werden volgende begrippen aangepast, naargelang het geval: 

- flessen, cylinders, drukvaten en flessenbatterijen door:  hulzen van drukrecipiënten; 
- drukrecipiënt(en) door: flessen of mantels van flessen of binnenrecipiënt of mantels van 

drukrecipiënten; 
- De kranen, leidingen, toebehoren en andere uitrustingen door bedrijfsuitrusting 
- Drukontlastingsinrichtingen door absorberende of adsorberende stoffen, 

drukontlastingsinrichtingen, manometers en peilmeters; 
- Voorzieningen door behandelingsinrichtingen 
- … 

 
Algemene voorschriften 
Ontwerp en constructie 
Paragraaf 6.2.1.1.1. De drukrecipiënten moeten zodanig ontworpen, vervaardigd, getest en uitgerust 
zijn dat ze kunnen weerstaan aan alle condities, inclusief moeheid, waaraan ze onderworpen zullen 
worden tijdens normale vervoersomstandigheden en tijdens hun beoogd gebruik. 
 
Bedrijfsuitrusting  
Paragraaf 6.2.1.3.2: De bedrijfsuitrusting moet zodanig geplaatst of ontworpen zijn dat alle 
beschadigingen of elke onopzettelijke opening die zou kunnen leiden tot een vrijgave van de inhoud 
van het recipiënt onder normale vervoersomstandigheden of bij normale manipulatie, vermeden 
worden. Alle sluitingen moeten op dezelfde manier beschermd worden zoals voorgeschreven voor de 
kranen in 4.1.6.8. De aan afsluitkranen gekoppelde verzamelleidingen moeten voldoende soepel zijn 
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om de kranen en de leidingin te beschermen tegen een breuk door afschuiving of tegen lekkage van 
de inhoud van het drukrecipiënt. 
 
Goedkeuring van de drukrecipiënten 
Paragraaf 6.2.1.4.3 werd toegevoegd: De mantels van drukrecipiënten en de binnenreservoirs van 
gesloten cryogene recipiënten moeten geïnspecteerd, beproefd en goedgekeurd worden door een 
controle-instelling. 
 
Paragraaf 6.2.1.4.4 werd toegevoegd: In het geval van hervulbare flessen, drukvaten en cilinders, mag 
de overeenstemmingsbeoordeling van de mantel en van de sluiting(en) afzonderlijk uitgevoerd 
worden. Er is dan geen enkele bijkomende beoordeling van de assemblage vereist. 
 
Voor flessenbatterijen mogen de mantels van de flessen en de sluiting(en) afzonderlijk beoordeeld 
worden, maar is een bijkomende beoordeling van de assemblage vereist. 
 
Voor gesloten cryogene recipiënten mogen de binnenreservoirs en de sluitingen afzonderlijk 
beoordeeld worden, maar is een bijkomende beoordeling van de volledige assemblage vereist. 
 
Voor acetyleen flessen moet de overeenstemmingsbeoordeling ofwel bestaan uit:  
 

a) een overeenstemmingsbeoordeling die zowel de mantel van de fles als het erin vervatte 
poreuze materiaal omvat; of 

 
b) een afzonderlijke overeenstemmingsbeoordeling op de lege mantel van de fles en een 

bijkomende overeenstemmingsbeoordeling op de houder van de fles met het erin vervatte 
poreuze materiaal 

  

Eerste onderzoek en beproevingen 
Paragraaf 6.2.1.5.1 volgende bepalingen werden toegevoegd: 
Op een voldoende steekproef van sluitingen: 

k) nazicht van de materialen; 
l) nazicht van de afmetingen; 
m) nazicht van de reinheid; 
n) inspectie van de volledige assemblage; 
o) nazicht van de aanwezigheid van de merktekens. 

 
Voor alle sluitingen: 

p) een dichtheidsbeproeving 
 
Paragraaf 6.2.1.5.2: Gesloten cryogene recipiënten moeten onderworpen worden aan beproevingen en 
inspecties tijdens en na de fabricage, en dit in overeenstemming met de van toepassing zijnde 
ontwerpnormen of erkende technische codes, en met name de volgende: 
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Op een voldoende steekproef van binnenreservoirs: 

a) uittesten van de mechanische eigenschappen van het constructiemateriaal; 
b) nazicht van de minimale wanddikte; 
c) nazicht van de uitwendige en inwendige toestand; 
d) nazicht van de conformiteit met de ontwerpnorm of de technische code; 
e) controle van de lasnaden door middel van radiografische, ultrasone of andere niet-

destructieve beproevingsmethodes, en dit in overeenstemming met de ontwerp- en 
constructienorm of de technische code; 

 
Op alle binnenreservoirs: 

f) een hydraulische drukproef: het binnenreservoir moet voldoen aan de goedkeuringscriteria 
gespecificeerd in de technische norm van het ontwerp en de vervaardiging of in de technische 
code; 

OPMERKING: Mits toestemming van de bevoegde overheid en wanneer een dergelijke actie geen 
gevaar oplevert, mag de hydraulische drukproef vervangen worden door een beproeving met een gas. 

g) een onderzoek en evaluatie van de fabricagefouten en ofwel de binnenreservoirs herstellen, 
ofwel ze ongeschikt voor gebruik verklaren; 

h) nazicht van de merktekens. 
 
Op een voldoende steekproef van sluitingen: 

i) nazicht van de materialen; 
j) nazicht van de afmetingen; 
k) nazicht van de reinheid; 
l) controle van de volledige assembtage; 
m) nazicht van de aanwezigheid van de merktekens. 

 
Voor alle sluitingen: 

n) een dichtheidsbeproeving; 
 
Op een voldoende steekproef van complete gesloten cryogene recipiënten: 

o) een test van de goede werking van de uitrusting; 
p) nazicht van de conformiteit met de ontwerpnorm of de technische code; 

 
Voor alle volledig gesloten cryogene recipiënten: 
een dichtheidsbeproeving 
 
 
Paragraaf 6.2.1.5.4 werd toegevoegd: Voor flessenbatterijen moeten de mantels en de sluitingen van 
de flessen onderworpen worden aan de in 6.2.1.5.1 voorgeschreven initiële onderzoeken en 
beproevingen. Een voldoende steekproef van raamwerken moet een stapelproef ondergaan met een 
belasting gelijk aan twee maal het maximale bruto massa van de flessenbatterijen. 
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Bovendien moeten alle verzamelleidingen van de flessenbatterijen onderworpen worden aan een 
hydraulische drukproef en moeten alle volledige flessenbatterijen een dichtheidsbeproeving 
ondergaan. 
 
OPMERKING: Mits toestemming van de bevoegde overheid en wanneer een dergelijke actie geen 
gevaar oplevert, mag de hydraulische drukproef vervangen worden door een beproeving met een gas. 
 
Periodieke onderzoeken en beproevingen 
Paragraaf 6.2.1.6.1 De hervulbare drukrecipiënten, met uitzondering van de cryogene recipiënten, 
moeten periodieke onderzoeken en beproevingen ondergaan die uitgevoerd worden door een door 
de bevoegde overheid erkende instelling, overeenkomstig volgende modaliteiten : 
 

a) onderzoek van de uitwendige toestand van het drukrecipiënt en nazicht van de uitrusting en 
van de uitwendige merktekens ;  

c) onderzoek van de inwendige toestand van het drukrecipiënt (bijvoorbeeld inwendig 
onderzoek, controle van de minimale wanddikte) ; 

d) onderzoek van de schroefdraad: 
i) wanneer er tekenen van corrosie zijn; of  
ii) wanneer de sluitingen of andere bedrijfsuitrustingen verwijderd werden ; 

e) een hydraulische drukproef op de mantel van het drukrecipiënt en, indien nodig, nazicht van 
de eigenschappen van het materiaal door middel van daartoe geschikte testen. 

f) een onderzoek van de bedrijfsuitrusting, indien ze terug in dienst genomen moeten worden. 
Dit onderzoek mag afzonderlijk van het onderzoek van de mantel van het drukrecipiënt 
uitgevoerd worden, en  

g) een dichtheidsbeproeving op de flessenbatterijen nadat ze terug in elkaar gezet werden. 
 

Opmerkingen:  
3. Het nazicht van de inwendige toestand van 6.2.1.6.1 (b) en de hydraulische drukproef van 6.2.1.6.1 
(d) mogen vervangen worden door een ultrasoon onderzoek dat uitgevoerd word in 
overeenstemming met de ISO-norm 18119:2018 voor de mantels van  naadloze flessen uit staal en 
uit aluminiumlegeringen. 
4 Voor flessenbatterijen moet de hierboven in alinea d) vermelde hydraulische drukproef 
uitgevoerd worden op de mantels van de flessen en op de verzamelleidingen. 

 
Eisen gesteld aan de fabrikanten 
Paragraaf 6.2.1.7.2: Een beoordeling van de geschiktheid van de fabrikanten van mantels van 
drukrecipiënten en binnenreservoirs van gesloten cryogene recipiënten moet in alle gevallen 
uitgevoerd worden door een controle-instelling die gemagtigd is door de bevoegde overheid van het 
land van goedkeuring. Een beoordeling van de geschiktheid van de fabrikanten van sluitingen moet 
uitgevoerd worden indien de bevoegde overheid het eist. Deze beoordeling moet ofwel plaatsvinden 
op het moment van de goedkeuring van het ontwerptype ofwel in het kader van de controle op de 
vervaardiging en de certificatie. 
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Voorschriften voor de niet “UN” drukrecipiënten 
Ontwerp, constructie en eerste onderzoeken en beproevingen 
Paragraaf 6.2.2.1.1 e.v. verschillende nieuwe ISO normen werden toegevoegd en aangepast. 
 
Sluitingen en hun bescherming. 
Paragraaf 6.2.2.3 titel: “Bedrijfsuitrusting” werd vervangen door “Sluitingen en hun bescherming” 
verschillende nieuwe ISO normen werden toegevoegd en aangepast. 
 
Evaluatiesysteem voor de conformiteit en goedkeuring voor de fabricage van de drukrecipiënten 
Paragraaf 6.2.2.5.0 werd hernummerd, een nieuwe opmerking werd toegevoegd:  
OPMERKING: Wanneer in de huidige onderafdeling afzonderlijke evaluaties worden uitgevoerd, 
verwijst de term “drukrecipiënt” naar – al naargelang het geval – een drukrecipiënt, de mantel van 
een drukrecipiënt, het binnenreservoir van een gesloten cryogeen recipiënt of een sluiting. 
 
Paragraaf 6.2.2.5.1 werd toegevoegd:  
De voorschriften van 6.2.2.5 moeten toegepast worden voor de overeenstemmingsbeoordeling van 
drukrecipiënten. 6.2.1.4.4 geeft in detail aan welke delen van de drukrecipiënten onderworpen mogen 
worden aan een afzonderlijke overeenstemmingsbeoordeling. In de volgende gevallen mogen de 
voorschriften van 6.2.2.5 echter vervangen worden door andere door de bevoegde overheid 
gespecificeerde voorschriften: 
 

a) overeenstemmingsbeoordeling van de sluitingen; 
 

b) overeenstemmingsbeoordeling van de volledige assemblage van de flessenbatterijen, 
op voorwaarde dat de conformiteit van de mantels van de flessen waaruit de batterij 
is samengesteld beoordeeld werd in overeenstemming met de voorschriften van 
6.2.2.5; en  

 
c) overeenstemmingsbeoordeling van de volledige assemblage van gesloten cryogene 

recipiënten, op voorwaarde dat de conformiteit van de binnenreservoirs beoordeeld 
werd in overeenstemming met de voorschriften van 6.2.2.5. 

 
Paragraaf 6.2.2.5.4.9 c) werd aangepast: de desbetreffende recipiënten onderwerpen aan de 
beproevingen voorgeschreven voor de goedkeuring van het ontwerptype, en dit zoals 
voorgeschreven door de op het drukrecipiënt van toepassing zijnde norm of technische code, of 
toezicht houden op deze beproevingen;  
 
 (…) 
Nadat de beproevingen op het prototype met goed gevolg werden uitgevoerd en alle ter zake doende 
vereisten van 6.2.2.5.4 vervuld zijn, moet een goedkeuringscertificaat van ontwerptype afgeleverd 
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worden dat de naam en het adres van de fabrikant vermeldt, evenals de resultaten en de besluiten 
van het onderzoek en de nodige gegevens om het ontwerptype te identificeren. Wanneer de 
compatibiliteit tussen de materialen waaruit het drukrecipiënt vervaardigd is en de inhoud ervan 
niet uitvoerig onderzocht kon worden op het moment dat het certificaat werd afgeleverd, moet in 
het goedkeuringscertificaat voor het ontwerptype een verklaring opgenomen worden die aangeeft 
dat de beoordeling van de compatibiliteit niet voltooid werd. 
 
 
Markeren van de hervulbare “UN”- drukrecipiënten 
OPMERKING: De voorschriften voor het markeren van “UN”- opslagsystemen met metaalhydriden 
staan vermeld in 6.2.2.9, de voorschriften voor het markeren van “UN”-flessenbatterijen staan vermeld 
in 6.2.2.10, en de voorschriften voor het markeren staan vermeld in 6.2.2.11. 
 
Paragraaf 6.2.2.7.2 nieuwe opmerkingen werden toegevoegd: 
b) OPMERKING: Op acetyleenflessen moet hier ook het merkteken ISO-norm 3807 aangebracht worden. 
 
e) OPMERKING: Wanneer de conformiteit van een acetyleenfles beoordeeld wordt op basis van 6.2.1.4.4 
b) en wanneer de mantel van de fles en de fles zelf niet beoordeeld werden door dezelfde controle-
instellingen, moeten hun twee respectievelijke kentekens (alinea d)) aangebracht worden. Enkel de 
datum van het eerste onderzoek (alinea e)) van de volledige acetyleenfles moet aangebracht worden. 
Wanneer echter het land van goedkeuring van de instelling belast met het initiële onderzoek verschilt 
met het land van de instelling belast met de initiële beproevingen, dan moet een tweede kenteken 
(alinea c)) aangebracht worden. 
 
Paragraaf 6.2.2.7.3 werd aangepast: 

i) OPMERKING: Wanneer de mantel van een fles bestemd is om gebruikt te worden als 
acetyleenfles (met inbegrip van het poreuze materiaal,) is het niet verplicht om het merkteken 
betreffende de bedrijfsdruk aan te brengen totdat de fles volledig geassembleerd is. 

j) Aangepast 
k) in het geval van flessen voor UN-nr. 1001 acetyleen, opgelost (ethyn, opgelost):  

i. de massa in lege toestand (in kg) gelijk aan de som van de massa’s van de mantel in 
lege toestand, de bedrijfsuitrusting (met inbegrip van het poreuze materiaal) die 
tijdens het vullen niet verwijderd wordt, en van alle bekleding, van het oplosmiddel 
en het gas bij verzadiging - uitgedrukt tot op drie cijfers nauwkeurig, met het laatste 
cijfer naar onder afgerond - gevolgd door de letters “KG”. Er moet ten minste 1 cijfer 
na de komma vermeld worden. Voor drukrecipiënten van minder dan 1 kg, moet de 
massa uitgedrukt worden tot op         2 cijfers nauwkeurig, met het laatste cijfer naar 
onder afgerond ; 

ii. de vermelding van het gebruikte poreuze materiaal (bijvoorbeeld: de naam of het 
merk); 

iii. de totale massa (uitgedrukt in kg) van de gevulde acetyleenfles, gevolgd door de 
letters “KG”. 



 

50 

 

l) in het geval van flessen voor UN-nr. 3374 acetyleen zonder oplosmiddel (ethyn zonder 
oplosmiddel): 

i. de massa in lege toestand (in kg) gelijk aan de som van de massa’s van de mantel in 
lege toestand, de bedrijfsuitrusting (met inbegrip van het poreuze materiaal) die 
tijdens het vullen niet verwijderd wordt, en van alle bekleding - uitgedrukt tot op drie 
cijfers nauwkeurig, met het laatste cijfer naar onder afgerond - gevolgd door de letters 
“KG”. Er moet ten minste         1 cijfer na de komma vermeld worden. Voor 
drukrecipiënten van minder dan 1 kg, moet de massa uitgedrukt worden tot op 2 
cijfers nauwkeurig, met het laatste cijfer naar onder afgerond ; 

ii. de vermelding van het gebruikte poreuze materiaal (bijvoorbeeld, de naam of het 
identificatiemerk); 

iii. de totale massa (uitgedrukt in kg) van de gevulde acetyleenfles, gevolgd door de letters 
“KG”. 

 
Paragraaf 6.2.2.7.4 n) nieuwe opmerking werd toegevoegd: OPMERKING: Voor acetyleenflessen; 
wanneer de acetyleenfles en de mantel van de acetyleenfles niet dezelfde fabrikant hebben, moet 
enkel het merkteken van de fabrikant van de volledige acetyleenfles aangebracht worden. 
 
Paragraaf 6.2.2.7.8 werd aangepast: 
De merktekens in overeenstemming met 6.2.2.7.7 mogen gegraveerd worden in een metalen ring die 
zodanig aan de fles of het drukvat vastgemaakt wordt op het ogenblik dat de kraan wordt geplaatst, 
zodat hij enkel verwijderd kan worden door de kraan te demonteren. 
 
Markeren van de niet-hervulbare “UN”-flessen. 
Paragraaf 6.2.2.8 
“Drukrecipiënten” wordt vervangen door “flessen” of “mantel van flessen” (naargelang het geval) 
 
Markeren van “UN” flessenbatterijen 
Paragraaf 6.2.2.10.1 Elke mantel van een fles die vervat is in een flessenbatterij moet gemarkeerd 
worden in overeenstemming met 6.2.2.7. Bij een flessenbatterij moeten alle sluitingen gemarkeerd zijn 
volgens 6.2.2.11. 
 
Markering van sluitingen van hervulbare “UN”-drukrecipiënten. 
Paragraaf  6.2.2.11 werd toegevoegd 
Voor de sluitingen moeten de hiernavolgende duurzame merktekens op een duidelijke en leesbare 
wijze aangebracht worden (bijvoorbeeld gestempeld of gegraveerd): 
 

a) identificatiemerk van de fabrikant; 
b) de norm betreffende het ontwerp of vermelding van deze norm; 
c) fabricagedatum (jaar en maand of jaar en week); en 
d) kenteken van de instelling verantwoordelijk voor de initiële controles en beproevingen, indien 

van toepassing. 
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De beproevingsdruk van de kraan moet gemarkeerd worden wanneer zijn waarde lager is dan de 
beproevingsdruk die aangegeven wordt door de nominale druk van de vulopening van de kraan.  
 
