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Hoofdlijnen en bijzonderheden

Overzicht wijzigingen 2021: 

• Redactionele verbeteringen

• Inhoudelijke wijzigingen

• Membraantanks: scheepstype G 
2 4

• 1.1.3.6 Vrijstellingen in 
samenhang met hoeveelheden 
aan boord van schepen

• Reparatie Explosiebescherming

• Overgangsvoorschriften

• Classificatie en nieuwe posities in 
tabel A en C



Structuur van het ADN

Deel 1: Algemene voorschriften

Deel 2: Classificatie

Deel 3: Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere 

bepalingen en vrijstellingen met betrekking 

tot goederen, verpakt in gelimiteerde en 

vrijgestelde hoeveelheden (tabellen)

Deel 4: Voorschriften voor verpakkingen, tanks en 

transporteenheden voor losgestort

vervoer (ADR) 

Deel 5: Procedure voor de verzending

Deel 6: Voorschriften voor de constructie en 

beproeving van verpakkingen (inclusief IBC’s

en grote verpakkingen), tanks en 

transporteenheden voor losgestort vervoer 

(ADR)

Deel 7: Voorschriften voor het laden, vervoeren, 

lossen en andere behandeling van de lading

Deel 8: Voorschriften voor de bemanning, de 

uitrusting, exploitatie van de schepen en 

documentatie

Deel 9: Constructievoorschriften



Deel 1

1.1.3.6 Vrijstellingen met betrekking tot de hoeveelheden aan boord   

van schepen

• Voorstel EBU / ESO: het herschrijven van complexe juridische zinnen 

naar tabelvorm

• Doelstelling: dezelfde inhoud, maar beter leesbaar voor de bemanning, 

inspectiediensten, etc.

• Van: 1.1.3.6.- tot ADN 2019

• Naar: 1.1.3.6 – ADN 2021

https://binnenvaart-my.sharepoint.com/personal/m_zevenbergen_binnenvaart_nl/Documents/Themabijeenkomsten%20en%20presentaties/CTGG%20dag%202020/ADN%201.1.3.6%20NL%202019.pdf
https://binnenvaart-my.sharepoint.com/personal/m_zevenbergen_binnenvaart_nl/Documents/Themabijeenkomsten%20en%20presentaties/CTGG%20dag%202020/ADN%201.1.3.6%20NL%202021.pdf


Deel 1

1.2 Definities

Ladingtank (type): 

a) Ladingtank (onafhankelijk): een van de scheepsconstructie onafhankelijke, vast 

ingebouwde ladingtank; 

b) Ladingtank (geïntegreerd): een ladingtank die wordt gevormd door de constructie 

van het schip zelf en wordt begrensd door de scheepshuid of door wanden die los staan 

van de scheepshuid; 

c) Ladingtankwand geen scheepshuid: een geïntegreerde ladingtank waarvan de 

bodem en zijwanden niet de huid vormen van het schip, of een onafhankelijke ladingtank; 

d) Membraantank: een ladingtank die uit een dunne vloeistofdichte en gasdichte laag 

(membraan) en isolatie bestaat, die wordt gedragen door de aangrenzende binnenste 

zijde van de romp en bodemconstructie van een dubbelwandig schip.



Deel 1

1.2 Definities

Ladingtank (type): 

Typ G: „Een tankschip, dat 
bestemd is voor het vervoer 
van gassen onder druk of in 
gekoelde  toestand;“

Bij de definitie van 
„scheepstypen“ wordt de 
schets van type G 2 4 bij de 
schetsen toegevoegd.



Deel 1

1.2 Definities

Explosiegroep / subgroep:

indeling van de brandbare gassen en 
dampen op basis van hun mogelijkheid 
van vlamdoorslag bij bepaalde 
spleetbreedtes (te bepalen volgens 
vastgelegde testmethoden) en/of op basis 
van de ontstekings-energie, en van de 
elektrische apparaten die bedoeld zijn 
voor gebruik in een explosieve atmosfeer 
(zie EN IEC 60079-0:2012), installaties, 
uitrusting en autonome 
beveiligingssystemen. 

