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Het toepassen van de deze nieuwe 

voorschriften mag vanaf 1 januari 

2019 en is verplicht vanaf 1 juli 2019, 

behoudens andere overgangster-

mijnen worden voorgeschreven in 

hoofdstuk 1.6 of via de bijzondere 

bepalingen van hoofdstuk 3.2 en 3.3.

De aanpassingen in de ADR 2019 edi-

tie zijn gering. De meeste gebuikers 

van het ADR zullen weinig merken 

van de wijzigingen. Nochtans willen 

wij het volgende samenvatten:

• De meeste van de aanpassingen 

kaderen in de harmonisatie met 

de herziene model voorschriften 

van de UN - 20ste uitgave.

• De verplichting tot het aanstel-

len van een veiligheidsadviseur 

vervoer van gevaarlijke sto�en 

wordt eveneens verplicht voor de 

afzenders. Er is een overgangster-

mijn voorzien tot 31 december 

2022. 

• Er zijn een 12-tal nieuwe UN - 

Nummmers (UN 3537 tot UN 

3548) ingevoerd, die omvatten  

‘VOORWERPEN DIE GEVAARLIJKE 

STOFFEN BEVATTEN”, namelijk :

 - UN 3537 VOORWERPEN DIE 

EEN BRANDBAAR GAS BE-

VATTEN, N.E.G.

 - UN 3538 VOORWERPEN DIE 

EEN NIET BRANDBAAR, NIET 

GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G.

 - UN 3539 VOORWERPEN DIE 

EEN GIFTIG GAS BEVATTEN, 

N.E.G.

 - UN 3540 VOORWERPEN DIE 

EEN BRANDBARE VLOEISTOF, 

BEVATTEN, N.E.G.

 - UN 3541 VOORWERPEN DIE 

EEN BRANDBARE VASTE 

STOF, BEVATTEN, N.E.G.

 - UN 3542 VOORWERPEN DIE 

EEN VOOR ZELFONTBRAN-

DING VATBARE STOF, BEVAT-

TEN, N.E.G.

 - UN 3543 VOORWERPEN DIE 

EEN STOF DIE IN CONTACT 

MET WATER BRANDBARE 

GASSEN ONTWIKKELEN, BE-

VATTEN, N.E.G
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 - UN 3544 VOORWERPEN DIE 

EEN OXIDERENDE STOF, BE-

VATTEN, N.E.G

 - UN 3545 VOORWERPEN DIE 

EEN ORGANISCHE PEROXIDE, 

BEVATTEN, N.E.G

 - UN 3546 VOORWERPEN DIE 

EEN GIFTIGE STOF BEVAT-

TEN, N.E.G.

 - UN 3547 VOORWERPEN DIE 

EEN CORROSIEVE STOF, BE-

VATTEN, N.E.G.

 - UN 3548 VOORWERPEN DIE 

DIVERSE GEVAARLIJKE STOF-

FEN, BEVATTEN, N.E.G.

 - Ook nieuw, UN 3535 GIFTIGE 

VASTE STOF, BRANDBAAR, 

ANORGANISCH, N.E.G., 6.1 

(4.1), onder VG I en II

• Bij het toepassen van de vrij-

stelling onder 1.1.3.6.3 dient het 

vervoerdocument de berekende 

waarde van elke vervoerscatego-

rie te vermelden.

• Classi�catie van bijtende sto�en, af-

deling 2.2.8 is herschreven en aan-

gepast naar de GHS / CLP teksten. 

Echter, er blijven verschillen be-

staan tussen beide regelgevingen.

• UN 3316 Chemische reagentias-

ets is niet langer ondergebracht 

in verpakkingsgroep II en III. In 

de plaats daarvan is bijzondere 

bepaling 251 aangepast. De ver-

pakkingsgroep van het gevaar-

lijkste bestanddeel in de kit dient 

gebruikt te worden.

• Verschillende bijzondere voor-

schriften van toepassing voor UN 

3166 en UN 3171 zijn geschrapt 

en samengevoegd tot een nieu-

we bijzondere bepaling 388

• Er zijn een aantal bestaande ver-

pakkinginstructies aangepast, en 

een aantal nieuwe verpakkingin-

structies worden ingevoerd,

• Er zijn wat redactionele aanpas-

singen voor wat betreft de etiket-

ten. Merkwaardig, de speci�catie 

van 2 mm voor wat betreft de 

dikte van het binnenkader van de 

gevaarsetiketten, ingevoerd in 

het ADR 2017, is in het ADR 2019 

opnieuw geschrapt…

• In Hoofdstuk 5.3 worden bulk-

containers expliciet genoemd 

betre�ende hun etikettering en 

signalisatie ;

• In Deel 6 zijn een aantal kleine 

aanpassingen

• In deel 7, de paragraaf 7.1.7 vin-

den we de bijzondere bepalingen 

van toepassing voor het vervoer 

van zelf-reactieve sto�en van de 

klasse 4.1, organische peroxiden 

van de klasse 5.2 en sto�en ge-

stabiliseerd door temperatuur 

controle. In vorige edities waren 

deze bepalingen terug te vinden 

in deel 2, hoofdstuk 2.2 van de 

betre�ende gevaarsklassen. In 

de ADR 2019 editie zijn ze daar 

geschrapt en geconsolideerd in 

de paragraaf 7.1.7.
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