Gelijkwaardige procedures voor de beoordeling van de conformiteit, de periodieke controles en 
beproevingen. 
Paragraaf 6.2.2.12 werd aangepast: 
Voor “UN”-drukrecipiënten gaat men ervan uit dat aan de voorschriften van 6.2.2.5 en 6.2.2.6 voldaan 
wordt wanneer de volgende procedures toegepast worden: 
 

 Procedure Bevoegde instelling 

 Onderzoek van het type en afgifte van het 
goedkeuringscertificaat van het type  (1.8.7.2)a 

Xa 

 Toezicht op de fabricage (1.8.7.3) en initiële controles en 
beproevingen (1.8.7.4) 

Xa of IS 

 Periodieke keuringen (1.8.7.5) Xa of Xb of IS 

 a  Wanneer een controle-instelling door de bevoegde overheid aangesteld is om het 
goedkeuringscertificaat voor het type af te leveren, moet het onderzoek van het type 
uitgevoerd worden door deze controle-instelling. 

 
Elke in de tabel gedefinieerde procedure moet – zoals aangegeven in deze tabel - uitgevoerd worden 
door één enkele bevoegde instelling. 
 
Voor de afzonderlijke overeenstemmingsbeoordelingen ( b.v.: mantel van de fles en sluitingen) zie 
6.2.1.4.4. 
 
Xa staat voor de bevoegde overheid of de controle instelling in overeenstemming met 1.8.6.3 en 
geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3) type A. 
 
Xb staat voor de controle instelling in overeenstemming met 1.8.6.3 en geaccrediteerd volgens de 
norm EN ISO/IEC 17020: 2012 (behalve artikel 8.1.3) type B, en die uitsluitend werkt voor de eigenaar 
of de exploitant van de drukrecipiënten. 
 
IS staat voor een interne inspectiedienst van de fabrikant of  het testcentrum onder het toezicht van 
een controle instelling in overeenstemming met 1.8.6.3 en geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 
17020: 2012 (behalve artikel 8.1.3) type A. De interne inspectiedienst moet onafhankelijk zijn van het 
ontwerpproces, en van de fabricage-, reparatie- en  onderhoudswerkzaamheden. 
 
Wanneer een interne inspectiedienst gebruikt werd voor de initiële controles en beproevingen, moet 
het in 6.2.2.7.2 d) gespecificeerde kenteken aangevuld worden met het kenteken van de interne 
inspectiedienst. 
 
Wanneer een interne inspectiedienst de periodieke keuring heeft uitgevoerd, moet de in 6.2.2.7.7 b) 
gespecificeerde kenteken aangevuld worden met het kenteken van de interne controle-instelling. 
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Algemene voorschriften voor de Niet UN drukrecipiënten 
Ontwerp en constructie 
Paragraaf 6.2.3.1.2 
De wanddikte moet in de mate van het mogelijke bepaald worden via berekeningen, zo nodig 
aangevuld met een experimentele spanningsanalyse. Anders mag de wanddikte ook op experimentele 
wijze bepaald worden. Bij het ontwerp van de drukrecipiënten of de mantel van drukrecipiënten met 
inbegrip van alle onderdelen (zoals bijvoorbeeld de kraag of de voetring) moeten gepaste 
berekeningen uitgevoerd worden om de veiligheid van de drukrecipiënten te garanderen. 
Paragraaf 6.2.3.1.5 werd aangepast 
Acetyleenflessen mogen niet voorzien zijn van zekeringsstoppen of andere 
drukontlastingsinrichtingen. 
 
Markeren van de hervulbare drukrecipiënten 
Paragraaf 6.2.3.9.3 n)  werd toegevoegd:  
De voorschriften van 6.2.2.7.4 (n) moeten vervangen worden door het volgende: 
 
n) Het merkteken van de fabrikant. Wanneer het land van fabricage niet hetzelfde is als het land van 
goedkeuring, moet het merk van de fabrikant voorafgegaan worden door de letter(s) die het land van 
fabricage aangeven; hierbij wordt gebruik gemaakt van de kentekens gebruikt voor auto’s in het 
internationaal wegverkeer 1. De letter(s) van het land en het merkteken van de fabrikant moeten d.m.v. 
een spatie of een schuine streep van elkaar gescheiden worden 
 
Goedkeuring van de drukrecipiënten 
Paragraaf 6.2.3.6.1 werd aangepast zoals in §6.2.2.12 
 
Markeren van de hervulbare drukrecipiënten 
Paragraaf 6.2.3.9.3 
De voorschriften van 6.2.2.7.4 (n) moeten vervangen worden door het volgende: n) Het merkteken van 
de fabrikant. Wanneer het land van fabricage niet hetzelfde is als het land van goedkeuring, moet het 
merk van de fabrikant voorafgegaan worden door de letter(s) die het land van fabricage aangeven; 
hierbij wordt gebruik gemaakt van de kentekens gebruikt voor auto’s in het internationaal 
wegverkeer 1 . De letter(s) van het land en het merkteken van de fabrikant moeten d.m.v. een spatie 
of een schuine streep van elkaar gescheiden worden ; 
 
Paragraaf 6.2.3.9.8 Markeren van sluitingen van hervulbare drukrecipiënten. werd toegevoegd. 
Paragraaf 6.2.3.9.8.1 De merktekens moeten overeenstemmen met 6.2.2.11. werd toegevoegd. 
 
 
 

 
. 
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Voorschriften van toepassing op “niet UN” drukrecipiënten die ontworpen, gebouwd en beproefd 
worden volgens normen waarnaar verwezen is 

Ontwerp, bouw en eerste controle en beproeving 
Paragraaf 6.2.4.1 
OPMERKING: Wanneer de termen “fles”, “cilinder” en “drukvat” gebruikt worden in deze normen, 
moeten ze – behalve in het geval van niet-hervulbare flessen - beschouwd worden zonder hun 
sluitingen. 
 
ISO-normen werden aangepast en toegevoegd. 
 
Algemene voorschriften die van toepassing zijn op spuitbussen (aërosolen) en recipiënten, klein, met 
gas (gaspatronen) 
Ontwerp en constructie  
Paragraaf 6.2.6.1.5 werd aangepast: De inwendige druk van spuitbussen (aërosolen) bij 50°C mag niet 
groter zijn dan 1,2 MPa  (12 bar) wanneer brandbare, vloeibaar gemaakte gassen gebruikt worden, 1,32 
MPa (13,2 bar) wanneer niet-brandbare, vloeibaar gemaakte gassen gebruikt worden en 1,5 MPa (15bar) 
wanneer niet-brandbare, samengeperste of opgeloste gassen gebruikt worden. Voor gasmengsels is 
de strengste limiet van toepassing. 
 
 
Voorschriften met betrekking tot de constructie van de grote recipiënten voor losgestrort vervoer 
en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan  
 
Algemene voorschriften 
Toepassingsgebied 
Paragraaf 6.5.1.1.2 werd aangepast: 
De in 6.5.3 vermelde voorschriften die betrekking hebben op IBC’s zijn gebaseerd op de IBC’s die 
momenteel gebruikt worden. Teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang mogen IBC’s gebruikt worden waarvan de specificaties afwijken van deze gedefinieerd 
in 6.5.3 en 6.5.5, op voorwaarde dat ze even doeltreffend zijn, aanvaardbaar zijn voor de bevoegde 
overheid, en beantwoorden aan de in 6.5.4 en 6.5.6 omschreven voorschriften. Andere inspectie- en 
beproevingsmethodes dan deze beschreven in het ADR zijn toegestaan, voor zover ze gelijkwaardig 
en erkend zijn door de bevoegde overheid. 
 
Merkteken 
Voornaamste merkteken 
Paragraaf 6.5.2.1.2 werd aangepast: IBC’s vervaardigd uit gerecycleerde kunststof zoals gedefinieerd in 
1.2.1 moeten het merkteken “REC” dragen. Voor stijve IBC’s moet dit merkteken aangebracht worden 
in de nabijheid van de in 6.5.2.1.1 voorgeschreven merktekens. Voor het binnenrecipiënt van 
composiet-IBC’s moet dit merkteken aangebracht worden in de nabijheid van de in 6.5.2.2.4 
voorgeschreven merktekens 
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Bijzondere voorschriften die van toepassing zijn op IBC’s 
Bijzondere voorschriften die van toepassing zijn op IBC's uit stijve kunststof 
Paragraaf 6.5.5.3.2 Het verpakkingslichaam moet uit een geschikte kunststof met gekende specificaties 
vervaardigd zijn ; zijn weerstand moet aangepast zijn aan zijn capaciteit en aan het gebruik waartoe 
hij bestemd is. Behalve voor gerecycleerde kunststof zoals gedefinieerd in 1.2.1, mag geen ander 
materiaal dan afval, restanten of hermalen materiaal afkomstig van hetzelfde productieproces 
herbruikt worden. 
(idem voor paragraaf 6.5.5.4.6) 
 
 
Voorschriften m.b.t. 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  
 
Nieuwe opmerking 2: De voorschriften van dit hoofdstuk zijn ook van toepassing op mobiele tanks 
uit vezelversterkte kunststof (VVK) onder de voorwaarden vermeld in hoofdstuk 6.9. 
 
 
Voorschriften voor mobiele tanks, bestemd voor het vervoer van niet sterk gekoelde, vloeibaar 
gemaakte gassen 
Capaciteit van drukontlastingsinrichtingen 
Paragraaf 6.7.3.8.1.1 nieuwe opmerking werd toegevoegd: Deze formule is enkel van toepassing op niet 
gekoelde vloeibaar gemaakte gassen die kritische temperaturen hebben die veel hoger zijn dan de 
temperatuur in de accumulatietoestand. Bij gassen die kritische temperaturen hebben die in de 
omgeving van, of lager dan de temperatuur in de accumulatietoestand liggen, moet de berekening 
van de totale afblaascapaciteit van de drukontlastingsinrichtingen rekening houden met de andere 
thermo-dynamische eigenschappen van het gas (zie bvb. CGA S-1.2-2003 “Pressure Relief Device 
Standards - Part 2 - Cargo & Portable Tanks for Compressed Gasses”). 
. 
 
Voorschriften m.b.t. de constructie, de uitrusting, de goedkeuring van het prototype, de 
beproevingen en controles en de markering van tankvoertuigen, afneembare tanks, tankcontainers 
en wissellaadtanks 
 
Toepassingsgebied en algemene bepalingen 
Procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling, de typegoedkeuring en de controles. 
Paragraaf 6.8.1.5 werd toegevoegd  
De volgende bepalingen omschrijven hoe de procedures van 1.8.7 toegepast dienen te worden. 
 
OPMERKING: Deze bepalingen zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de bepalingen 
van 1.8.6 door de controle-instellingen, en onverminderd de rechten en plichten - in het bijzonder de 
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kennisgeving en de erkenning – die voor hen vastgelegd zijn door overeenkomsten of rechtsgeldige 
aktes (bijvoorbeeld Richtlijn 2010/35/EU) die anderzijds bindend zijn voor de Verdragspartijen bij het 
ADR. 
 
Voor de toepassing van deze onderafdeling verstaat men onder “land van inschrijving”: 
 
 - de Verdragspartij bij het ADR 

waar het  
- voertuig waarop de tank 

vastgemaakt 
- werd ingeschreven is; 

 
- voor afneembare tanks, de 

Verdragspartij bij het ADR waar 
de eigenaar of  

- de exploitant geregistreerd is. 

- de Verdragspartij bij het ADR waar de 
eigenaar of de exploitant geregistreerd 
is; 

 
- wanneer de eigenaar of de exploitant 

niet gekend is, de Verdragspartij bij het 
ADR van de bevoegde overheid die de 
controle-instelling erkend heeft die de 
initiële controle uitgevoerd heeft. 
Ondanks 1.6.4.57 moeten deze controle-
instellingen geaccrediteerd zijn volgens 
de norm EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve 
artikel 8.1.3) type A. 

 
De overeenstemmingsbeoordeling van een tank moet het mogelijk maken om te controleren of alle 
onderdelen ervan beantwoorden aan de voorschriften van het ADR, ongeacht waar ze vervaardigd 
werden. 
 
§ 6.8.1.5.1 Typekeuring in overeenstemming met 1.8.7.2.1. 
 

a) De fabrikant van de tank moet - voor het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de 
typekeuring – een beroep doen op één enkele controle-instelling die gemachtigd of erkend 
werd door de bevoegde overheid van het land van vervaardiging of het eerste land van 
inschrijving van de eerste volgens dit type vervaardigde tank. Wanneer het land van 
vervaardiging geen Verdragspartij is bij het ADR, moet de fabrikant – voor het opnemen van 
de verantwoordelijkheid voor de typekeuring – een beroep doen op één enkele controle-
instelling die gemachtigd of erkend werd door de bevoegde overheid van het land van 
inschrijving van de eerste volgens dit type vervaardigde tank. 

 
OPMERKING: Tot en met 31 december 2028 moet de typegoedkeuring uitgevoerd worden door een 
controle-instelling die gemachtigd of erkend werd door het land van inschrijving. 
 

b) Wanneer de typekeuring van de bedrijfsuitrusting in overeenstemming met 6.8.2.3.1 
gescheiden van de tank wordt uitgevoerd, moet de fabrikant van de bedrijfsuitrusting – voor 
het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de typekeuring – een beroep doen op één 
enkele controle-instelling die gemachtigd of erkend werd door de bevoegde overheid van een 
Verdragspartij bij het ADR.  
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§ 6.8.1.5.2 Afleveren van het typegoedkeuringscertificaat in overeenstemming met 1.8.7.2.2 
 
Enkel de bevoegde overheid die de controle-instelling die de typekeuring heeft uitgevoerd gematigd 
of erkend heeft, levert het typegoedkeuringscertificaat af. 
 
Wanneer echter de bevoegde overheid een controle-instelling aangeduid heeft om het 
typegoedkeuringscertificaat af te leveren, moet de typekeuring uitgevoerd worden door deze 
controle-instelling. 
 
§ 6.8.1.5.3 Toezicht op de fabricage in overeenstemming met 1.8.7.3 
 

a) Voor het toezicht op de fabricage moet de fabrikant van de tank een beroep doen op één 
enkele controle-instelling die gemachtigd of erkend werd door de bevoegde overheid van het 
land van inschrijving of het land van vervaardiging. Wanneer het land van vervaardiging geen 
Verdragspartij is bij het ADR, moet de fabrikant een beroep doen op één enkele controle-
instelling die gemachtigd of erkend werd door het land van inschrijving. 

 
b) Wanneer de typekeuring van de bedrijfsuitrusting gescheiden van de tank wordt uitgevoerd, 

moet de fabrikant van de bedrijfsuitrusting - voor het toezicht op de fabricage – een beroep 
doen op één enkele controle-instelling die gemachtigd of erkend werd door de bevoegde 
overheid van een Verdragspartij bij het ADR. De fabrikant kan voor het toepassen van de 
procedures van 1.8.7.3 gebruik maken van een interne inspectiedienst in overeenstemming met 
1.8.7.7. 

 
§ 6.8.1.5.4 Initiële controles en beproevingen in overeenstemming met 1.8.7.4. 
 

a) De fabrikant van de tank moet - voor het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de 
initiële controles en beproevingen – een beroep doen op één enkele controle-instelling die 
gemachtigd of erkend werd door de bevoegde overheid van het land van inschrijving of het 
land van vervaardiging. of het eerste land van inschrijving van de eerste volgens dit type 
vervaardigde tank. Wanneer het land van vervaardiging geen Verdragspartij is bij het ADR, 
moet de fabrikant – voor het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de initiële controles  
en beproevingen – een beroep doen op één enkele controle-instelling die gemachtigd of 
erkend werd door de bevoegde overheid van het land van inschrijving van de eerste volgens 
dit type vervaardigde tank. 

 
OPMERKING: Tot en met 31 december 2032 moet de initiële keuring uitgevoerd worden door een 
controle-instelling die gemachtigd of erkend werd door het land van inschrijving. 
 

b) Wanneer de bedrijfsuitrusting gescheiden van de tank een typegoedkeuring bekomen heeft, 
moet de fabrikant van de bedrijfsuitrusting – voor het opnemen van de verantwoordelijkheid 
voor de initiële controles en beproevingen – een beroep doen op dezelfde enige controle-
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instelling als deze verbonden met de doelstellingen van 6.8.1.5.3.b). De fabrikant kan voor het 
toepassen van de procedures van 1.8.7.4 gebruik maken van een interne inspectiedienst in 
overeenstemming met 1.8.7.7. 

 
6.8.1.5.5 Controle op de inbedrijfstelling in overeenstemming met 1.8.7.5. 
 
 De bevoegde overheid van het land van de 

eerste inschrijving kan occasioneel een 
controle op de inbedrijfstelling van de tank 
eisen om zo de overeenstemming met de 
van toepassing zijnde voorschriften te 
kunnen nakijken. 
 
Wanneer het land van inschrijving van het 
tankvoertuig wijzigt, kan de bevoegde 
overheid van de Verdragspartij bij het ADR 
waarnaar het tankvoertuig werd 
overgedragen, occasioneel een controle op 
de inbedrijfstelling van de tank eisen.  

De bevoegde overheid van het land van de 
eerste inschrijving kan occasioneel een 
controle op de inbedrijfstelling van de tank 
eisen om zo de overeenstemming met de 
van toepassing zijnde voorschriften te 
kunnen nakijken. 
 
Wanneer het land van inschrijving van de 
tankcontainer wijzigt, kan de bevoegde 
overheid van de Verdragspartij bij het ADR 
waarnaar de tankcontainer werd 
overgedragen, occasioneel een controle op 
de inbedrijfstelling eisen. 

 
Om de controle op de inbedrijfstelling uit te voeren moet de eigenaar of de exploitant van de tank 
een beroep doen op één andere controle-instelling dan de controle-instellingen die gebruikt werden 
voor het typekeuring, het toezicht op de fabricage en de initiële keuring. De controle-instelling belast 
met de controle op de inbedrijfstelling moet erkend zijn door de bevoegde overheid van het land van 
inschrijving of - indien een dergelijke controle-instelling niet bestaat – moet de controle instelling 
gemachtigd zijn door de bevoegde overheid van het land van inschrijving. De controle op de 
inbedrijfstelling moet rekening houden met de staat van de tank en moet er voor zorgen dat de 
voorschriften van het ADR gerespecteerd worden. 
 