Bij autonome beveiligingssystemen is 
de explosiegroep IIB onderverdeeld in 
subgroepen.



Deel 1 en 3.2 Tabel C

3.2.3.3 Beslissingsdiagram en relatie Tabel C kolom 16

Kolom 16 Vaststelling van de explosiegroep

Brandbare vloeistoffen moeten op basis van hun MESG worden ingedeeld in de 

respectievelijke explosiegroep. De MESG wordt bepaald in overeenstemming met IEC 

60079-20-1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende explosiegroepen:

Bij autonome beveiligingssystemen wordt voor explosiegroep II B onderscheid 

gemaakt tussen de volgende subgroepen:



Deel 1

1.2 Definities

Gasterugvoerleiding (aan de wal): 

een leiding van de walinstallatie die 

tijdens het laden en lossen met de 

gasafvoerleiding van het schip wordt 

verbonden. en die zodanig is 

uitgevoerd dat het schip tegen 

detonatie en vlamdoorslag vanaf de 

wal is beschermd



Deel 1

1.2 Definities

Bij bemonstering wordt de laatste zin geschrapt:

Aansluiting voor een monstername-inrichting;...

Monstername-inrichting (gesloten);…

Monstername-inrichting (deels gesloten);...

“Het apparaat moet van een type zijn, dat is goedgekeurd door de 

bevoegde autoriteit voor het beoogde doel.”



Deel 1

1.2 Definities

Slugde omvat restanten van 

koolwaterstoffen die tijdens het normale 

bedrijf in de machinekamers van 

zeeschepen vrijkomen, zoals:

• restanten van de brandstof 

behandelingssystemen of smeeroliën 

van hoofd- of hulpmotoren, 

• olierestanten van filtersystemen,

• olierestanten die zijn verzameld in 

opvangbakken en restanten van 

hydrauliek- of smeeroliën.

Opmerking: In het ADN omvat de definitie van MARPOL ook restanten 

van de behandeling van bilgewater aan boord van zeeschepen



Deel 1

1.2 Definities

Wijziging in Zone 1

ADN 1.2 Zone1 NL 2021.pdf


Deel 1

1.6 Overgangsbepalingen 

Vervallen overgangsbepalingen zijn geschrapt:

7.2.2.6 Toelating van gasdetectie-installaties:

7.2.3.20.1 Installatie van niveau-meetinrichtingen voor ballasttanks:

8.1.6.2 EN-normering van ladingslangen:

Huidige normen volgens 8.1.6.2. Slangleidingen zijn: EN 12115:2011-04, 13765:2010-08, EN ISO 

10380:2003-10. (In 8.1.6.2 worden in 2021 ook nieuwe, separate eisen voor LNG slangen 

toegevoegd



Deel 1

1.6 Overgangsbepalingen 

Vervallen overgangsbepalingen zijn geschrapt:

9.3.x.21.5 Noodpomp lospomp vanaf de walzijde:

9.3.x.21.5.c Noodstopbediening / snelsluitinginrichting - bunkeren 

zeeschepen: 

7.2.3.41.2 en 9.3.x.41.2 Voorschrift koken/verwarmen/koelen op 

vloeibaar gas of met vaste brandstoffen



Deel 1

1.6 Overgangsbepalingen 

9.3.2/3 20.4, 21.1, 22.4 en 26 Overgangsvoorschrift ingekort van 2024 naar 

2020:

In analogie met de afloop van Multilaterale overeenkomst 

MO-18 op 31-12-2018.

https://binnenvaart-my.sharepoint.com/personal/m_zevenbergen_binnenvaart_nl/Documents/Themabijeenkomsten%20en%20presentaties/CTGG%20dag%202020/M0-18-Subdivision%20of%20explosion%20group%20IIB%20DE.pdf


Deel 1

1.6 Overgangsbepalingen

9.3.2/3 20.4, 21.1, 22.4 en 26 Overgangsvoorschrift ingekort van 2024 naar 

2020:

Dit betekent: geen “IIB-3” autonome veiligheidssystemen: 

een mogelijke beperking van de scheepsstoflijst!

