Geachte lezer,
In de uitgave ADR 2019 zijn een aantal fouten geconstateerd die met dit erratum recht
worden gezet. Deze fouten zijn afkomstig uit de officiële Nederlandse vertaling van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Errata boek 1


Blz. 76
Tabel 1.1.3.6.4 vervoerscategorie 3, klasse 4.3 UN 3467 moet zijn UN 3476



Blz. 93
Definitie Omspoten fles is niet alfabetisch gerangschikt.



Blz. 244
2.2.61.1.2 TW moet naar links onder TS



Blz. 306
2.2.9.1.7 f) i) lithium-ion-ellen moet zijn lithium-ion-cellen.



Blz. 346
Bijzondere bepaling 188: De opmerking onder sub b) moet ook staan onder sub a)



Blz. 365
Bijzondere bepaling 376: De tekst is niet conform de UN-tekst. De moet luiden:
Cellen of batterijen met lithiumionen en metallisch lithium bevattende cellen of
batterijen die zijn aangemerkt als dermate beschadigd of defect dat zij niet meer
overeenstemmen met het type dat is beproefd conform de van toepassing zijnde
bepalingen van het Handboek beproevingen en criteria moeten voldoen aan de
voorschriften van deze bijzondere bepaling.
In de zin van deze bijzondere bepaling kan het hierbij onder meer gaan om:
–
cellen of batterijen waarbij gebreken zijn vastgesteld die van invloed zijn op de
veiligheid;
–
cellen of batterijen die hebben gelekt of waaruit gas is ontsnapt;
–
cellen of batterijen waarvan de aard niet voorafgaande aan het vervoer kan
worden vastgesteld; of
Cellen of batterijen die fysieke of mechanische schade hebben doorstaan
Opmerking: Bij het vaststellen van eventuele beschadigingen of defecten van een
batterij moet rekening worden gehouden met het type batterij en de wijze waarop de
batterij voorheen (onjuist) is gebruikt.
Cellen en batterijen moeten worden vervoerd in overeenstemming met de bepalingen
die van toepassing zijn op de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481, met
uitzondering van bijzondere bepaling 230 en tenzij anderszins vermeld in deze
bijzondere bepaling.
Cellen en batterijen moeten worden verpakt volgens verpakkingsinstructie P908
van 4.1.4.1 of LP904 van 4.1.4.3, naar gelang van toepassing.
Cellen en batterijen waarvan wordt vastgesteld dat ze beschadigd of defect zijn en
snel uiteen kunnen vallen, gevaarlijk kunnen reageren, een vlam dan wel een
gevaarlijke hitte-ontwikkeling of een gevaarlijke uitstoot van giftige, bijtende of b
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randbare gassen of dampen kunnen veroorzaken onder normale
vervoersomstandigheden, worden verpakt en vervoerd volgens verpakkingsinstructie
P911 van 4.1.4.1 of LP906 van 4.1.4.3, al naar gelang van toepassing.
Alternatieve verpakkings- en/of vervoersomstandigheden kunnen worden
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van elke Overeenkomstsluitende Partij bij
het ADR, die ook een goedkeuring kan erkennen die verleend is door de bevoegde
autoriteit van een land dat geen Overeenkomstsluitende Partij bij het ADR is, op
voorwaarde dat deze goedkeuring is verleend in overeenstemming met de
toepasselijke procedures in het kader van het RID, ADR, ADN, de IMDG Code of de
Technische Instructies van de ICAO.
In beide gevallen worden de cellen en batterijen ingedeeld in vervoerscategorie 0.
Op de colli moet de vermelding “BESCHADIGDE/DEFECTE LITHIUM-IONBATTERIJEN”of “BESCHADIGDE/DEFECTE BATTERIJEN MET METALLISCH
LITHIUM”worden aangebracht, naar gelang van toepassing.
De volgende verklaring moet in het vervoersdocument worden vermeld: “Vervoer
overeenkomstig bijzondere bepaling 376”.
Indien van toepassing moet bij het vervoer een kopie van de goedkeuring van de
bevoegde autoriteit aanwezig zijn.


Blz. 388
Bijzondere bepaling 674 sub g) onder tabel: De formule moet zijn:



Blz. 575
In LP902 ontbreekt boven Onverpakte voorwerpen de zin:
De verpakkingen moeten zodanig worden ontworpen en vervaardigd dat onder
normale vervoersomstandigheden verplaatsing van de voorwerpen en onopzettelijk in
werking treden wordt voorkomen.