6.8.1.5.6 Tussentijdse keuringen, periodieke keuringen of uitzonderlijke keuringen in overeenstemming 
met 1.8.7.6. 
 
De tussentijdse-, periodieke- of uitzonderlijke keuringen moeten uitgevoerd worden: 
 
 in het land van inschrijving door een 

controle-instelling die gemachtigd of 
erkend is door de bevoegde overheid van  
dit land. De uitzonderlijke keuringen 
kunnen ook uitgevoerd worden in het land 
van vervaardiging door een controle-
instelling die gemachtigd of erkend is door 
de bevoegde overheid van het land van 
vervaardiging of het land van inschrijving. 

door een controle-instelling die gemachtigd 
of erkend is door de bevoegde overheid van 
een Verdragspartij bij het ADR waar de 
controle plaatsvindt of door een controle-
instelling die gemachtigd of erkend is door 
de bevoegde overheid van het land van 
inschrijving.  
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De eigenaar of de exploitant van de tank, of diens gemachtigde vertegenwoordiger, moet voor elke 
tussentijdse-, periodieke- of uitzonderlijke keuring een beroep doen op één enkele controle-instelling. 
Voorschriften die van toepassing zijn op alle klassen 
Uitrustingen 
Paragraaf 6.8.2.2.1 Voor de vervaardiging van de bedrijfs- en de structuuruitrusting mogen geschikte 
niet-metallische materialen gebruikt worden. Gelaste elementen moeten zodanig aan de houder 
bevestigd worden zodat het scheuren van de houder voorkomen wordt. 
 
Paragraaf 6.8.2.2.4 Voor zeer grote tankcontainers bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, die niet 
opgedeeld zijn in compartimenten met een maximale capaciteit van 7500L door middel van 
scheidingswanden of slingerschotten, moeten deze openingen voorzien zijn van sluitingen die 
ontworpen zijn voor een proefdruk van minstens 0,4Mpa (4 bar). 
 
Voor zeer grote tankcontainers met een proefdruk van meer dan 0.6 Mpa (6 bar) zijn scharnierende 
mangaten niet toegelaten. 
 
Typekeuring en typegoedkeuring 
Typekeuring. 
Paragraaf 6.8.2.3.1 
De bepalingen van 1.8.7.2.1 zijn van toepassing. 
 
Een fabrikant van bedrijfsuitrusting waarvoor in de tabel van 6.8.2.6.1 of 6.8.3.6 verwezen werd naar 
een norm, kan een afzonderlijk typekeuring aanvragen. Met deze afzonderlijke typekeuring moet 
rekening gehouden worden bij de typkeuring van de tank.  
 
Paragraaf 6.8.2.3.2 Typegoedkeuring. 
 
Voor elk nieuw type tankvoertuig, afneembare tank, tankcontainer, wissellaadtank, batterijvoertuig 
of MEGC moet de bevoegde overheid een getuigschrift opstellen, waaruit blijkt dat het prototype 
(met inbegrip van de bevestigingsinrichtingen van de houder) dat door haar aan een deskundig 
onderzoek werd onderworpen geschikt is voor het gebruik waarvoor het is bestemd en beantwoordt 
aan de constructievoorwaarden van 6.8.2.1, aan de eisen met betrekking tot de uitrusting van 6.8.2.2 
en aan de bijzondere bepalingen die gelden voor de vervoerde stoffen. 
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Dit certificaat moet naast deze vermeld in 1.8.7.2.2.1 de volgende gegevens bevatten : 
- een goedkeuringsnummer voor het prototype dat moet bestaan uit het kenteken gebruikt 

voor de voertuigen in het internationaal wegverkeer8 van de staat waar de goedkeuring werd 
verleend en een registratienummer. 

- de tankcode volgens 4.3.3.1.1 of 4.3.4.1.1 ; 
- de alfanumerische codes van de bijzondere bepalingen betreffende de constructie (TC), de 

uitrustingen (TE) en de goedkeuring van het prototype (TA) van 6.8.4 die voorkomen in kolom 
(13) van tabel A in hoofdstuk 3.2 voor de stoffen voor het vervoer waarvan de tank werd 
goedgekeurd ; 

- indien nodig, de stoffen en/of groepen van stoffen voor het vervoer waarvan de tank werd 
goedgekeurd. Deze moeten aangegeven worden met hun chemische benaming of met de 
overeenkomstige collectieve rubriek (zie 2.1.1.2), evenals met de klasse, de classificatiecode en 
de verpakkingsgroep. Behalve voor de stoffen van klasse 2 en deze die in 4.3.4.1.3 vermeld zijn, 
kan men er van afzien om de toegelaten stoffen in het certificaat te vermelden. In dat geval 
mogen die groepen van stoffen vervoerd worden die op basis van de vermelding van de 
tankcode in de gerationaliseerde benadering van 4.3.4.1.2 toegelaten zijn, rekening houdend 
met de bijzondere bepalingen die er op van toepassing zijn. 

OPMERKING: Bijlage B van EN-norm 12972:2018 die het type alsook een lijst van bedrijfsuitrustingen 
die toegelaten zijn voor het tanktype omschrijft, of gelijkwaardige documenten, moeten bijgevoegd 
of opgenomen worden in het certificaat. 
 
De stoffen die vermeld worden in het certificaat, moeten in het algemeen verenigbaar zijn met de 
eigenschappen van de tank. Indien deze compatibiliteit niet op afdoende wijze is kunnen onderzocht 
worden bij de goedkeuring van het prototype, moet een voorbehoud opgenomen worden in het 
certificaat. 
Een kopie van het certificaat moet toegevoegd worden aan het tankdossier van iedere tank, 
batterijvoertuig of MEGC die wordt vervaardigd (zie 4.3.2.1.7). 
Wanneer de fabrikant van de bedrijfsuitrusting een afzonderlijk typekeuring heeft laten uitvoeren - 
en indien hij dit vraagt - moet de bevoegde overheid een certificaat afleveren dat verklaart dat het 
onderzochte type voldoet aan de norm waarnaar in tabel 6.8.2.6.1 of 6.8.3.6 verwezen wordt. 
 
Paragraaf 6.8.2.3.4 In overeenstemming met 1.8.7.2.2.3 moet de bevoegde overheid - in het geval van 
een aanpassing van een tank, een batterijvoertuig of een MEGC met een nog geldige, vervallen of 
ingetrokken typegoedkeuring - een bijkomend goedkeuringscertificaat afleveren voor de aanpassing,  
 
Controles en beproevingen 
Paragraaf 6.8.2.4.5 
De in 6.8.1.5.4 of in 6.8.1.5.6 vermelde controle-instelling moet getuigschriften afleveren die de 
resultaten van de keuringen in overeenstemming met 6.8.2.4.1 tot en met 6.8.2.4.4 weergeven, zelfs 
wanneer deze resultaten negatief zijn. In deze getuigschriften moet verwezen worden naar de lijst 

 
. 
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van stoffen die toegelaten zijn voor vervoer in deze tank of – in overeenstemming met 6.8.2.3.2 - naar 
de tankcode en de alfanumerieke codes van de bijzondere bepalingen. 
 
Voorschriften van toepassing op tanks die ontworpen, gebouwd, gecontroleerd en beproefd worden 
volgens normen waarnaar verwezen  
Paragraaf  6.8.2.6.1 en 6.8.2.6.2: wijziging van een aantal EN-normen en toevoeging van nieuwe normen. 
 
Bijzondere voorschriften die van toepassing zijn op klasse 2 
Uitrusting 
Paragraaf 6.8.3.2.9 werd toegevoegd 
Tanks bestemd voor het vervoer van brandbare vloeibaar gemaakte gassen moeten uitgerust zijn met 
veiligheidskleppen. Tanks bestemd voor het vervoer van samengeperste gassen, niet-brandbare 
vloeibaar gemaakte gassen of opgeloste gassen mogen uitgerust zijn met veiligheidskleppen. Indien 
geïnstalleerd, moeten de veiligheidskleppen voldoen aan de voorschriften van 6.8.3.2.9.1 tot 6.8.3.2.9.5.  
 
6.8.3.2.9.1 De veiligheidskleppen moeten zich automatisch kunnen openen bij een druk tussen 0,9 en 
1,0 maal de beproevingsdruk van de tank waarop ze geplaatst zijn. Ze moeten van een type zijn dat 
weerstaat aan dynamische spanningen, de bewegingen van een vloeistof inbegrepen. 
Veiligheidskleppen die werken met behulp van de zwaartekracht of met een tegengewicht mogen 
niet gebruikt worden. Het vereiste debiet van de veiligheidskleppen moet berekend worden volgens 
de formule van 6.7.3.8.1 en de veiligheidsklep moet ten minste beantwoorden aan de voorschriften 
van 6.7.3.9. 
 
De veiligheidskleppen moeten ontworpen of beschermd zijn om het binnendringen van water of 
andere vreemde stoffen die hun werking nadelig zouden kunnen beïnvloeden te verhinderen,. Deze 
bescherming mag hun prestaties niet beïnvloeden. 
 
6.8.3.2.9.2 Wanneer tanks die hermetisch gesloten moeten zijn uitgerust zijn met veiligheidskleppen, 
moeten deze kleppen voorafgegaan worden door een breekplaat en moeten de hierna vermelde 
voorwaarden nageleefd worden : 
 

a) De minimale barstdruk bij 20°C – toleranties inbegrepen – moet hoger of gelijk zijn aan 1,0 
maal de beproevingsdruk; 

 
b) De maximale barstdruk bij 20°C – toleranties inbegrepen – moet lager of gelijk zijn aan 1,1 

maal de beproevingsdruk; en 
 

c) De breekplaat mag het vereiste debiet of de goede werking van de veiligheidsklep niet 
verminderen. 

 
Een manometer of een andere gepaste indicator moet aangesloten worden op de ruimte tussen de 
breekplaat en de veiligheidsklep om zo een breuk, een perforatie of een lekkage van de plaat te 
kunnen opsporen. 
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6.8.3.2.9.3 De veiligheidskleppen moeten rechtstreeks verbonden zijn met de houder of met de uitgang 
van de breekplaat. 
 
6.8.3.2.9.4 Elke inlaat van de veiligheidskleppen moet op de bovenzijde van de houder geïnstalleerd 
worden, zo dicht mogelijk bij het overdwarse middelpunt van de houder. Alle inlaten van 
veiligheidskleppen moeten zich in de dampfase van de houder bevinden wanneer deze maximaal 
gevuld is, en de inrichtingen moeten zodanig geïnstalleerd zijn dat de dampen onbelemmerd kunnen 
ontsnappen. Bij brandbare vloeibaar gemaakte gassen moeten de afgeblazen dampen zodanig ver 
van de houder weggeleid worden dat ze niet op de houder kunnen terugslaan. Beschermende 
inrichtingen die de dampstroom doen afbuigen kunnen toegelaten worden op voorwaarde dat het 
vereiste debiet van de veiligheidskleppen hierdoor niet verminderd wordt. 
 
6.8.3.2.9.5 Er moeten maatregelen genomen worden om de veiligheidskleppen te beschermen tegen 
beschadigingen veroorzaakt door het omkantelen van de tank of impact van overhangende obstakels. 
Voor zover dit mogelijk is, mogen veiligheidskleppen niet uitsteken voorbij het profiel van de houder. 
 
§6.8.3.2.9.6   Merkteken voor de veiligheidsklep 
 
§6.8.3.2.9.6.1 Tanks die van veiligheidskleppen zijn voorzien overeenkomstig, 6.8.3.2.9.1 tot en met 
6.8.3.2.9.5, , moeten het merkteken overeenkomstig de voorschriften van 6.8.3.2.9.6.3 tot en met 
6.8.3.2.9.6.6 dragen. 
 
§6.8.3.9.6.2   Tanks die niet van veiligheidskleppen zijn voorzien overeenkomstig 6.8.3.2.9.1 tot en met  
6.8.3.2.9.5, moeten het merkteken overeenkomstig de voorschriften van 6.8.3.2.9.6.3 tot en met 
6.8.3.2.9.6.6 niet dragen 
 
§6.8.3.2.9.6.3  Het merkteken bestaat uit een wit vierkant met minimale afmetingen van 250 mm × 250 
mm. De lijn binnen het vierkant moet zwart zijn, evenwijdig aan de buitenrand van het merkteken 
en op  ongeveer 12,5 mm ervandaan. De letters "SV" moeten zwart zijn en een minimumhoogte van 
120 mm en een minimale lijndikte van 12 mm hebben. 
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6.9.3.2.9.6.4   

Voor afneembare tanks  Voor tankcontainers 

met een inhoud van niet meer dan 3.000 liter mogen de minimumafmetingen van het merkteken  
worden teruggebracht tot 120 mm × 120 mm. De lijn binnen het vierkant moet zwart zijn, evenwijdig 
aan de buitenrand van het merkteken en op ongeveer 6 mm ervandaan. De letters  
"SV" moeten zwart zijn en een minimumhoogte van 60 mm en een minimale lijndikte van 6 mm 
hebben. 
 
 

   
  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8.3.2.9.6.5 Het gebruikte materiaal moet weerbestendig zijn en ervoor zorgen dat het merkteken 
duurzaam is. Het merkteken mag niet loskomen van de bevestiging na een brand van 15 minuten. Het 
moet bevestigd blijven, ongeacht de orientatie van de tank. 
 
6.8.3.2.9.6.6 De letters "SV" moeten onuitwisbaar zijn en zichtbaar blijven na een brand van 15 minuten. 
 
 
6.8.3.2.9.6.7  

De merktekens moeten worden 
aangebracht op beide zijden en de 
achterzijde van vaste tanks 
(tankwagens) en op beide zijden en 
beide uiteinden van afneembare 
tanks. 

De merktekens moeten worden aangebracht op 
beide zijden en beide uiteinden van de 
tankcontainers. Voor tankcontainers met een 
inhoud van ten hoogste 3 000 L mogen de 
merktekens aan beide zijden of aan beide 
uiteinden worden aangebracht. 
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Controles en beproevingen 
Paragraaf 6.8.3.4.6 
Voor tanks bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen : 
 

(a) In afwijking van de voorschriften van 6.8.2.4.2, moeten de periodieke keuringen 
plaatsvinden: 

 
        ten laatste zes jaar   ten laatste acht jaar 
                       na de initiële keuring en daarna uiterlijk om de twaalf jaar.  
 

(b) In afwijking van de voorschriften van 6.8.2.4.3, moeten de intermediaire keuringen 
ten laatste zes jaar na elke periodieke keuring uitgevoerd worden. 

 
Doorheen de tekst werden de woorden: erkende deskundige vervangen door: controle-instelling 
 
Bijzondere bepalingen 
Paragraaf 6.8.4 a):  
TC6: De wanddikte van houders vervaardigd uit aluminium met een zuiverheid van ten  minste 99% 
of uit een aluminiumlegering moet niet meer bedragen dan 15 mm, zelfs wanneer de berekening 
volgens 6.8.2.1.17 een hogere waarde oplevert 
Paragraaf 6.8.4 b):  
TE14: De tanks moeten voorzien zijn van een warmte-isolatie. De ontbrandingstemperatuur van de 
warmte-isolatie die in direct contact komt met de houder en/of de onderdelen van het 
verwarmingssysteem, moet ten minste 50°C hoger zijn dan de maximale temperatuur waarvoor de 
tank ontworpen werd. 
TE26: Alle vul- en losopeningen, ook die in de dampfase, van tanks bestemd voor het vervoer van 
brandbare, sterk gekoelde gassen moeten zijn voorzien van een onmiddellijk zelfsluitende afsluiter 
(zie 6.8.3.2.3) die zich zo dicht mogelijk bij de tank bevindt 
Paragraaf 6.8.4 c)  
TA4: De procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling van afdeling 1.8.7 moeten toegepast 
worden door de bevoegde overheid of de controle instelling die beantwoordt aan 1.8.6.3, en 
geaccrediteerd is conform EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3) type A. 
Paragraaf 6.8.4 d) 
TT3 In afwijking van de voorschriften van 6.8.2.4.2 moeten de periodieke keuringen ten laatste om de 
acht jaar uitgevoerd worden; ze moeten bovendien een controle van de wanddikte met behulp van 
geschikte instrumenten omvatten. Voor tanks moet de dichtheidsproef en het in 6.8.2.4.3 
voorgeschreven nazicht, ten laatste om de vier jaar uitgevoerd worden. 
TT9 Voor de controles en beproevingen (met inbegrip van het toezicht op de fabricage) moeten de in 
1.8.7 beoogde procedures toegepast worden door de bevoegde overheid of de controle instelling die 
beantwoordt aan 1.8.6.3, en geaccrediteerd is conform EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve artikel 8.1.3) type 
A. 
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Hoofdstuk 6.9 (2021) werd aangepast naar hoofdstuk 6.13 en een nieuw hoofdstuk 6.9 werd genoteerd. 
 
Voorschroften betreffende het ontwerp en de constructie van mobiele tanks met houders 
vervaardigd uit vezelversterkte kunstof (VVK) en de controles en beproevingen die ze moeten 
ondergaan  
 
Paragraaf 6.9.1 Toepassingsgebied en algemene voorschriften. 
 
6.9.1.1 De voorschriften van afdeling 6.9.2 zijn van toepassing op mobiele tanks met een VVK-houder 
bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 en 9, via alle 
vervoerswijzen. In aanvulling op de voorschriften vermeld in dit hoofdstuk moeten – tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven – ook de van toepassing zijnde voorschriften van de Internationale 
Conventie voor Veilige Containers (CSC) 1972, zoal gewijzigd, voldaan worden door elke multimodale 
mobiele tank met een VVK-houder die beantwoordt aan de definitie van een “container” in de zin 
van dit verdrag. 
 
6.9.1.2 De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op offshore mobiele tanks. 
 
6.9.1.3 De voorschriften van hoofdstuk 4.2 en van afdeling 6.7.2 zijn van toepassing op houders van 
mobiele tanks uit VVK, met uitzondering van deze betreffende het gebruik van metaalsoorten voor 
de vervaardiging van de houder van een mobiele tank en bijkomende voorschriften vermeld in dit 
hoofdstuk. 
 
6.9.1.4 Teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang kunnen de 
technische voorschriften van dit hoofdstuk vervangen worden door andere voorschriften 
(alternatieve regelingen) die een veiligheidsniveau moeten bieden dat ten minste gelijk is aan dat 
opgegeven door de voorschriften van dit hoofdstuk voor wat betreft de compatibiliteit met de 
vervoerde stoffen en het vermogen van de mobiele tank uit VVK om te weerstaan aan schokken, 
belastingen en brand. De volgens alternatieve regelingen gebouwde mobiele tanks uit VVK moeten 
voor het internationale vervoer goedgekeurd worden door de bevoegde overheden.  
 
6.9.2 Voorschriften betreffende het ontwerp en de constructie van mobiele tanks uit VVK en de 
controles en beproevingen die ze moeten ondergaan. 
 
