
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2017/205540]
Wijzigingen aan de bijlagen A en B van het ADR dat in werking trad op 1 januari 2017

Hoofdstuk 1.1, § 1.1.3.2 (a)
Vervang in de tabel bij aardgas/biogas en waterstof in de kolom energie-inhoud ″liter″ door ″Nm3″
Hoofdstuk 2.2, 2.2.43.1.8 c)
Vervang ″van meer dan″ door ″dat groter is dan″
Hoofdstuk 3.2 Tabel A
UN2908 Voeg bijzondere bepaling 368 toe in kolom 6
UN2913 Voeg bijzondere bepaling 325 toe in kolom 6
UN2913 Schrap bijzondere bepaling 336 in kolom 6
UN3326 Voeg bijzondere bepaling 326 toe in kolom 6
UN3326 Schrap bijzondere bepaling 336 in kolom 6
Hoofdstuk 3.3, bijzondere bepaling 363 a)
Schrap: ″ in hoeveelheden die hoger zijn dan deze die aangegeven zijn in kolom (7a) van tabel A van

hoofdstuk 3.2″.
Hoofdstuk 4.1 verpakkingsinstructie P200 (13)
Vervang ″naadloze stalen flessen en flessen″ door ″naadloze stalen flessen en naadloze flessen″
Hoofdstuk 4.3, 4.3.2.3.7 op het einde van de eerste paragraaf
Vervang ″6.8.3.4.10″ door ″6.8.3.4.12″
Hoofdstuk 5.2, 5.2.1.9.2 laatste paragraaf
Voeg ″of voldoende contrasterend met de achtergrond″ toe na: moet zwart zijn op een witte achtergrond
Hoofdstuk 6.1, 6.1.3.1d)
Voeg na bijgelegen: ″ lagere″ toe
Hoofdstuk 6.2, 6.2.4.1 bij referentie EN 1251-2: 2000
Vervang bij kolom titel van het document de tekst van de opmerking door: ″De norm 1252-21: 1998 waarnaar

verwezen wordt in deze norm is eveneens van toepassing op gesloten cryogene recipiënten van UN1972 (Methaan,
sterk gekoeld, vloeibaar of Aardgas, sterk gekoeld, vloeibaar″.

Hoofdstuk 6.4, 6.4.2.11
Vervang ″4.1.9.1.10 en 4.1.9.1.11″ door ″4.1.9.1.11 en 4.1.9.1.12″
Hoofdstuk 6.8, 6.8.2.5.2 eerste streepje
Vervang ″het merkteken van de eigenaar of de naam van de exploitant;″ door ″de naam van de eigenaar of van de

exploitant;″
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Hoofdstuk 6.8, 6.8.3.2.15 laatste zin
″Voor de typebeproeving van de doeltreffendheid van het isolatiesysteem zie 6.8.3.4.11″ is enkel van toepassing op

tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s.
Hoofdstuk 7.5, 7.5.2.1 in de tabel
Vervang ″9″ door ″9, 9A″ dit zowel in de laatste rij als de laatste kolom.
Hoofdstuk 7.5, 7.5.5.3
Voeg volgende titel in: ″Beperkingen met betrekking tot de organische peroxides, de zelfontledende stoffen en de

polymeriserende stoffen″
Hoofdstuk 9.2, 9.2.1.1
Voeg een nieuwe lijn toe aan de tabel

VOERTUIGEN OPMERKINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN EX/II EX/III FL AT

9.2.7 Voorkoming
van andere
risico’s te
wijten aan
brandstoffen

X X

Hoofdstuk 9.2, 9.2.1.1
Voeg na elektrische connectoren: ″tussen trekkend voertuig en aanhangwagens″ toe
Hoofdstuk 9.2, 9.2.1.1 in de tabel 9.2.2.6 opmerking c
Vervang opmerking c door: ″Van toepassing op motorvoertuigen die bestemd zijn om aanhangwagens met een

maximale massa van meer dan 3.5 ton en aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 3.5 ton voor de eerste
keer ingeschreven (of in gebruik genomen zijn, in het geval dat een inschrijving niet verplicht is) na 31 maart 2018″

Hoofdstuk 9.2, 9.2.1.1
Vervang ″Snelheidsbegrenzing″ door ″Snelheidsbegrenzer″
Hoofdstuk 9.2, 9.2.2.6.2 eerste streepje
Vervang ″EN1207: 20145 ″door ″EN15207: 2014″
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