Blz. 584
In de tabel van 4.1.6.15 staat de Opmerking achter 4.1.6.8 in de 3e kolom in plaats
van in de 2e kolom.



Blz. 596
In de tabel ontbreekt aan het eind van de kolommen een kolom met het UN nr. 0509
met de letter B achter de UN-nummers 0027, 0028, 0044, 0160 en 0161.



Blz. 634
In de tabel van 4.3.3.2.5 ontbreken de UN-nummers1020 t/m 1582 en van 1965 t/m
1978. Zie onderstaande tabel op blz. 3 t/m 6..
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Blz. 643
De volledige tekst van a) t/m g) moet op de rechter helft van de bladzijde staan.



Blz. 656
In de tabel van 4.3.4.1.3 moet bij klasse 1 de tankcode worden gewijzigd in
S2,65AN.
Deze wijziging moet ook worden uitgevoerd bij klasse 4.3 UN 1402 en bij klasse 7
moeten de tankcodes worden gewijzigd in L2,65CN en S2,65AN.



Blz. 683
De tekst “Klasse/subklasse-etiket” onderaan de bladzijde moet onder het model
etiket staan op blz. 684.



Blz. 684
In 5.2.2.2.1.2 moet de tekst “Ondanks de voorschriften van 5.2.2.1.6, mogen
etiketten en de kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen (zie 5.2.1.8.3) elkaar
overlappen voor zover daarin door de norm ISO 7225:2005 is voorzien. In alle
gevallen echter moeten het primaire gevaarsetiket en de cijfers die op elk etiket
voorkomen, volledig zichtbaar en de symbolen herkenbaar blijven.”
worden geplaatst onder de “Opmerking” met een nieuwe alinea.



Blz. 687
In de tabel met de etiketten moet na model nr. 2.1 in de 3e kolom Symbool en
symboolkleur staan Vlam: zwart of wit en in de 5e kolom Figuur in benedenhoek
staan (behalve zoals voorzien in 5.2.2.2.1.6 d) )
Na model nr. 2.2 moet in de 2e kolom Subklasse of Categorie staan Niet
brandbare, niet giftige gassen.



Blz. 688
In de tabel met de etiketten moet na model nr. 3 in de 3e kolom Symbool en
symboolkleur staan Vlam: zwart of wit.



Blz. 689
In de tabel met de etiketten moet boven model nr. 5.2 staan Klasse 5.2 gevaar in
plaats van Class 5.2 hazard.
Bij model nr. 6.2 is in de 6e kolom Modeletiketten geen model weergegeven. Zie
hieronder.



Blz. 690
In de tabel met de etiketten ontbreekt bij model nr. 7C in de laatste kolom onder de
tekst “In een zwart omlijnd kader” de tekst: “De woorden”.



Blz. 842
In de tabel van 6.5.1.4.3 ontbreekt in de eerste kolom na het materiaal HZ
Combinatie met kunststof binnenhouder de aanduiding noot a.
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Blz. 952
Bij 6.8.2.4.2 moet de eerste zin luiden: “De reservoirs en hun uitrustingsdelen moeten
een periodiek onderzoek ondergaan, uiterlijk elke”



Blz. 1011
In de tabel van 7.1.7.3.5 moet in de 2e kolom na Enkelvoudige verpakkingen en IBC’s
“hoger dan 20 °C tot 35 °C” worden gewijzigd in “hoger dan 20 °C t/m 35 °C”.
In de 2e kolom na Tanks moet het teken ≥ (groter of gelijk) worden gewijzigd in ≤
(kleiner of gelijk).



Blz. 1056
In de definitie van “Voertuig met typegoedkeuring” moet “ECE-Reglement” worden
gewijzigd in “VN-Reglement”.



Blz. 1057
In 9.1.2.2 moet in de eerste alinea “ECE-Reglement” worden gewijzigd in “VNReglement”.

Errata boek 2


Blz. 94
In tabel A bij UN 2031 SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met ten minste
65%, maar niet meer dan 70% salpeterzuur in kolom 13 de aanduiding “TU42”
worden toegevoegd en in kolom 18 de aanduiding “CV24”.



Blz. 109
In tabel A bij UN 2381 moet in kolom 11 de aanduiding “TP39” worden verwijderd.
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