6.9.2.1 Definities. 
 
 Voor de doeleinden van onderhavige afdeling zijn de definities van 6.7.2.1 van toepassing op de bouw 
van de houder van een mobiele tank, met uitzondering van de definities betreffende de metaalsoorten 
(“fijnkorrelig staal”, “zacht staal” en “ referentiestaal”). 
 
 Bovendien zijn de volgende definities van toepassing op mobiele tanks met houders uit VVK. Men 
verstaat onder:  



 

65 

 

 
 Bekleding: een laag op het binnenoppervlak van een VVK-houder om zo alle contact tussen de 
gevaarlijke goederen die vervoerd worden en de dragende laag te voorkomen.  
 
Buitenlaag: het deel van de houder dat rechtstreeks blootgesteld is aan de atmosfeer. 
 
Controlemonster van de houder: een VVK-staal dat representatief moet zijn voor de houder, en dat 
gelijktijdig met de houder vervaardigd moet worden wanneer het niet mogelijk is om rechtstreeks 
monsters van de houder af te nemen. Het controlemonster van de houder mag vlak of gebogen zijn. 
 
Dragende lagen: de FRP-lagen van de houder van de tank die vereist zijn om de belastingen van het 
ontwerp te kunnen dragen. 
 
Filamentwikkeling: een methode voor het vervaardigen van FRP-structuren waarbij doorlopend 
versterkende bestanddelen (filamenten, banden, of andere) – die ofwel voor ofwel tijdens het wikkelen 
geïmpregneerd werden met een matrix – geplaatst worden op een draaiende mal of doorn. De mal 
is in het algemeen een omwentelingsoppervlak dat uiteinden kan hebben. 
 
Glasovergangstemperatuur (Tg): een karakteristieke waarde van het temperatuurbereik waarin de 
glasovergang plaatsvindt. 
 
Contactgieten: een methode voor het vormgeven van vezelversterkte kunststoffen waarbij de 
glasvezelmatten en de harslaag handmatig op een mal geplaatst worden. 
 
Hars infusie: een methode voor het vervaardigen van VVK waarbij droge versterkingsvezels geplaatst 
worden in een tweedelige mal, in een open mal verbonden met een vacuümruimte, of volgens een 
andere techniek, en waarbij de vloeibare hars geïnjecteerd wordt in het onderdeel door een uitwendig 
druk uit te oefenen op de inlaat van de mal of door een volledige of gedeeltelijke vacuüm toe te 
passen op de uitlaat. 
 
Mat: een versterkingslaag bestaande uit willekeurig gerangschikte, gehakte of gedraaide vezels die 
samengevoegd zijn tot vellen van verschillende lengtes en diktes.  
 
Representatief monster: een monster uit de houder genomen. 
 
Vlies: een dunne mat met een hoog absorbeervermogen dat gebruikt wordt in de plooien van VVK-
producten die een extra hoeveelheid polymere matrix vereisen (gladde oppervlakken, chemische 
weerstand, dichtheid, enz.)  
 
Vezelversterkte kunststof (FRP): zie 1.2.1 
 
VVK-houder: een cilindervormig lekdicht bestanddeel waarvan het inwendige volume bestemd is voor 
het vervoer van chemische producten. 



 

66 

 

 
VVK-tank: een mobiele tank gebouwd met een VVK-houder en voorzien van bodems, 
bedrijfsuitrusting, drukontlastingsinrichtingen en andere uitrustingen. 
 
 
6.9.2.2 Algemene voorschriften betreffende het ontwerp en de constructie. 
 
6.9.2.2.1 De voorschriften van 6.7.1 en 6.7.2.2 zijn van toepassing op VVK-mobiele tanks. De volgende 
voorschriften van hoofdstuk 6.7 zijn niet van toepassing op delen van de houder die vervaardigd zijn 
uit VVK: 6.7.2.2.1, 6.7.2.2.9.1, 6.7.2.2.13 en 6.7.2.2.14. De houders moeten ontworpen en vervaardigd worden 
in overeenstemming met de bepalingen van een door de bevoegde overheid erkende code voor 
drukhouders die van toepassing is op vezelversterkte kunststoffen. 
 
Bovendien zijn de hierna volgende voorschriften van toepassing. 
 
6.9.2.2.2 Kwaliteitssysteem van de fabrikant. 
 
6.9.2.2.2.1 Het kwaliteitssysteem moet alle elementen, voorschriften en bepalingen omvatten die 
aangenomen werden door de fabrikant. Het moet op een systematische en ordelijke manier 
gedocumenteerd zijn in de vorm van schriftelijke besluiten, procedures en instructies. 
 
6.9.2.2.2.2 Het kwaliteitssysteem moet in het bijzonder adequate beschrijvingen bevatten van de 
volgende elementen: 
 

a) de organisatorische structuur en de verantwoordelijkheden van het personeel inzake het 
ontwerp en de kwaliteit van de producten; 

 
b) de technieken en procedures om het ontwerp te controleren en te verifiëren, en de te volgen 

procedures bij het ontwerpen van mobiele tanks; 
 

c) de instructies die gebruikt zullen worden voor de constructie, de kwaliteitscontrole, de 
kwaliteitswaarborg en het verloop van de werkzaamheden; 

 
d) de evaluatiebestanden van de kwaliteit, zoals controlerapporten, testgegevens en ijkgegevens; 

 
e) het nazicht van de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem door de directie, aan de hand 

van de in 6.9.2.2.2.4 gedefinieerde revisie; 
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f) de procedure die beschrijft hoe aan de eisen van de klanten tegemoet gekomen wordt; 
 

g) de procedure voor de controle van de documenten en hun revisie; 
 

h) de middelen om niet-conforme mobiele tanks, aangekochte onderdelen, materialen in de loop 
van hun productie en afgewerkte materialen te controleren; en 
 

i) de opleidingsprogramma’s en de kwalificatieprocedures bestemd voor het personeel. 
 
6.9.2.2.2.3 In het kader van het kwaliteitsborgingssysteem moeten voor elke uit vezelversterkte 
kunststof vervaardigde mobiele tank minstens de volgende voorschriften gerespecteerd worden: 
 

a) Toepassing van een controle- en testplan; 
 

b) Visuele conroles; 
 

c) Controle van de oriëntatie van de vezels en de massafractie door middel van een 
gedocumenteerd controleproces; 

 
d) Controle van de kwaliteit en de eigenschappen van de vezels en van het hars, gestaafd door 

certificaten of andere documenten; 
 

e) Controle van de kwaliteit en de eigenschappen van de bekleding, gestaafd door certificaten 
of andere documenten; 

 
f) Controle van – al naargelang het geval – de eigenschappen van het thermoplastisch gevormde 

hars of de uithardingsgraad van het thermohardende hars, door directe of indirecte middelen 
(bijvoorbeeld; de Barcol hardheidstest of differentiële scanning calorimetrie), die bepaald 
moeten worden in overeenstemming met 6.9.2.7.1.2 h), of door een kruiptest op een 
representatief monster of op een controlemonster van de houder overeenkomstig punt 
6.9.2.7.1.2 e) gedurende een periode van 100 uur; 

 
g) Opstellen van documenten die – al naargelang het geval – betrekking hebben op de 

vormingsprocessen van thermoplastisch hars of van de uitharding en de na uitharding van 
thermohardend hars; 

 
h) Bewaren en archiveren van monsters van houders (bijvoorbeeld van het uitsnijden van het 

mangat) voor toekomstige inspecties en controles van de houder, en dit gedurende een 
periode van 5 jaar. 
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6.9.2.2.2.4 Revisie van het kwaliteitssysteem. 
 
Het kwaliteitssysteem moet initieel geëvalueerd worden om er zich van te vergewissen dat het 
beantwoordt aan de voorschriften van 6.9.2.2.2.1 tot 6.9.2.2.2.3, en dit tot voldoening van de bevoegde 
overheid. 
 
De fabrikant moet op de hoogte gebracht worden van de resultaten van de revisie. De kennisgeving 
moet de conclusies van de revisie en alle vereiste corrigerende acties bevatten. 
 
Om er zich van te vergewissen dat de fabrikant het kwaliteitssysteem in stand houdt en toepast, 
moeten er periodieke revisies uitgevoerd worden die de bevoegde overheid voldoening schenken. 
Rapporten van deze periodieke revisies moeten overgemaakt worden aan de fabrikant. 
 
6.9.2.2.2.5 Instandhouding van het kwaliteitssysteem. 
 
De fabrikant moet het kwaliteitssysteem in stand houden zoals het goedgekeurd is, zodat het 
adequaat en efficiënt blijft. 
 
De fabrikant moet de bevoegde overheid die het kwaliteitssysteem goedgekeurd heeft op de hoogte 
brengen van alle geplande wijzigingen aan het systeem. De voorgestelde wijzigingen moeten 
geëvalueerd worden om te bepalen of het systeem na de wijzigingen nog altijd zal beantwoorden 
aan de voorschriften van 6.9.2.2.2.1 tot 6.9.2.2.2.3. 
 
6.9.2.2.3 VVK-houders. 
 
6.9.2.2.3.1 De VVK-houders moeten stevig verbonden zijn met de structurele elementen van het 
raamwerk van de mobiele tank. De steunen van de VVK-houder en de bevestigingsmiddelen aan het 
raamwerk mogen – in overeenstemming met de in dit hoofdstuk vermelde bepalingen voor alle 
bedrijfs- en beproevingsomstandigheden – geen plaatselijke spanningsconcentraties veroorzaken die 
de waarden toegelaten voor het ontwerp van de houder overschrijden. 
 
6.9.2.2.3.2 De houders moeten vervaardigd zijn uit geschikte materialen die in staat zijn om te 
weerstaan aan berekeningstemperaturen gaande van -40°C tot +50°C, tenzij er voor extremere 
klimatologische- of bedrijfsomstandigheden (bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
verwarmingselementen) andere temperatuurbereiken voorgeschreven zijn door de bevoegde overheid 
van het land waar het vervoer plaatsvindt. 
 
6.9.2.2.3.3 Indien er een verwarmingselement geïnstalleerd wordt, moet dit voldoen aan 6.7.2.5.12 tot 
6.7.2.5.15 en beantwoorden aan de volgende voorschriften: 
 

a) De maximale bedrijfstemperatuur van de verwarmingselementen die geïntegreerd of 
verbonden zijn aan de houder mogen de maximale berekeningstemperatuur van de houder 
niet overschrijden; 



 

69 

 

 
b) De verwarmingselementen moeten zodanig ontworpen, gecontroleerd en gebruikt worden 

dat de temperatuur van de vervoerde stof de maximale berekeningstemperatuur van de 
houder of een waarde waarbij de interne druk hoger is dan de MAWP, niet kan overschrijden; 

 
c) De structuren van de tank en zijn verwarmingselementen moeten het mogelijk maken om de 

houder na te kijken op mogelijke effecten van oververhitting. 
 
6.9.2.2.3.4 De wanden van de houders moeten uit de volgende elementen bestaan: 
 

– bekleding; 
 

– dragende laag; 
 

– buitenlaag. 
 
OPMERKING: De elementen kunnen gecombineerd worden wanneer aan alle van toepassing zijnde 
criteria voldaan werd. 
 
6.9.2.2.3.5 De bekleding is het inwendige gedeelte van de houder dat de eerste barrière vormt bestemd 
om een langdurige chemische bestendigheid ten opzichte van de te vervoeren stoffen te verschaffen, 
en om elke gevaarlijke reactie met de inhoud van de tank, de vorming van gevaarlijke verbindingen 
en elke aanzienlijke verzwakking van de dragende laag door diffusie van de stoffen doorheen de 
bekleding, te voorkomen. De chemische compatibiliteit moet in overeenstemming met 6.9.2.7.1.3 
gecontroleerd worden. 
 
De bekleding kan een bekleding uit vezelversterkte kunststof (VVK) of een thermoplastische bekleding 
zijn. 
 
6.9.2.2.3.6De bekledingen uit VVK moeten bestaan uit de volgende twee bestanddelen: 
 

a) Een oppervlaktelaag (“gel-coat”) : een oppervlaktelaag die rijk is aan harsen, versterkt 
met een vlies dat compatibel is met het gebruikte hars en de inhoud. Deze laag moet 
meer dan 30 massa- % vezels bevatten en moet ten minste 0,25 mm en maximaal 0,60 
mm dik zijn; 

 
b) Versterkingsla(a)g(en) : één of meerdere lagen met een minimale dikte van 2 mm, die 

ten minste 900 g/m² glasmat of gehakte vezels bevatten met een glasgehalte van niet 
minder dan 30 massa-%, tenzij aangetoond is dat een lager glasgehalte dezelfde 
veiligheidsgraad biedt. 

 
6.9.2.2.3.7 Wanneer de bekleding bestaat uit thermoplastische bladen, moeten deze door middel van 
een gehomologeerd lasproces, dat uitgevoerd word door gekwalificeerd personeel, in de vereiste vorm 
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aan elkaar gelast zijn. De gelaste bekleding moet voorzien zijn van een laag elektrisch geleidend 
materiaal dat geplaatst werd tegen het oppervlak van de lasnaden die niet in contact komen met de 
vloeistoffen, om zo de vonktest te vergemakkelijken. Een duurzame verbinding tussen de bekledingen 
en de dragende laag moet bereikt worden door middel van een geschikte methode. 
 
6.9.2.2.3.8 De dragende laag moet zodanig ontworpen zijn dat ze in staat is om te weerstaan aan de 
in 6.7.2.2.12, 6.9.2.2.3.1, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 en 6.9.2.3.6 voorziene belastingen. 
 
6.9.2.2.3.9 De buitenlaag uit hars of verf moet de dragende lagen van de houder voldoende beschermen 
tegen de risico’s van de omgeving en de gebruiksomstandigheden, in het bijzonder UV-stralen en 
zoute nevel, en tegen incidentele spatten van de vervoerde stof. 
 
6.9.2.2.3.10 Harsen. 
 
De verwerking van het harsmengsel moet volgens de aanbevelingen van de leverancier uitgevoerd 
worden. Deze harsen kunnen zijn: 
 

– onverzadigde polyesterharsen;  
 

– vinylesterharsen; 
 

– epoxyharsen; 
 

– fenolharsen; 
 

– thermoplastische harsen. 
 
 De volgens 6.9.2.7.1.1 bepaalde thermische 
distortietemperatuur (HDT) van het hars, moet ten minste 20°C hoger zijn dan de maximale 
berekeningstemperatuur van de houder zoals gedefinieerd in 6.9.2.2.3.2, maar mag in geen geval lager 
zijn dan 70°C. 
 
6.9.2.2.3.11 Materiaal geselecteerd voor het versterken van de dragende lagen 
 
Het materiaal dat gekozen werd voor het versterken van de dragende lagen moet beantwoorden aan 
de voorschriften die van toepassing zijn op de dragende laag. 
 
Voor de bekleding moeten glasvezels van ten minste type C of ECR volgens de norm ISO 2078:1993 + 
Amd. 1:2015, gebruikt worden. Thermoplastische sluiers mogen alleen gebruikt worden voor de 
bekleding wanneer hun compatibiliteit met de voorziene inhoud bewezen werd. 
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6.9.2.2.3.12 Additieven. 
De additieven die nodig zijn voor de behandeling van het hars zoals katalysatoren, versnellers, 
verharders en thixotrope stoffen, en de materialen die gebruikt worden om de eigenschappen van de 
tank te verbeteren zoals vulstoffen, kleurstoffen, pigmenten, enz., mogen geen verzwakking van het 
materiaal veroorzaken, rekening houdend met de voorziene levensduur en de bedrijfstemperatuur 
van het type. 
 
6.9.2.2.3.13 VVK-houders, hun bevestigingselementen en hun bedrijfs- en structuuruitrusting moeten 
zodanig ontworpen zijn dat ze gedurende de voorziene levensduur van het type zonder lekkage 
(afgezien van de hoeveelheden gas die via de ontgassingsinrichtingen ontsnappen) bestand zijn tegen 
de belastingen vermeld in 6.7.2.2.12, 6.9.2.2.3, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 en 6.9.2.3.6. 
 
6.9.2.2.3.14 Bijzondere voorschriften voor het vervoer van stoffen met een vlampunt van ten hoogste 
60°C. 
 
6.9.2.2.3.14.1 VVK-tanks die gebruikt worden voor het vervoer van brandbare vloeistoffen met een 
vlampunt van ten hoogste 60°C moeten zodanig gebouwd zijn dat er gegarandeerd wordt dat hun 
onderdelen zich ontladen van alle statische elektriciteit waarvan de accumulatie gevaarlijk zou 
kunnen zijn. 
 
6.9.2.2.3.14.2 De door metingen vastgestelde elektrische weerstand van het binnen- en buitenoppervlak 
van de houder mag niet groter zijn dan 109 Ω. Dit kan bereikt worden door gebruik te maken van 
additieven in het hars of door tussenliggende geleidende lagen, bijvoorbeeld netwerken uit metaal of 
koolstof. 
 
6.9.2.2.3.14.3 De door metingen vastgestelde weerstand tegen ontlading naar de aarde mag niet groter 
zijn dan 107  Ω. 
 
6.9.2.2.3.14.4 Alle bestanddelen van de houder moeten elektrisch verbonden worden met elkaar, met 
de metalen delen van de bedrijfs- en structuuruitrusting van de tank en met het voertuig. De 
elektrische weerstand tussen componenten en uitrustingsstukken die met elkaar in contact staan, 
mag niet groter zijn dan 10 Ω. 
 
6.9.2.2.3.14.5 De elektrische weerstand van het oppervlak en de weerstand tegen ontlading moeten 
een eerste keer gemeten worden op elke gebouwde tank of op een monster van de houder volgens 
de door de bevoegde overheid erkende procedure. In het geval van schade aan de wand van de 
houder die herstelt moet worden, moet de elektrische weerstand opnieuw gemeten worden. 
 
6.9.2.2.3.15 De tank moet ontworpen zijn om, zonder lek, te kunnen weerstaan aan de gevolgen van 
een volledige omsluiting door vlammen gedurende 30 minuten, en dit zoals gespecificeerd in de 
bepalingen betreffende de beproevingen van 6.9.2.7.1.5. Mits toestemming van de bevoegde overheid 
is het niet nodig om de beproevingen uit te voeren wanneer er voldoende bewijs aangeleverd kan 
worden voor beproevingen met vergelijkbare tanktypes. 



 

72 

 

 
6.9.2.2.3.16 Bouwproces van VVK-houders. 
 
6.9.2.2.3.16.1 Filamentwikkeling, contactgieten, hars infusie of elk ander geschikt productieproces voor 
samengesteld materiaal moet gebruikt worden voor de vervaardiging van VVK-houders. 
 
6.9.2.2.3.16.2 De massa van de vezelversterking moet in overeenstemming zijn met deze vermeld in de 
specificaties van de procedure, met een tolerantie van +10% en -0%. Voor de versterking van de 
houders worden één of meerdere vezeltypes, voorgeschreven in 6.9.2.2.3.11 en in de specificaties van 
de procedure, gebruikt. 
 
6.9.2.2.3.16.3 Het harssysteem moet één van de in 6.9.2.2.3.10 voorgeschreven systemen zijn. Geen enkele 
vulstof noch pigment of kleurstof die de natuurlijke kleur van het hars kunnen veranderen mogen 
gebruikt worden, tenzij de specificaties van de procedure dit toelaten. 
 
6.9.2.3 Ontwerpcriteria. 
 
6.9.2.3.1 VVK-houders moeten zodanig ontworpen worden dat de spanningen mathematisch of 
experimenteel met behulp van weerstandsmetingen of via een andere door de bevoegde overheid 
goedgekeurde methode geanalyseerd kunnen worden. 
 
6.9.2.3.2 VVK-houders moeten zodanig ontworpen en gebouwd worden dat ze kunnen weerstaan aan 
de beproevingsdruk. Voor bepaalde stoffen worden specifieke bepalingen opgelegd door de van 
toepassing zijnde instructie voor vervoer in mobiele tanks vermeld in kolom (10) van tabel A van 
hoofdstuk 3.2 en beschreven in 4.2.5, of door een bijzondere bepaling voor het vervoer in mobiele 
tanks vermeld in kolom (11) van tabel A van hoofdstuk 3.2 en beschreven in 4.2.5.3. De minimale 
wanddikte van VVK-houders mag niet minder zijn dan voorgeschreven in 6.9.2.4. 
 
6.9.2.3.3 Bij de voorgeschreven beproevingsdruk mag de in de houder in mm/mm gemeten maximale 
vervorming veroorzaakt door de spanning niet leiden tot de vorming van microscheurtjes, en mag 
daarom het eerste breekpunt of punt van beschadiging van het hars bij rek, gemeten tijdens de in 
6.9.2.7.1.2 c) voorgeschreven trekproeven, niet overschrijden. 
 
6.9.2.3.4 Voor de inwendige beproevingsdruk, de uitwendige 
berekeningsdruk gespecificeerd in 6.7.2.2.10, de statische spanningen vermeld in 6.7.2.2.12 en de 
statische zwaartekrachten veroorzaakt door de inhoud bij de voorziene maximale densiteit en de 
maximale vullingsgraad, mogen de faalcriteria (FC) in de lengterichting, in de omtrekrichting en in 
elke andere richting in het vlak van de verschillende lagen van het composietmateriaal, de volgende 
waarde niet overschrijden: 
       1 
FC ≤ ─── 
       K 
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waarbij : 
K= K0 x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 
 
waarbij : 
K een waarde moet hebben van ten minste 4 
 
K0 is een weerstandsfactor. Voor het algemeen ontwerp moet de waarde van K0 groter of gelijk zijn 
aan 1,5. De waarde van K0 moet vermenigvuldigd worden met een factor twee, tenzij de houder 
voorzien is van een bescherming die bestaat uit een volledig metalen raamwerk met inbegrip van 
structurele elementen in de lengte- en dwarsrichting; 
 
K1  is een factor die rekening houdt met de verslechtering van de eigenschappen van het materiaal 
ten gevolge van de kruip en de veroudering. Hij wordt bepaald door de formule:  
      1 
K1 = ──── 
     αß 
 
waarbij “α” de kruipfactor is en “ß “ de verouderingsfactor, in overeenstemming met de 
respectievelijke bepalingen van 6.9.2.7.1.2 e) en f). Wanneer ze gebruikt worden in de berekening, 
moeten de factoren α en β tussen 0 en 1 liggen.  
 
Men kan ook, uit voorzorg, beslissen dat K1 = 2 voor het uitvoeren van de numerieke validatie oefening 
van 6.9.2.3.4 (wat niet wegneemt dat het nodig is om beproevingen uit te voeren om α en β te 
bepalen). 
 
K2  een factor die verband houdt met de bedrijfstemperatuur en met de thermische eigenschappen 
van het hars; hij wordt bepaald door de volgende vergelijking, maar met een minimale waarde van 1: 
 
K1 = 1,25 - 0,0125 (HDT-70) 
 
waarbij HDT de thermische distortietemperatuur van het hars is, in °C; 
 
K3 een factor die verband houdt met de materiaalmoeheid, de waarde van K3 is gelijk aan 1,75 tenzij 
met de bevoegde overheid andere waarden zijn overeengekomen. Voor het in 6.7.2.2.12 omschreven 
dynamisch ontwerp moet K3 gelijk zijn aan 1,1; 
 
K4  een factor die verband houdt met de vernetting (uitharding) van het hars met de volgende 
waarden:  
 
1,0 wanneer de vernetting (uitharding) bereikt wordt volgens een goedgekeurde en gedocumenteerde 
methode, en het in 6.9.2.2.2 beschreven kwaliteitsmanagementsysteem de controle van de 
vernettingsgraad (uithardingsgraad) van elke mobiele tank uit VVK omvat, gebruik makend van een 
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directe meetmethode omschreven in 6.9.2.7.1.2 h), zoals differentiële scanningcalorimetrie (DSC) 
volgens de norm ISO 11357-2:2016; 
 
1,1 wanneer de vorming van het thermoplastische hars of de vernetting (uitharding) van de 
thermohardende hars bereikt wordt volgens een erkende en gedocumenteerde methode, en het in 
6.9.2.2.2 beschreven kwaliteitssysteem de controle van – al naargelang het geval – de eigenschappen 
van het gevormde thermoplastische hars of de mate van vernetting (uitharding) van het 
thermohardende hars, voor elke mobiele tank uit VVK ,gebruik makend van een indirecte methode 
omschreven in 6.9.2.7.1.2 h) zoals de Barcol-test volgens de norm ASTM D2583:2013-03 of EN 59:2016, de 
HDT-test volgens de norm ISO 75-1:2013, thermomechanische analyse volgens de norm ISO 11359-1:2014, 
of dynamische thermomechanische analyse volgens de norm ISO 6721-11:2019; 
 
1,5  in de andere gevallen. 
 
K5  een factor die verband houdt met de instructies voor het vervoer in mobiele tanks van 4.2.5.2.6: 

 
1,0 voor instructie T1 tot en met T19; 
 
1,33 voor instructie T20; 
 
1,67 voor instructie T21 tot en met T22. 

 
Er moet een validatie van het ontwerp uitgevoerd worden die gebaseerd is op een numerieke analyse 
en op relevante faalcriteria van de composieten om te controleren of de spanningen in de plooien 
van de houder lager zijn dan de toelaatbare waarden. De relevante faalcriteria van de composieten 
omvatten onder andere de criteria Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin en Yamada-Sun, de SIFT-methode (Strain 
Invariant Failure Theory), het maximale vervormingscriterium of het maximale spanningscriterium. 
Andere weerstandscriteria zijn toegelaten na overeenstemming met de bevoegde overheid. De 
methode van dergelijke validatie-oefening van het ontwerp en de daaruit volgende resultaten moeten 
meegedeeld worden aan de bevoegde overheid. 
 
De toegestane waarden moeten bepaald worden op basis van experimenten gericht op het vaststellen 
van de vereiste parameters in functie van de gekozen faalcriteria gecombineerd met de 
veiligheidsfactor K, met de weerstandswaarden gemeten in overeenstemming met 6.9.2.7.1.2 c), en met 
de maximale  vervormingscriteria voorgeschreven in 6.9.2.3.5. De analyse van de naden moet 
uitgevoerd worden in functie van de toegestane waarden bepaald in overeenstemming met 6.9.2.3.7 
en de volgens 6.9.2.7.1.2 g) gemeten weerstandswaarden. De knik moet onderzocht worden in 
overeenstemming met 6.9.2.3.6. Het ontwerp van de openingen en de metalen insluitingen moet 
onderzocht worden in overeenstemming met 6.9.2.3.8. 
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6.9.2.3.5  Bij om het even welke van de in 6.7.2.2.12 en 6.9.2.3.4 gedefinieerde spanningen mag de er uit 
voortvloeiende rek in om het even welke richting niet groter zijn dan de kleinste van de volgende 
waarden: de waarde vermeld in onderstaande tabel of één tiende van de rek bij breuk van het hars 
bepaald volgens de norm ISO 527-2:2012. 
 
Voorbeelden van gekende limieten zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Type hars Maximale vervorming in spanning (%) 

Onverzadigd polyester of fenol 0,2 

Vinylester 0,25 

Epoxy 0,3 

Thermoplastisch Zie 6.9.2.3.3 

 
6.9.2.3.6 Voor de uitwendige berekeningsdruk moet de minimale veiligheidsfactor voor de analyse van 
de knik van de houder in de lengterichting deze zijn zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde 
code voor drukhouders, maar hij mag niet minder zijn dan 3.  
 
6.9.2.3.7 De lijmverbindingen of de overlappende elementen in de verbindingsnaden, inclusief deze van 
de bodems, verbindingen tussen de uitrusting en de houder, naden tussen de houder en de 
slingerschotten en scheidingswanden, moeten bestand zijn tegen de spanningen vermeld in 6.7.2.2.12, 
6.9.2.2.3.1, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 en 6.9.2.3.6. Om spanningsconcentraties in de overlappende elementen te 
voorkomen moeten de verbonden stukken afgeschuind worden in een verhouding van ten hoogste 
1/6.  
 
De weerstand tegen afschuifkrachten tussen de overlappende elementen en de onderdelen van de 
tank waaraan ze bevestigd zijn, mag niet kleiner zijn dan: 
 
          Q      R 
  = γ ⎯    ⎯-- 
           l         K 
 
waarbij : 
 
R  de interlaminaire afschuifweerstand is volgens ISO-norm 14130:1997 en Cor 1:2003; 
Q  de belasting per breedte-eenheid van de onderlinge verbinding is; 
 
K de veiligheidsfactor bepaald volgens 6.9.2.3.4 is; 
 
l de lengte van de overlappende elementen is; 
 
γ de kerffactor die de gemiddelde spanning die uitgeoefend wordt op de verbinding relateert met de 
maximale spanning op de verbinding op de plaats waar de breuk begint. 
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Andere berekeningsmethodes voor de naden zijn toegelaten na goedkeuring door de bevoegde 
overheid. 
 
6.9.2.3.8 Het gebruik van metalen flenzen en hun sluitingen is toegelaten voor VVK-houders in 
overeenkomstig met de desbetreffende ontwerpvoorschriften beschreven in 6.7.2. De openingen in de 
VVK-houder moeten zodanig versterkt worden dat zij dezelfde veiligheidsfactoren bieden tegen de 
statische en dynamische belastingen die – voor de houder zelf – voorgeschreven zijn in 6.7.2.2.12, 
6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 en 6.9.2.3.6. Het aantal openingen moet zo klein mogelijk zijn. De verhouding van de 
assen van ovale openingen mag niet groter zijn dan 2. 
 
Wanneer de flenzen of metalen onderdelen door verlijming geïntegreerd werden in de VVK-houders, 
dan moet de karakteriseringsmethode beschreven in 6.9.2.3.7 toegepast worden op de naad tussen 
het metaal en het VVK-materiaal. Wanneer de metalen flenzen of onderdelen op een andere manier 
vastgemaakt worden, bijvoorbeeld door middel van schroefdraadbevestigingen, dan moeten de 
relevante bepalingen van de norm met betrekking tot de drukrecipiënten toegepast worden.6.9.2.3.9
 De weerstand van de houder moet berekend worden met 
behulp van de eindige-elementenmethode door simulatie van de verschillende lagen van de houder, 
de naden tussen de VVK-houder en het raamwerk van de container, en de openingen. Bijzonderheden 
moeten behandeld worden door het volgen van een geschikte methode in overeenstemming met de 
toegepaste ontwerpcode.  
 
6.9.2.4 Minimale wanddikte van de houders. 
 
6.9.2.4.1 De minimale wanddikte van de VVK-houders moet bevestigd worden door de 
weerstandsberekeningen van de houder, rekening houdend met de voorschriften van 6.9.2.3.4. 
 
6.9.2.4.2 De minimale dikte van de dragende lagen van de VVK-houders moet berekend worden volgens 
6.9.2.3.4, maar moet in alle gevallen ten minste 3 mm zijn. 
 
6.9.2.5 Onderdelen van mobiele tanks uitgerust met een VVK-houder. 
 
De bedrijfsuitrustingen, de openingen in het onderste gedeelte, de drukontlastingsinrichtingen, de 
meters, de steunen, de raamwerken, en de toebehoren voor het hijsen en het vastzetten van de 
mobiele tanks moeten beantwoorden aan de voorschriften van 6.7.2.5 tot en met 6.7.2.17. De 
bepalingen van 6.9.2.3.8 zijn van toepassing op alle andere onderdelen uit metaal die geïntegreerd 
moeten worden in de VVK-houder. 
 
6.9.2.6 Typegoedkeuring 
 
6.9.2.6.1 De typegoedkeuring van mobiele tanks uit VVK moet beantwoorden aan de voorschriften van 
6.7.2.18. De volgende bijkomende voorschriften zijn van toepassing op mobiele tanks uit VVK.  
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6.9.2.6.2 Het beproevingsrapport van het prototype dat gebruikt wordt voor de typegoedkeuring moet 
bovendien de volgende elementen bevatten: 
 

a) de resultaten van de beproevingen, uitgevoerd op het materiaal, gebruikt voor de bouw van 
de houders uit VVK in overeenstemming met de voorschriften van 6.9.2.7.1; 
 

b) de resultaten van de valtest in overeenstemming met de voorschriften van 6.9.2.7.1.4; 
 

c) de resultaten van de brandwerendheidstest in overeenstemming met de bepalingen van 
6.9.2.7.1.5. 

 
6.9.2.6.3 Er moet een inspectieprogramma voor de gebruiksduur opgesteld worden, en dit moet 
opgenomen worden in het bedrijfshandboek om zo de staat van de houder te kunnen opvolgen 
tijdens de periodieke keuringen. Het inspectieprogramma moet de nadruk leggen op de belangrijkste 
spanningspunten vastgelegd overeenkomstig de in 6.9.2.3.4 uitgevoerde analyse van het ontwerp. De 
inspectiemethode moet rekening houden met de wijze van verval waaraan de belangrijkste 
spanningspunten eventueel blootgesteld kunnen worden (bijvoorbeeld; trekspanning of 
interlaminaire spanning). De inspectie moet uitgevoerd worden in de vorm van een combinatie van 
visuele en niet-destructieve testen (bijvoorbeeld; geluidsgolven, ultrasone beoordelingen, 
thermografische analyses). Wanneer verwarmingselementen gebruikt worden, moet het 
inspectieprogramma voor de levensduur een onderzoek van de houder of representatieve punten 
voorzien om rekening te houden met de effecten van oververhitting. 
 
6.9.2.6.4 Een representatief prototype van de tank moet onderworpen worden aan de hierna 
voorgeschreven beproevingen. Daarbij mag de bedrijfsuitrusting, indien nodig, vervangen worden 
door andere elementen. 
 
6.9.2.6.4.1 Het prototype moet geïnspecteerd worden om de overeenstemming met de specificaties 
van het model vast te stellen. Deze inspectie moet een inwendige en uitwendige visuele controle en 
het nameten van de voornaamste afmetingen omvatten.  
 
6.9.2.6.4.2 Het prototype, voorzien van rekstrookjes op alle plaatsen waar de spanning hoog is zoals 
geïdentificeerd in het kader van de in overeenstemming met  6.9.2.3.4 uitgevoerde 
bekrachtigingsoefening van het ontwerp, moet onderworpen worden aan de volgende belastingen 
en de hieruit volgende spanning moeten opgetekend worden: 
 

a) De tank moet met water gevuld worden tot de maximale vullingsgraad. De meetresultaten 
dienen om de theoretische waarden in overeenstemming met 6.9.2.3.4 te ijken; 

 
b) De tank moet met water gevuld worden tot de maximale vullingsgraad en moet onderworpen 

worden aan statische belastingen in de drie richtingen, bevestigd aan de basis door middel 
van hoekstukken, zonder toepassing van een extra massa die extern is aan de houder. Om de 
effectief bekomen resultaten te vergelijken met de theoretische berekende waarden volgens 
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6.9.2.3.4 moeten de geregistreerde spanningen geëxtrapoleerd worden in functie van de 
coëfficiënt van de in 6.7.2.2.12 voorgeschreven en gemeten versnellingen;  
 

c) De tank moet met water gevuld worden en aan de  vastgestelde beproevingsdruk 
onderworpen worden. Onder deze belasting mag de tank geen lekkage en geen zichtbare 
schade vertonen.  

 
In geen enkele van deze belastende omstandigheden mag de spanning die overeenkomt met het 
gemeten vervormingsniveau de in 6.9.2.3.4 berekende minimale veiligheidsfactor overschrijden. 
 
6.9.2.7 Bijkomende bepalingen van toepassing op mobiele tanks uit VVK. 
 
6.9.2.7.1 Beproevingen van de materialen. 
 
6.9.2.7.1.1 Harsen. 
 
De rek bij breuk van het hars wordt bepaald volgens de norm ISO 527-2:2012. De thermische 
distortietemperatuur (HDT) van het hars moet bepaald worden in overeenstemming met de 
voorschriften van de norm ISO 75-1:2013. 
 
6.9.2.7.1.2 Monsters van de houder. 
 
Vóór de beproevingen moet alle bekleding verwijderd worden van de monsters. Wanneer het niet 
mogelijk is om monsters te nemen uit de houder, mogen controlemonsters van de houder gebruikt 
worden. De beproevingen moeten betrekking hebben op de volgende punten:  
 

a) De dikte van de lagen van de centrale wand van de houder en de bodems; 
 

b) Het massagehalte en de samenstelling van de versterkte composiet volgens de norm ISO 
1172:1996 of ISO 14127:2008, alsook de oriëntatie en plaatsing van de versterkingslagen; 

 
c) De treksterkte, de rek bij breuk en de elasticiteitsmodulus volgens de norm ISO 527-4:1997 of 

ISO 527-5:2009 voor de omtrek- en lengterichting van de houder. Voor de delen van de houder 
uit VVK moeten de beproevingen in overeenstemming met de normen                   ISO 527-
4:1997 of ISO 527-5:2009 uitgevoerd worden op representatieve lagen om zo de relevantie van 
de veiligheidsfactor (K) te kunnen beoordelen. Ten minste zes stalen moeten gebruikt worden 
per meting van de treksterkte, en de treksterkte die weerhouden moet worden is de 
gemiddelde minus twee standaardafwijkingen; 
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d) De weerstand en vervorming bij buiging, vastgesteld door de drie of vierpuntsbuigproef in 
overeenstemming met de norm ISO 14125:1998 + Amd. 1:2011, uitgevoerd op een monster met 
een minimale breedte van 50 mm dat geplaatst werd op een afstand van zijn steun die gelijk 
is aan ten minste 20 maal de wanddikte. Er moeten ten minste vijf stalen gebruikt worden. 

 
e) De kruipfactor α, bepaald door het gemiddelde resultaat te nemen van ten minste twee stalen 

van de  in d) beschreven configuratie, gedurende 1.000 uur onderworpen aan kruip in een 
drie- of vierpuntsbuiginrichting bij de in 6.9.2.2.3.2 voorgeschreven maximale temperatuur 
van het ontwerp. Elk staal moet onderworpen worden aan de volgende beproeving: 

 
i) Plaats het staal onbelast in een buiginrichting, in een oven afgesteld op de maximale 

temperatuur van het ontwerp en laat dit gedurende ten minste 60 minuten 
acclimatiseren; 
 

ii) Voeg in overeenstemming met de norm 14125:1998 + Amd. 1:2011 een last toe aan het te 
testen staal, bij een buigspanning die gelijk is aan de in d) bepaalde breukspanning 
gedeeld door vier. Hou gedurende ten minste 1000 uur en zonder onderbreking de 
mechanische belasting aan bij de maximale temperatuur van het ontwerp; 
 

iii) Meet de initiële vervorming zes minuten na het aanbrengen van de in e) ii) 
voorgeschreven volledige last. Het staal moet onder belasting in de 
beproevingsapparatuur blijven; 
 

iv) Meet de finale vervorming 1000 uur na het aanbrengen van de in e) ii) voorgeschreven 
volledige last; en  
 

v) Bereken de kruipfactor α door de in e) iii) voorgeschreven initiële vervorming te delen 
door de in e) iv) voorgeschreven finale vervorming. 

 
f) De verouderingsfactor β, bepaald door het gemiddelde resultaat te nemen van ten minste 

twee stalen van de in d) beschreven configuratie, onderworpen aan een statische belasting 
in een drie- of vierpuntsbuiginrichting volgend op een onderdompeling in water gedurende 
1.000 uur bij de in 6.9.2.2.3.2 voorgeschreven maximale temperatuur van het ontwerp. Elk staal 
moet onderworpen worden aan de volgende beproeving: 

 
i) Vóór de beproeving of de conditionering moeten de stalen gedurende 24 uur gedroogd 

worden in een oven bij 80°C; 
 

ii) Het staal moet in overeenstemming met de norm ISO 14125:1998 + Amd1:2011 bij 
omgevingstemperatuur onderworpen worden aan een belasting in een drie- of 
vierpuntsbuiginrichting, bij een buigspanning die gelijk is aan de in d) bepaalde maximale 
spanning gedeeld door vier. Meet de initiële vervorming zes minuten na het aanbrengen 
van de volledige last. Verwijder het staal uit de beproevingsapparatuur; 
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iii) Dompel het staal onbelast zonder onderbreking gedurende 1.000 uur onder in water bij 

de maximale temperatuur van het ontwerp. Verwijder aan het einde van deze 
conditioneringsperiode de stalen, hou ze vochtig bij omgevingstemperatuur en voltooi 
de in f) iv) beschreven procedure binnen 3 dagen; 
 

iv) Het staal moet onderworpen worden aan een tweede reeks statische belastingen onder 
dezelfde voorwaarden als in f) ii). Meet de finale vervorming zes minuten na het 
aanbrengen van de volledige last. Verwijder het staal uit de beproevingsapparatuur; 
 

v) Bereken de verouderingsfactor β door de in f) ii) voorgeschreven initiële vervorming te 
delen door de in f) iv) voorgeschreven finale vervorming. 

 
g) De interlaminaire afschuifweerstand van de naden moet gemeten worden door 

representatieve monsters te testen volgens de norm ISO 14130:1997; 
 

h) De doeltreffendheid, al naargelang het geval, van de technieken voor het vormen van 
thermoplastisch hars of het vernetten en uitharden van lagen uit thermohardend hars wordt 
bepaald door middel van één of meerdere van de volgende methoden:  

 
i) Rechtstreekse meting, al naargelang het geval, van de eigenschappen van het 

thermoplastisch gevormde hars of de mate van vernetting van het thermohardende hars: 
de glasovergangstemperatuur (Tg) of de smelttemperatuur (Tm) bepaald door middel van 
differentiële scanningcalorimetrie (DSG) volgens de norm ISO 11357-2:2016; 
 

ii) Onrechtstreekse meting van de eigenschappen van het thermoplastisch gevormde hars of 
de mate van vernetting van het thermohardende hars: 
 

- HDT bepaald volgens de norm ISO 75-1:2012; 
 

- Tg of Tm bepaald met behulp van thermomechanische analyse volgens de norm     ISO 
11359-1:2014; 
 

- Dynamische thermomechanische analyse volgens de norm ISO 6721-11:2019; 
 

- Barcol-test volgens de norm ASTM D2583:2013-03 of EN 59:2016. 
 
6.9.2.7.1.3 De chemische compatibiliteit van de bekleding en de chemische contactoppervlakken van 
de bedrijfsuitrusting met de te vervoeren stoffen moet aangetoond worden door één van de volgende 
methodes. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle aspecten van de compatibiliteit van de 
materialen van de houder en van zijn uitrusting met de te vervoeren stoffen, inclusief de chemische 
aantasting van de houder, het initiëren van kritieke reacties door de inhoud en gevaarlijke reacties 
tussen beide. 
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a) Om de aantasting van de houder vast te stellen, moeten representatieve monsters die uit de 

houder genomen werden - met inbegrip van elke bekleding met gelaste naden - gedurende 
1.000 uur bij 50°C of bij de maximale temperatuur waarbij het vervoer van een bepaalde stof 
is toegestaan, onderworpen worden aan de chemische compatibiliteitsproef volgens norm EN 
977:1997. In vergelijking met een niet beproefd monster mag het verlies aan sterkte en 
elasticiteitsmodulus, gemeten met de buigweerstandsproeven volgens de norm EN 978:1997, 
niet meer zijn dan 25%. Scheuren, blazen, putjes, het loskomen van lagen en bekledingen en 
een ruw oppervlak, zijn niet aanvaardbaar. 

 
b) De compatibiliteit mag ook vastgesteld worden op basis van gecertificeerde en 

gedocumenteerde gegevens die voortkomen uit positieve ervaringen betreffende de 
compatibiliteit van de te laden stoffen met de materialen van de houder waarmee ze bij 
bepaalde temperaturen, gedurende een bepaalde tijd en onder andere relevante 
bedrijfsvoorwaarden in contact komen. 

 
c) Gepubliceerde gegevens in de gespecialiseerde literatuur, de normen of andere bronnen, en 

die voor de bevoegde overheid aanvaardbaar zijn, mogen ook gebruikt worden. 
 

d) Met de goedkeuring van de bevoegde overheid mogen andere methodes voor de beoordeling 
van de chemische compatibiliteit gebruikt worden. 

 
6.9.2.7.1.4 Kogelvalproef volgens de norm EN 976-1:1997. 
 
Het prototype moet aan een kogelvalproef onderworpen worden volgens de norm EN 976-1:1997, nr. 
6.6. Er mag geen zichtbare schade zijn, noch aan de binnenkant noch aan de buitenkant van de tank. 
 
6.9.2.7.1.5 Brandwerendheidstest. 
 
6.9.2.7.1.5.1Een representatief prototype van de tank voorzien van zijn bedrijfs- en structuuruitrusting, 
en tot 80% van zijn capaciteit gevuld met water, moet gedurende 30 minuten blootgesteld worden 
aan een volledige omsluiting door vlammen die afkomstig zijn van een open vuur in een bak gevuld 
met stookolie of van een ander type brand dat hetzelfde effect heeft. Het vuur moet gelijkwaardig 
zijn aan een theoretische brand met een vlamtemperatuur van 800°C, een stralingsvermogen van 0,9 
en – voor de tank – een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 10 W/(m²K) en een oppervlakte-
absorptievermogen van 0,8. Een minimale netto warmtestroom van 75 kW/m² moet gekalibreerd 
worden volgens de norm ISO 21843:2018. De afmetingen van de bak moeten deze van de tank aan elke 
kant overschrijden met ten minste 50 cm en de afstand tussen het brandstofniveau en de tank moet 
50 cm tot 80 cm bedragen. De rest van de tank die zich onder het vloeistofniveau bevindt, in het 
bijzonder de openingen en sluitingen, moet lekdicht blijven op een paar druppels na. 
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6.9.2.8 Controles en beproevingen. 
6.9.2.8.1 De controles en beproevingen van tanks uit VVK moeten uitgevoerd worden in 
overeenstemming met de bepalingen van 6.7.2.19. Bovendien moeten thermoplastische bekledingen 
met gelaste naden onderworpen worden aan een vonkproef volgens een gepaste norm, en dit nadat 
de drukproeven uitgevoerd werden in overeenstemming met de periodieke keuringen voorgeschreven 
in 6.7.2.19.4. 
 
6.9.2.8.2 Bovendien moeten de initiële en periodieke keuringen uitgevoerd worden met toepassing 
van het inspectieprogramma voor de gebruiksduur en elke daarmee gerelateerde inspectiemethode 
volgens 6.9.2.6.3.  
 
6.9.2.8.3 De initiële controle en beproeving is gericht op het verifiëren dat de vervaardiging van de 
tank beantwoordt aan het in 6.9.2.2.2 voorgeschreven kwaliteitssysteem. 
 
6.9.2.8.4 Bovendien moeten, tijdens de controle van de houder, de plaats van de door 
verwarmingselementen verwarmde zones aangegeven of gemarkeerd worden, voorkomen op 
ontwerptekeningen of zichtbaar gemaakt worden door middel van een gepaste techniek 
(bijvoorbeeld, infrarood). Het onderzoek van de houder moet rekening houden met de gevolgen van 
oververhitting, corrosie, erosie, overdruk en mechanische overbelasting. 
 
6.9.2.9 Bewaring van de monsters. 
 
Monsters van de houder (bijvoorbeeld, door het uitsnijden van het mangat) van elke gebouwde tank 
moeten voor toekomstige controles bewaard worden gedurende een periode van 5 jaar te rekenen 
vanaf de datum van de initiële controle en beproeving tot de bevredigende voltooiing van de vereiste 
5-jaarlijkse periodieke keuring. 
 
6.9.2.10 Merkteken. 
 
6.9.2.10.1 De voorschriften van 6.7.2.20.1, met uitzondering van alinea f) ii), zijn van toepassing op 
mobiele tanks met een houder uit VVK. 
 
6.9.2.10.2 De in overeenstemming met 6.7.2.20.1 f) i) te verstrekken inlichtingen zijn de volgende: 
“Materiaal van de structuur van de houder: vezelversterkte kunststof”, het type versterkingsvezel 
(bijvoorbeeld, “Versterking: E-glas”), en het type hars (bijvoorbeeld: “Vinylesterhars”). 
 
6.9.2.10.3 De voorschriften van 6.7.2.20.2 zijn van toepassing op mobiele tanks met een houder uit VVK 
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Hoofdstuk 6.13 (hoofdstuk 6.9 editie 2021) werd als volgt aangepast: 
 
 
Voorschriften betreffende het ontwerp, de constructie, de uitrusting, de typegoedkeuring, de 
beproevingen en markering van vaste tanks (tankvoertuigen) en afneembare tanks, uit 
vezelversterkte kunststof 
 
OPMERKING :Voor mobiele tanks en “UN”-gascontainers met verscheidene elementen (“UN”-MEGC’s), 
zie hoofdstuk 6.7; voor mobiele tanks uit FRP, zie hoofdstuk 6.9; voor vaste tanks (tankvoertuigen), 
afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks waarvan de houders uit metaal vervaardigd 
zijn, en voor batterijvoertuigen en andere gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s) dan 
de “UN”-MEGC’s, zie hoofdstuk 6.8; voor vacuümtanks voor afvalstoffen, zie hoofdstuk 6.10. 
 
6.13.1 Algemeenheden. 
 
6.13.1.1,Tanks uit vezelversterkte kunststof (VVK) moeten ontworpen, vervaardigd en beproefd worden 
in overeenstemming met een kwaliteitssysteem overeenkomstig 6.9.2.2.2; in het bijzonder mag het 
lamineren en het lassen van thermoplastische binnenbekledingen slechts uitgevoerd worden door 
gekwalificeerd personeel, en dit volgens een door de bevoegde overheid erkende procedure. 
 
6.13.1.2 De voorschriften van 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 a) en b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 en 
6.8.2.2.3 zijn ook van toepassing op het ontwerp van tanks uit VVK en op de beproevingen die ze 
moeten ondergaan. 
 
6.13.1.3 De stabiliteit van de tankvoertuigen is onderworpen aan de voorschriften van 9.7.5.1. 
 
6.13.2 Constructie. 
 
6.13.2.1 De houders uit VVK moeten ontworpen en gebouwd worden in overeenstemming met de 
voorschriften van 6.9.2.2.3.2 tot 6.9.2.2.3.7 en 6.9.2.3.6. 
 
6.13.2.2 De dragende laag van de houder is het onderdeel dat volgens 6.13.2.4 en 6.13.2.5 uitdrukkelijk 
ontworpen is om te kunnen weerstaan aan de mechanische belastingen. Dit deel bestaat normaal 
gezien uit verschillende lagen die versterkt zijn met vezels die gerangschikt zijn volgens welbepaalde 
richtingen. 
 
6.13.2.2.1 De buitenste laag uit hars of verf is het deel van de houder dat rechtstreeks blootgesteld is 
aan de atmosfeer. Ze moet bestand zijn tegen invloeden van buitenaf, in het bijzonder tegen 
incidenteel contact met de vervoerde stof. Het hars moet vulmiddelen of additieven bevatten om de 
dragende laag van de houder te beschermen tegen degradatie door ultraviolette straling. 
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6.13.2.3 Grondstoffen. 
6.13.2.3.1 Van alle materialen die gebruikt worden voor de bouw van tanks uit VVK moeten de 
herkomst en de eigenschappen gekend zijn.  
 
6.13.2.3.2 Harsen. 
 
De voorschriften van 6.9.2.2.3.10 zijn van toepassing. 
 
6.13.2.3.3 Versterkingsvezels. 
 
De voorschriften van 6.9.2.2.3.11 zijn van toepassing. 
 
6.13.2.3.4 Materialen voor de thermoplastische bekleding. 
 
Thermoplastische bekledingen zoals polyvinylchloride zonder weekmaker (PVC-U), polypropyleen (PP), 
polyvinylideenfluoride (PVDF), polytretrafluorethyleen (PTFE), enz., mogen gebruikt worden als 
materialen voor de bekleding. 
 
6.13.2.3.5 Additieven. 
 
De voorschriften van 6.9.2.2.3.12 zijn van toepassing. 
 
6.13.2.4 De houder, zijn bevestigingselementen en zijn bedrijfs- en structuuruitrusting moeten zodanig 
ontworpen zijn dat ze gedurende de voorziene levensduur van het type zonder lekkage (afgezien van 
de hoeveelheden gas die via ontgassinginrichtingen ontsnappen) bestand zijn tegen:  
 

– de statische en dynamische belastingen die onder normale vervoersomstandigheden 
voorkomen;  

 
– de in 6.13.2.5 tot en met 6.13.2.9 gedefinieerdeminimale belastingen  

 
6.13.2.5 Bij de in 6.8.2.1.14 a) en b) aangegeven drukken en onder inwerking van de statische 
zwaartekrachten die bij de maximale vullingsgraad uitgeoefend worden door een inhoud met de voor 
het ontwerp gespecificeerde maximale densiteit, mogen de faalcriteria (FC) in de lengterichting, in de 
omtrekrichting en in elke andere richting in het vlak van de verschillende lagen van het 
composietmateriaal, de volgende waarde niet overschrijden: 
 
 
      1 
FC ≤ ─── 
       K  
waarbij : 
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K= S x K0 x K1 x K2 x K3  
 
waarbij : 
 
K een waarde moet hebben van ten minste 4,  
 
S = de veiligheidscoëfficiënt. Voor het algemeen ontwerp geldt dat, als de tanks in kolom (12) van 
tabel A van hoofdstuk 3.2 aangegeven worden door een tankcode met de letter “G” als tweede 
onderdeel (zie 4.3.4.1.1), de waarde van S ten minste gelijk moet zijn aan 1,5. Voor tanks bestemd voor 
het vervoer van stoffen die een hoger veiligheidsniveau vereisen - m.a.w. als de tanks in kolom (12) 
van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangegeven worden door een tankcode met het cijfer “4” als tweede 
onderdeel (zie 4.3.4.1.1) - moet de waarde van S vermenigvuldigd worden met een factor twee, tenzij 
de houder voorzien is van een bescherming tegen beschadigingen die bestaat uit een volledig metalen 
raamwerk met inbegrip van structurele elementen in de lengte- en dwarsrichting; 
 
K0 = een factor die rekening houdt met de verslechtering van de materiaaleigenschappen te wijten 
aan kruip en veroudering ten gevolge van de chemische inwerking van de te vervoeren stoffen, hij 
wordt bepaald met de formule: 
 
      1 
K0 = ──── 
      αß 
waarbij “α“ de kruipfactor en “ß“ de verouderingsfactor is bepaald in overeenstemming met de 
respectievelijke bepalingen van 6.13.4.2.2 e) en f). Men mag ook de conservatieve waarde K0 = 2 
gebruiken. Wanneer ze gebruikt worden in de berekening moeten de factoren α en β tussen 0 en 1 
liggen; 
 
K1 = een factor die verband houdt met de bedrijfstemperatuur en met de thermische eigenschappen 
van het hars; hij wordt bepaald door de volgende vergelijking, maar met een minimale waarde van 1: 
 
K1 = 1,25 - 0,0125 (HDT-70) 
 
waarbij HDT de thermische distortietemperatuur van het hars is, in °C; 
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K2 = een factor die verband houdt met de materiaalmoeheid, de waarde van K2 is gelijk aan 1,75 tenzij 
met de bevoegde overheid andere waarden zijn overeengekomen. Voor het in 6.8.2.1.2 omschreven 
dynamisch ontwerp zal de waarde K2 =1,1 gebruikt worden; 
 
K3 = een factor die verband houdt met de vernetting van het hars, en de volgende waarden heeft:  
 
- 1,0 wanneer de vernetting bereikt werd volgens een goedgekeurde en gedocumenteerde methode, 
en het in 6.9.2.2.2 beschreven kwaliteitsmanagementsysteem de controle van de mate van vernetting 
van elke tank uit VVK omvat, gebruik makend van een directe meetmethode zoals differentiële 
scanningcalorimetrie (DSC) volgens de norm EN ISO 11357-2:2016, alsook omschreven in 6.13.4.2.2 h) i);  
 
- 1,1 wanneer de vorming van het thermoplastische hars of de vernetting van het thermohardende 
hars bereikt werd volgens een goedgekeurde en gedocumenteerde methode, en het in 6.13.1.2 
beschreven kwaliteitssysteem de controle van – al naargelang het geval – de eigenschappen van het 
gevormde thermoplastische hars of de mate van vernetting van het thermohardende hars voor elke 
tank uit VVK omvat, gebruik makend van een indirecte methode zoals de Barcol-test volgens de norm 
ASTM D2583:2013-03 of EN 59:2016, de HDT-test volgens  de norm                           EN ISO 75-1:2020, 
thermomechanische analyse volgens de norm ISO 11359-1:2014, of dynamische thermomechanische 
analyse volgens de norm ISO 6721-11:2019, alsook omschreven in 6.13.4.2.2. h) ii). 
 
- 1,5  in de andere gevallen. 
 
Er moet een validatie-oefening van het ontwerp uitgevoerd worden die gebaseerd is op een 
numerieke analyse en op relevante faalcriteria van de composieten om te controleren of de 
spanningen in de plooien van de houder lager zijn dan de toelaatbare waarden. De relevante 
faalcriteria van de composieten omvatten onder andere de criteria Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin en 
Yamada-Sun, de SIFT-methode (Strain Invariant Failure Theory), het maximale vervormingscriterium 
of het maximale spanningscriterium. Andere weerstandscriteria zijn toegelaten na overeenstemming 
met de bevoegde overheid. De methode van dergelijke validatie-oefening van het ontwerp en de 
daaruit volgende resultaten moeten worden meegedeeld aan de bevoegde overheid. 
 
De toegestane waarden moeten bepaald worden op basis van experimenten gericht op het vaststellen 
van de vereiste parameters in functie van de gekozen faalcriteria gecombineerd met de 
veiligheidsfactor K, met de weerstandswaarden gemeten in overeenstemming met  6.13.4.2.2 c), en 
met de maximale vervormingscriteria voorgeschreven in 6.13.2.6. De analyse van de naden moet 
uitgevoerd worden in functie van de toegestane waarden bepaald in overeenstemming met 6.13.2.9 
en de volgens 6.13.4.2.2 g) gemeten weerstandswaarden. De knik moet onderzocht worden in 
overeenstemming met 6.9.2.3.6. Het ontwerp van de openingen en de metalen insluitingen moet 
onderzocht worden in overeenstemming met 6.13.2.10. 
 
6.13.2.6  Bij om het even welke van de in 6.8.2.1.1 en 6.13.2.5 gedefinieerde spanningen mag de er uit 
voortvloeiende rek in om het even welke richting niet groter zijn dan de kleinste van de volgende 
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waarden: de waarde vermeld in onderstaande tabel of één tiende van de rek bij breuk van het hars 
bepaald volgens de norm EN ISO 527-2:2012. 
 
Voorbeelden van gekende limieten zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Type hars Maximale vervorming in spanning (%) 

Onverzadigd polyester of fenol 0,2 

Vinylester 0,25 

Epoxy 0,3 

Thermoplastisch Zie 6.13.2.7 

 
 
6.13.2.7 Bij de voorgeschreven beproevingsdruk, die niet lager mag zijn dan de berekeningsdruk 
volgens 6.8.2.1.14 a) en b), mag de maximale rek in de houder niet groter zijn dan de rek bij breuk van 
het hars. 
 
6.13.2.8 De houder moet bestand zijn tegen de in 6.13.4.3.3 gespecificeerde kogelvalproef, zonder enige 
zichtbare inwendige of uitwendige beschadiging op te lopen. 
 
6.13.2.9 De lijmverbindingen en de overlappende elementen in de verbindingsnaden, inclusief deze van 
de bodems en de verbindingen tussen de houder en de slingerschotten en scheidingswanden, moeten 
bestand zijn tegen de hierboven vermelde statische en dynamische spanningen. Om 
spanningsconcentraties in de overlappende elementen te voorkomen moeten de verbonden stukken 
afgeschuind worden in een verhouding van ten hoogste 1/6.  
 
 De weerstand tegen afschuifkrachten tussen de overlappende elementen en de onderdelen van de 
tank waaraan ze bevestigd zijn, mag niet kleiner zijn dan: 
 
           Q       R 
  = γ ⎯    ⎯- 
          l         K 
 
waarbij : 
 
R = de interlaminaire afschuifweerstand volgens de norm ISO 14130:1997 en Cor 1:2003; 
 
Q  = de belasting per lengte-eenheid waaraan de verbinding moet kunnen weerstaan onder de   
 statische en dynamische belastingen; 
 
K = de factor die in overeenstemming met 6.13.2.5 berekend wordt voor de statische en  
dynamische spanningen; 
 
l = de lengte van de overlappende elementen; 



 

88 

 

 
γ = de kerffactor die de gemiddelde spanning die uitgeoefend wordt op de verbinding verbindt  
met de maximale spanning op de verbinding op de plaats waar de breuk begint. 
 
6.13.2.10 Het gebruik van metalen flenzen en hun sluitingen is toegelaten voor VVK-houders in 
overeenstemming met de desbetreffende ontwerpvoorschriften beschreven in 6.8.2. De openingen in 
de houder moeten zodanig versterkt zijn dat ze ten minste dezelfde veiligheidsmarges bieden tegen 
de in 6.13.2.5 gespecificeerde statische en dynamische belastingen als deze die voor de houder zelf 
voorgeschreven zijn. Het aantal openingen moet zo klein mogelijk zijn. De verhouding van de assen 
van ovale openingen mag niet groter zijn dan 2. 
 
Wanneer de flenzen of de metalen onderdelen door verlijming geïntegreerd werden in de VVK-
houders, dan moet de karakteriseringsmethode beschreven in 6.13.2.9 toegepast worden op de naad 
tussen het metaal en het VVK-materiaal. Wanneer de flenzen of de metalen onderdelen op een andere 
manier vastgemaakt werden, bijvoorbeeld door middel van schroefdraadbevestigingen, dan moeten 
de relevante bepalingen van de norm met betrekking tot de drukrecipiënten toegepast worden.  
 
6.13.2.11 Het ontwerp van de aan de houder bevestigde flenzen en leidingen moet ook rekening houden 
met de hanteringskrachten en voor het vastzetten van de bouten. 
 
6.13.2.12 De weerstand van de houder moet berekend worden met behulp van de eindige-
elementenmethode waarbij de verschillende lagen van de houder, de naden tussen de VVK-houder, 
de structuuruitrustingen en de openingen, gesimuleerd worden. 
 
6.13.2.13 De tank moet ontworpen worden om zonder betekenisvolle lekkage bestand te zijn tegen de 
gevolgen van een volledige omsluiting door vlammen gedurende 30 minuten, zoals gespecificeerd 
door de beproevingsvoorschriften van 6.13.4.3.4. Men kan de beproevingen achterwege laten wanneer 
de bevoegde overheid daarmee akkoord gaat, en wanneer er een afdoend bewijs geleverd kan worden 
door beproevingen op vergelijkbare tankontwerpen. 
 
6.13.2.14 Bijzondere voorschriften voor het vervoer van stoffen met een vlampunt van ten hoogste 
60°C. 
  
6.13.2.14.1 Tanks uit VVK bestemd voor het vervoer van stoffen met een vlampunt van ten hoogste 
60°C moeten voldoen aan de voorschriften van 6.9.2.2.3.14. 
 
6.13.2.14.2 De elektrische weerstand van het oppervlak en de weerstand tegen ontlading moeten een 
eerste keer gemeten worden op elke gebouwde tank of op een monster van de houder volgens de 
door de bevoegde overheid erkende procedure. 
 
6.13.2.14.3 In het kader van de periodieke keuring moet op elke tank de weerstand tegen ontlading 
naar de aarde gemeten worden volgens een door de bevoegde overheid erkende procedure. 
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6.13.3 Uitrustingen. 
 
6.13.3.1 De voorschriften van 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, 6.8.2.2.4 en  6.8.2.2.6 tot en met 6.8.2.2.8 zijn van 
toepassing. 
 
6.13.3.2 Bovendien zijn de bijzondere bepalingen van 6.8.4 b) (TE) die bij een bepaalde rubriek in kolom 
(13) van tabel A van hoofdstuk 3.2 vermeld staan, ook van toepassing. 
 
6.13.4 Beproevingen en typegoedkeuring. 
 
6.13.4.1 Voor elk ontwerp van een tank uit VVK moeten de bij de bouw gebruikte materialen en een 
representatief prototype van de tank onderworpen worden aan beproevingen volgens de hierna 
aangegeven aanwijzingen 
 
6.13.4.2 Beproeving van de materialen. 
 
6.13.4.2.1 Voor elk gebruikt hars moet de rek bij breuk bepaald worden volgens de norm EN ISO 527-
2:2012 en de thermische distortietemperatuur volgens de norm EN ISO 75-1:2020. 
 
6.13.4.2.2 De volgende eigenschappen moeten bepaald worden aan de hand van monsters die uit de 
houder gesneden zijn. Parallel vervaardigde monsters mogen slechts gebruikt worden wanneer het 
niet mogelijk is om monsters uit de houder te snijden. Alle bekledingen moeten voorafgaand 
verwijderd worden. 
 
 De beproevingen moeten betrekking hebben op: 
 

a) De dikte van de lagen van de centrale wand van de houder en van de bodems; 
 

b) Het massagehalte, de samenstelling van de versterkte composiet volgens de norm EN ISO 
1172:1998 of ISO 14127:2008 alsook de oriëntatie en de schikking van de versterkingslagen; 

 
c) De treksterkte, de rek bij breuk en de elasticiteitsmoduli volgens de norm EN ISO 527-4:1997 of 

EN ISO 527-5:2009 voor de omtrek- en lengterichting van de houder. Voor de delen van de 
houder uit VVK moeten de beproevingen in overeenstemming met de normen EN ISO 527-
4:1997 of EN ISO 527-5:2009 uitgevoerd worden op representatieve lagenn om zo de relevantie 
van de veiligheidsfactor (K) te kunnen beoordelen. Ten minste zes stalen moeten gebruikt 
worden per meting van de treksterkte, en de treksterkte die weerhouden moet worden is de 
gemiddelde minus twee standaardafwijkingen; 
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d) De weerstand tegen buiging en vervorming die met de buig-kruipproef volgens de norm EN 
ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 vastgesteld wordt, gedurende 1.000 uur met een monster 
dat ten minste 50 mm breed is en waarbij de afstand tussen de steunen ten minste 20 maal 
de wanddikte bedraagt; 

 
e) De kruipfactor α, bepaald door het gemiddelde resultaat te nemen van ten minste twee stalen 

van de  in d) beschreven configuratie, gedurende 1.000 uur onderworpen aan kruip in een 
drie- of vierpuntsbuiginrichting bij de in 6.13.2.1 voorgeschreven maximale 
berekeningstemperatuur. Elk staal moet onderworpen worden aan de volgende beproeving: 

 
i) Plaats het staal onbelast in een buiginrichting, in een oven afgesteld op de maximale 

berekeningstemperatuur en laat dit gedurende ten minste 60 minuten acclimatiseren; 
 

ii) Voeg in overeenstemming met de norm EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 een last toe 
aan het te testen staal, bij een buigspanning die gelijk is aan de in d) bepaalde 
breukspanning gedeeld door vier. Hou gedurende ten minste 1.000 uur en zonder 
onderbreking de mechanische belasting aan bij de maximale berekeningstemperatuur; 
 

iii) Meet de initiële vervorming zes minuten na het aanbrengen van de in e) ii) 
voorgeschreven volledige last. Het staal moet onder belasting in de 
beproevingsapparatuur blijven; 
 

iv) Meet de finale vervorming 1.000 uur na het aanbrengen van de in e) ii) voorgeschreven 
volledige last; en  
 

v) Bereken de kruipfactor α door de in e) iii) voorgeschreven initiële vervorming te delen 
door de in e) iv) voorgeschreven finale vervorming. 

 
f) De verouderingsfactor β, bepaald door het gemiddelde resultaat te nemen van ten minste 

twee stalen van de in d) beschreven configuratie, onderworpen aan een statische belasting 
in een drie- of vierpuntsbuiginrichting volgend op een onderdompeling in water gedurende 
1.000 uur bij de in 6.9.2.2.3.2 voorgeschreven maximale berekeningstemperatuur. Elk staal 
moet onderworpen worden aan de volgende beproeving: 

 
i) Vóór de beproeving of de conditionering moeten de stalen gedurende 24 uur gedroogd 

worden in een oven bij 80°C; 
 

ii) Het staal moet in overeenstemming met de norm EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 bij 
omgevingstemperatuur onderworpen worden aan een belasting in een drie- of 
vierpuntsbuiginrichting, bij een buigspanning die gelijk is aan de in d) bepaalde 
breukspanning gedeeld door vier. Meet de initiële vervorming zes minuten na het 
aanbrengen van de volledige last. Verwijder het staal uit de beproevingsapparatuur; 
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iii) Dompel het staal onbelast zonder onderbreking gedurende 1000 uur onder in water bij 
de maximale berekeningstemperatuur. Verwijder aan het einde van deze 
conditioneringsperiode de stalen, hou ze vochtig bij omgevingstemperatuur en handel 
de in f) iv) beschreven procedure binnen 3 dagen af; 
 

iv) Het staal moet onderworpen worden aan een tweede reeks statische belastingen onder 
dezelfde voorwaarden als in f) ii). Meet de finale vervorming zes minuten na het 
aanbrengen van de volledige last. Verwijder het staal uit de beproevingsapparatuur; 
 

v) Bereken de verouderingsfactor β door de in f) ii) voorgeschreven initiële vervorming te 
delen door de in f) iv) voorgeschreven finale vervorming. 
 

g) De weerstand tegen afschuifkrachten tussen de lagen moet gemeten worden door 
representatieve monsters te testen volgens de norm EN ISO 14130:1997; 

 
h) De doeltreffendheid, al naargelang het geval, van de technieken voor het vormen van 

thermoplastisch hars of het vernetten en uitharden van lagen uit thermohardend hars wordt 
bepaald door middel van één of meerdere van de volgende methoden:  

 
i) Rechtstreekse meting, al naargelang het geval, van de eigenschappen van het thermoplastisch 

gevormde hars of de mate van vernetting van het thermohardende hars: de 
glasovergangstemperatuur (Tg) of de smelttemperatuur (Tm) bepaald door middel van 
differentiële scanningcalorimetrie (DSG) volgens de norm EN ISO 11357-2:2020; 

 
ii) Onrechtstreekse meting van het thermoplastisch gevormde hars of de mate van vernetting 

van het thermohardende hars: 
 

– HDT bepaald volgens de norm EN ISO 75-1:2020; 
– Tg of Tm bepaald met behulp van thermomechanische analyse volgens de norm  

 ISO 11359-1:2014; 
– Dynamische thermomechanische analyse volgens de norm ISO 6721-11:2019; 
– Barcol-test volgens de norm ASTM D2583:2013-03 of EN 59:2016. 

 
6.13.4.2.3 De voorschriften betreffende de chemische compatibiliteit 
van 6.9.2.7.1.3 zijn van toepassing. 
 
6.13.4.3 Beproeving van het prototype. 
 
Een representatief prototype van de tank moet aan de hierna gespecificeerde beproevingen 
onderworpen worden. Daarbij mag de bedrijfsuitrusting, indien nodig, vervangen worden door 
andere elementen. 
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6.13.4.3.1 Het prototype moet geïnspecteerd worden om de overeenstemming met de specificaties van 
het model vast te stellen. Deze inspectie moet een inwendig en uitwendig visueel nazicht omvatten 
en de voornaamste afmetingen moeten gemeten worden. 
 
6.13.4.3.2 Het prototype, uitgerust met rekstrookjes op alle plaatsen waar een vergelijking met de 
theoretisch berekende waarden vereist is, moet onderworpen worden aan de volgende belastingen 
en de spanningen die er uit voortvloeien moeten opgetekend worden : 
 

a) De tank moet tot de maximale vullingsgraad gevuld worden met water. De meetresultaten 
dienen om de theoretische waarden te ijken in overeenstemming met 6.13.2.5; 

 
b) De tot de maximale vullingsgraad met water gevulde tank moet onderworpen worden aan 

versnellingen in de drie richtingen door middel van rij- en remproeven waarbij het prototype 
aan een voertuig bevestigd is. Om de effectief bekomen resultaten te vergelijken met de 
theoretisch berekende waarden volgens 6.13.2.5 moeten de geregistreerde spanningen 
geëxtrapoleerd worden in functie van de coëfficiënt van de in 6.8.2.1.2 voorgeschreven 
versnellingen en gemeten worden; 

 
c) De tank moet met water gevuld worden en aan de vastgestelde beproevingsdruk 

onderworpen worden. Onder deze belasting mag de tank geen lekkage en geen zichtbare 
schade vertonen. 

 
6.13.4.3.3 De voorschriften betreffende de kogelvalproef van 6.9.2.7.1.4 zijn van toepassing. 
 
6.13.4.3.4 De voorschriften betreffende de brandwerendheidstest van 6.9.2.7.1.5 zijn van toepassing. 
 
6.13.4.4 Typegoedkeuring. 
  
6.13.4.4.1 De bevoegde overheid moet voor elk nieuw type tank een prototypegoedkeuring afgeven 
waarin bevestigd wordt dat het ontwerp geschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is en 
beantwoordt aan de voorschriften met betrekking tot de constructie en de uitrusting, en aan de 
bijzondere bepalingen van toepassing op de te vervoeren stoffen. 
 
6.13.4.4.2 De typegoedkeuring moet opgemaakt worden op basis van de berekeningen en het 
beproevingsrapport, met inbegrip van de resultaten van alle materiaal- en prototypekeuringen en 
hun vergelijking met de theoretisch berekende waarden, en moet de specificaties betreffende het 
ontwerp en het kwaliteitssysteem vermelden. 
 
6.13.4.4.3 De typegoedkeuring moet de stoffen of de groepen van stoffen vermelden waarvan de 
compatibiliteit met de tank verzekerd is. Hun chemische benaming of de overeenstemmende 
collectieve rubriek (zie 2.1.1.2), en hun klasse en classificatiecode moeten aangegeven worden. 
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6.13.4.4.4 De typegoedkeuring moet bovendien de theoretisch berekende waarden en de 
gegarandeerde limieten (zoals de levensduur, het bereik van de bedrijfstemperaturen, de bedrijfs- en 
beproevingsdrukken, en de eigenschappen van het materiaal) vermelden, en alle voorzorgen die 
genomen moeten worden bij de bouw, de beproeving, de typegoedkeuring, de markering en het 
gebruik van elke volgens het goedgekeurde prototype vervaardigde tank. 
 
6.13.4.4.5 Er moet een inspectieprogramma opgesteld worden voor de levensduur, en dit moet 
opgenomen worden in het bedrijfshandboek (tankdossier) om zo de staat van de houder te kunnen 
opvolgen tijdens de periodieke keuringen. Het inspectieprogramma moet de nadruk leggen op de 
belangrijkste spanningspunten vastgelegd in de overeenkomstig 6.13.2.5 uitgevoerde analyse van het 
ontwerp. De inspectiemethode moet rekening houden met de wijze van verslechtering waaraan de 
belangrijkste spanningspunten eventueel blootgesteld zijn (bijvoorbeeld; rekspanning of 
interlaminaire spanning). De inspectie moet uitgevoerd worden in de vorm van een combinatie van 
visuele en niet-destructieve beproevingen (bijvoorbeeld; geluidsgolven, ultrasone beoordelingen, 
thermografische analyses). Wanneer verwarmingselementen gebruikt worden, moet het 
inspectieprogramma voor de levensduur een onderzoek van de houder of representatieve punten 
mogelijk maken om rekening te houden met de effecten van oververhitting. 
 
6.13.5 Controles 
 
6.13.5.1 Voor elke volgens het goedgekeurde prototype vervaardigde tank moeten de beproevingen 
van de materialen en de controles uitgevoerd worden zoals hierna aangegeven. 
 
6.13.5.1.1 De beproevingen van de materialen volgens 6.13.4.2.2 - met uitzondering van de trekproef en 
een vermindering van de testduur tot 100 uur voor de buig/kruipproef - moeten uitgevoerd worden 
met monsters die uit de houder genomen zijn. Parallel vervaardigde monsters mogen enkel gebruikt 
worden wanneer het niet mogelijk is om monsters uit de houder te snijden. Er moet voldaan worden 
aan de goedgekeurde theoretisch berekende waarden. 
 
6.13.5.1.2 De initiële controle en beproeving hebben als doel dat de vervaardiging van de tank voldoet 
aan het in 6.9.2.2.2 voorgeschreven kwaliteitsmanagementsysteem. De houders en hun uitrustingen 
moeten voor hun ingebruikname – samen of afzonderlijk – onderworpen worden aan een initiële 
keuring. De keuring omvat: 
 

a) een nazicht van de overeenstemming met het goedgekeurde prototype ; 
 

b) een nazicht van de ontwerpkarakteristieken ; 
 

c) een onderzoek van de inwendige en uitwendige toestand ; 
 

d) een hydraulische drukproef bij de beproevingsdruk die op het in 6.8.2.5.1 voorgeschreven 
kenplaatje aangegeven is ;  
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e) een nazicht van de goede werking van de uitrusting ;  
 

f) een dichtheidsbeproeving, indien de houder en zijn uitrusting elk afzonderlijk aan een 
hydraulische drukproef onderworpen werden. 

 
6.13.5.2 De voorschriften van 6.8.2.4.2 tot en met 6.8.2.4.4 zijn van toepassing op de periodieke keuring 
van de tanks. De in 6.8.2.4.3 voorziene keuring moet bovendien een nazicht van de inwendige staat 
van de houder omvatten. 
 
6.13.5.3 Bovendien moeten de initiële en periodieke keuringen uitgevoerd worden met toepassing van 
het inspectieprogramma voor de gebruiksduur en elke daarmee gerelateerde inspectiemethode 
volgens 6.13.4.4.5  
 
6.13.5.4 De keuringen en beproevingen volgens 6.13.5.1 en 6.13.5.2 moeten uitgevoerd worden door een 
deskundige die erkend is door de bevoegde overheid. In het afgeleverde getuigschrift moeten de 
resultaten van deze verrichtingen vermeld worden, en moet er verwezen worden naar de lijst van de 
stoffen die in deze tank toegelaten zijn tot het vervoer of naar de tankcode conform 6.13.4.4. 
 
6.13.6 Merkteken. 
 
6.13.6.1 De voorschriften van 6.8.2.5 zijn van toepassing op de markering van tanks uit VVK, met de 
volgende wijzigingen: 
 

a) de kenplaat van de tanks mag ook door middel van laminatie met de houder geïntegreerd 
worden of uit geschikte kunststoffen bestaan; 

 
b) het bereik van de berekeningstemperaturen moet altijd aangegeven worden; 
–  
c) daar waar er een tankcode in overeenstemming met 6.8.2.5.2 vereist is moet het 2de deel van 

de tankcode de hoogste waarde van de berekeningsdruk aangeven voor de stof(fen) die 
vervoerd mogen worden volgens het typegoedkeuringscertificaat. 

 
6.13.6.2 De te verstrekken inlichtingen over de materialen zijn de volgende: “Materiaal van de structuur 
van de houder: vezelversterkte kunststof”, het type versterkingsvezel (bijvoorbeeld, “Versterking: E-
glas”), en het type hars (bijvoorbeeld: “Vinylesterhars”). 
 
6.13.6.3 Bovendien zijn ook de bijzondere bepalingen van 6.8.4 e) (TM), die bij een bepaalde rubriek in 
kolom (13) van tabel A van hoofdstuk 3.2 vermeld staan, van toepassing. 
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2.7. HOOFDSTUK 7 - BEPALINGEN M.B.T. DE VERVOERSVOORWAARDEN, HET LADEN, HET 
LOSSEN EN DE BEHANDELING 

 
Algemene bepalingen en bijzondere bepalingen betreffende de temperatuurbeheersing 

 

Bijzondere bepalingen van toepassing op het vervoer van zelfontledende stoffen van de klasse 4.1, 

organische peroxides van de klasse 5.2 en de stoffen die gestabiliseerd worden door 

temperatuursbeheersing 
Vervoer bij een gecontroleerde temperatuur 
Paragraaf 7.1.7.4.7 
Isotherme koel- of vriescontainers bestemd voor het vervoer van stoffen die gestabiliseerd zijn door 
temperstuursregeling moeten voldoen aan volgende bepalingen: a) De totale 
warmteoverdrachtscoëfficient van een isotherme container mag niet hoger zijn dan 0,4W/m²/K; b) 
Het gebruikte koelmiddel mag niet ontvlambaar zijn; en c) Indien de containers voorzien zijn van 
ventilatieopeningen of -kleppen, moet erop gelet worden dat de koeling niet gehinderd wordt door 
deze openingen of kleppen.  
Indien de stoffen vervoerd worden in tegen warmte geïsoleerde voertuigen of containers, of in al dan 
niet mechanisch gekoelde voertuigen of containers, moeten deze voertuigen of containers voldoen 
aan de voorschriften van hoofdstuk 9.6. 
Bepalingen m.b.t. het vervoer van colli 
 
Bepalingen m.b.t. het vervoer in colli 

 

Paragraaf 7.2.4: 
V6: Afgeschaft 
V15: De IBC’s moeten vervoerd worden in gesloten voertuigen of containers 
 
Bepalingen m.b.t. het losgestort vervoer 

 
Algemene  bepalingen 
Paragraaf 7.3.1.13 
Vooraleer een container voor losgestort vervoer, een container of een voertuig gevuld wordt, moet 
een visuele inspectie uitgevoerd worden om er zich van te vergewissen dat die vanuit bouwtechnisch 
oogpunt geschikt is voor gebruik, dat de binnenwanden, het plafond en de vloer geen uitsteeksels of 
beschadigingen vertonen en dat de eventuele voeringen of retentie-uitrusting voor de stoffen geen 
winkelhaken, scheuren of beschadigingen vertonen die hun capaciteit om de lading tegen te houden 
in gevaar kunnen brengen. "Vanuit bouwtechnisch oogpunt geschikt voor gebruik" betekent dat de 
structurele onderdelen van de container voor losgestort vervoer, van de container of van het voertuig 
- zoals de bovenste en onderste langs- en dwarsliggers, de boven- en onderdrempel van deuren, de 
dwarselementen van de bodem, de hoekbalken en de hoekstukken - geen belangrijke tekortkomingen 
vertonen. "Belangrijke tekortkomingen" zijn :  

a) plooien, barsten of breuken in een structureel onderdeel of in een 
ondersteuningselement, of elke schade veroorzaakt aan de bedrijfsuitrusting of aan 
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het exploitatiemateriaal, die de integriteit van de container voor losgestort vervoer, 
van de container of de carrosserie van het voertuig aantasten ;  

b) elke vervorming van het geheel en elke schade veroorzaakt aan de hijsinrichtingen of 
aan de aansluitpunten van de manipulatie-uitrusting die groot genoeg is om de 
correcte positionering van het manipulatiemateriaal, het plaatsen en het vastzetten 
op een chassis, wagon of voertuig, of het laden in scheepsruimen te verhinderen; en, 
indien van toepassing 

c) deurscharnieren, afdichtingen of beslagen die geklemd, verdraaid, gebroken, buiten 
gebruik of afwezig zijn. 

 
 
Bepalingen m.b.t. het vervoer in tanks 

 
Paragraaf 7.4.1 
Gevaarlijke goederen mogen slechts in tanks vervoerd worden wanneer in tabel A van hoofdstuk 3.2 
in kolom (10) een mobiele tank instructie of in kolom (12) een tankcode vermeld wordt, of wanneer 
een bevoegde overheid een goedkeuring afgeleverd heeft volgens de voorwaarden gespecificeerd in 
6.7.1.3. Het vervoer moet beantwoorden aan de bepalingen van de hoofdstukken 4.2, 4.3, 4.4 of 4.5, al 
naar gelang het geval. De voertuigen – ongeacht of het dragende voertuigen, trekkende voertuigen, 
aanhangwagens of opleggers betreft – moeten voldoen aan de pertinente voorschriften betreffende 
het te gebruiken voertuig van hoofdstuk 9.1, 9.2 en 9.7, zoals aangegeven in kolom (14) van tabel A in 
hoofdstuk 3.2 
 
Bepalingen m.b.t. het laden, het lossen en de behandeling 

 
Algemene bepalingen m.b.t. het laden, het lossen en de behandeling 
Paragraaf 7.5.1.2 
Behoudens anders voorgeschreven in het ADR, mag er niet geladen worden indien : 
- uit een controle van de documenten, of 
- uit een visueel nazicht van het voertuig, of in voorkomend geval van de container(s), 
container(s) voor losgestort vervoer, tankcontainer(s), MEGC(‘s) of mobiele tank(s), en van hun 
uitrusting die bij het laden en het lossen gebruikt wordt, 
blijkt dat het voertuig en de leden van de bemanning, een container, een container voor losgestort 
vervoer, een tankcontainer, een MEGC, een mobiele tank of hun uitrusting die bij het laden en het 
lossen gebruikt wordt, niet voldoen aan de reglementaire bepalingen. De binnenkant en de buitenkant 
van een voertuig of container moeten vóór het laden geïnspecteerd worden, teneinde er zich van te 
vergewissen dat geen schade voorkomt die zijn eigen integriteit in het gedrang kan brengen, of deze 
van de lading die er in geladen moeten worden. 
 
De transporteenheid moet nagekeken worden om er zeker van te zijn dat ze vanuit bouwtechnisch 
oogpunt geschikt is voor gebruik, dat ze vrij is van residu’s die niet compatibel zijn met de lading, en 
dat – daar waar van toepassing – de laadvloer, de binnenwanden en het plafond geen uitsteeksels 
vertonen die een invloed zouden kunnen hebben op de lading en de grote containers – wanneer 
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nodig – vrij zijn van beschadigingen die de weerbestendigheid van de container zouden kunnen 
beïnvloeden.  
 
De uitdrukking “ vanuit bouwtechnisch oogpunt geschikt voor gebruik” betekent dat de structurele 
onderdelen van de transporteenheid geen belangrijke tekortkomingen vertonen. Structurele 
onderdelen voor multimodale laadeenheden zijn in het bijzonder de bovenste en onderste langs- en 
dwarsliggers, de hoekbalken en de hoekstukken en, voor de containers de boven- en onderdrempel 
van deuren en de dwarselementen van de bodem. Onder “belangrijke tekortkomingen” verstaat men: 

a) Plooien, barsten of breuken in een structureel onderdeel of in een 
ondersteuningselement, of elke schade veroorzaakt aan de bedrijfsuitrusting of aan 
het exploitatiemateriaal, die de integriteit van de laadeenheid aantasten; 

b) Elke vervorming van het geheel of elke schade veroorzaakt aan de hijsinrichtingen of 
aan de aansluitpunten van de manipulatie-uitrusting die volstaat om de correcte 
positionering van het manipulatiemateriaal, het plaatsen en het vastzetten op een 
chassis, wagon of voertuig, of het laden in scheepsruimen te verhinderen; en, indien 
van toepassing 

c) Deurscharnieren, afdichtingen van deuren en beslagen die geklemd, verdraaid, 
gebroken, buiten gebruik of afwezig zijn. 
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2.8. HOOFDSTUK8 – VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE BEMANNING, DE UITRUSTING EN DE 
EXPLOITATIE VAN DE VOERTUIGEN EN TOT DE DOCUMENTEN 

 

Geen belangrijke wijzigingen in dit hoofdstuk 

 
2.9. HOOFDSTUK 9 - VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE CONSTRUCTIE EN DE GOEDKEURING VAN DE 

VOERTUIGEN 
 
Toepassingsgebied, definities en voorschriften voor de goedkeuring van de voertuigen 
 
Keuringsdocument 
Paragraaf 9.1.3.4: “…” Deze bepalingen betekenen echter niet dat keuringen van tanks uitgevoerd 
moeten worden met kortere tussenpozen dan deze welke voorgeschreven zijn in hoofdstuk 6.8, 6.10 
of 6.13 
 
Voorschriften m.b.t. de constructie van de voertuigen 

Elekrtische uitrusting  

Algemene bepalingen 

Paragraaf 9.2.2.1  De installatie moet zodanig ontworpen, uitgevoerd en beschermd worden, dat 

onder de normale gebruiksomstandigheden van de voertuigen geen brand of kortsluiting kan 

optreden. De elektrische installatie met uitzondering van de elektrische aandrijving, die voldoet aan 

de technische voorschriften van VN-reglement nr. 1005 , zoals ten minste gewijzigd bij 

wijzigingenreeks 03,l moet, overeenkomstig de tabel van 9.2.1, voldoen aan de bepalingen van 9.2.2.2 

tot en met 9.2.2.9. 

 

Reminrichting 

Algemene bepalingen 
Paragraaf 9.2.3.1.1 De motorvoertuigen en de aanhangwagens die bestemd zijn om deel uit te maken 
van een transporteenheid met gevaarlijke goederen moeten ook voldoen aan alle technische 
voorschriften terzake van UN-Reglement nr. 139 , zoals gewijzigd, overeenkomstig de toepassingsdata 
die erin vermeld zijn.  
Voertuigen die zijn uitgerust met een elektrisch regeneratief remsysteem moeten voldoen aan alle 
relevante technische voorschriften van VN-Reglement nr. 135 , zoals ten minste gewijzigd door 
wijzigingenreeks 11, al naargelang het geval. 
 
Voorkoming van brandrisico’s 
Brandstoftanks en brandstofflessen 
Paragraaf 9.2.4.3 
OPMERKING: 9.2.4.3. is ook van toepassing op brandstoftanks en -cilinders die worden gebruikt voor 
hybride voertuigen met een elektrische aandrijving die gekoppeld is aan de mechanische transmissie 
van de verbrandingsmotor, of die een verbrandingsmotor gebruiken om een generator aan te drijven 
die de elektrische aandrijving voedt. 
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Motor  

Paragraaf 9.2.4.4  

OPMERKING: 9.2.4.4 is ook van toepassing op hybride voertuigen met een elektrische aandrijving 

gekoppeld aan de mechanische transmissie van de verbrandingsmotor, of die een 

verbrandingsmotor gebruiken om een generator aan te drijven die de elektrische aandrijving voedt. 

 

Elektrische aandrijving  

Paragraaf 9.2.4.6 

OPMERKING: 9.2.4.6 geldt ook voor hybride voertuigen met een elektrische aandrijving in combinatie 

met de mechanische transmissie van een verbrandingsmotor. Elektrische aandrijvingen mogen niet 

worden gebruikt voor EX- en FL-voertuigen. De elektrische aandrijving moet voldoen aan de 

voorschriften van VN-reglement nr. 1005 , zoals ten minste gewijzigd bij wijzigingenreeks 03. Er 

moeten maatregelen worden genomen om gevaar voor de lading door oververhitting of ontsteking 

te voorkomen. 

 
Bijkomende voorschriften  m.b.t. tankvoertuigen  (vaste tanks) tot batterijvoertuigen en tot 
completeerde voertuigen, gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen in afneembare tanks 
met een capaciteit van meer dan 1m³ of in tankcontainers, mobiele tanks of MEGC’s met een 
capaciteit van meer dan 3m³ 

 

Bijkomende voorschriften betreffende FL en EX/III voertuigen 

 

Paragraaf 9.7.9.1 is aangepast 

Bijkomende veiligheidsvoorschriften betreffende FL en EX/III voertuigen. 9.7.9.1 De volgende 

voertuigen moeten uitgerust zijn met een automatisch blussysteem voor het compartiment waar 

zich de interne verbrandingsmotor bevind, die dient om het voertuig aan te drijven: a) De FL 

voertuigen die vloeibaar gemaakte, samengeperste, ontvlambare gassen vervoeren met 

classificatiecode F: b) De FL voertuigen die ontvlambare vloeistoffen van verpakkingsgroep I of 

verpakkingsgroep II vervoeren; en c) De EX/III voertuigen  

 

Paragraaf 9.7.9.2 is aangepast 

De volgende voertuigen moeten uitgerust zijn met een thermische beveiliging die de uitbreiding van 

een brand vanaf alle wielen kan vertragen: a) De FL voertuigen die vloeibaar gemaakte, 

samengeperste, ontvlambare gassen vervoeren met classificatiecode F: b) b) De FL voertuigen die 

ontvlambare vloeistoffen van verpakkingsgroep I of verpakkingsgroep II vervoeren; en c) c) De EX/III 

voertuigen OPMERKING: Het doel is om, bijvoorbeeld door warmteschilden of andere gelijkwaardige 

voorzieningen, te voorkomen dat het vuur zich verspreid naar de lading: a) hetzij door directe 

verspreiding van het wiel naar de lading b) herzij door indirecte verspreiding van het wiel, via de 

cabine naar de lading
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