Daarnaast verplichte markering van vlamkerende roosters, 

snelafblaasventiel, onderdrukkleppen en ontspaninrichting conform 

ADN, 8.1.2.3 (8.1.2 "Documenten") 



Deel 1

1.6 Overgangsbepalingen – afgelopen bepaling geschrapt

9.3.x.8.4 De overeenstemming van de in 8.1.2.3 r) t/m v) genoemde 

documenten met de situatie aan boord moet bij iedere vernieuwing van het 

Certificaat van Goedkeuring evenals in het derde jaar na de datum van 

afgifte van dit certificaat eenmaal door een erkend classificatiebureau, 

onderzoeksinstituut of door een daartoe door de bevoegde autoriteit 

toegelaten persoon worden gekeurd. 

Een ondertekende verklaring moet aan boord beschikbaar zijn.

Artikel 8.1.2.3 r-v

Dit betekent: dat er vanaf vernieuwen van Klasse meer documenten aan 

boord moeten zijn. Overleg met uw klassebureau!

ADN 8.1.2.3. r-v NL 2021.pdf


Deel 3

3.1.2.8.1.4

Alleen voor de UN-nummers 3077 en 3082 mag de technische benaming 

een aanwijzing zijn, die in hoofdstuk 3.2 tabel A Kolom (2) in hoofdletters is 

vermeld, mits:

deze benaming niet de aanduiding "N.E.G." omvat en; 

de bijzondere bepaling 274 niet is toegewezen. 

De term die de stof of het mengsel het beste omschrijft, moet worden 

toegepast, b.v.:

UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (VERF)

UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.A.G. (PARFUM 

PRODUCTEN).”



Deel 3

Tabel A, nieuwe vermeldingen

Kleine wijzigingen in de vervoersvoorwaarden bij verschillende UN-nummers 

(ref: ECE/ADN/54).beschrijving

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgadn/ECE-ADN-54g.pdf


Deel 3

3.2.3.1: Toelichtingen bij tabel C

In de toelichting bij kolom (8) "Type ladingtank" wordt een nieuw punt 4 

ingevoegd:

Kolom (8) Type ladingtanktype

Deze kolom bevat informatie over het type ladingtank.

1. Onafhankelijke ladingtank

2. Integrale ladingtank

3. Ladingtankwand geen scheepshuis

4. Membraantank

© GTT



Deel 3

3.2.3.1: Membraantanks

© GTT



Deel 3

3.2,Tabel C

In de koptekst van Tabel C worden (na voorstellen van EBU/ESO) 

verwijzingen naar de relevante hoofdstukken toegevoegd in analogie van de 
systematiek van Tabel A.

© GTT



Deel 3

3.2,Tabel C- Wijzigingen in de tabel;

• Bij verschillende UN-nummers is de 

“benaming en beschrijving" (kolom 2) 

gewijzigd;

• Explosie(sub-) groep gewijzigd;

• Vullingsgraad en openingsdruk 

snelafblaasventiel bij enkele stoffen

• Bijzondere bepalingen in kolom 20

Overzicht wijzigingen Tabel C

© GTT

ADN 2021 Wijzigingen Tabel C NL 2021.pdf


Deel 3

3.2,Tabel C- Wijzigingen in 

de tabel;

• Nieuwe posities (vanwege 

transport in membraan-

tanks) 

• Nieuwe posities vanwege 

transport van “Sludge”

• Overzicht nieuwe posities 

Tabel C

© GTT© Marpol Services

ADN 2021 Nieuwe posities in Tabel C NL 2021.pdf


Deel 3

3.2,Tabel C- Wijzigingen in de tabel;

3.2.3.3 Beslissingsdiagram, schema's en criteria voor het bepalen van de van 

toepassing zijnde bijzondere voorschriften (kolommen (6) tot (20) van de tabel.

Schema A en C kolomvolgorde gewijzigd – logischer en uitleg toegevoegd:

„Bepaal welke eigenschappen van de stof-/ladingtank van de eerste drie 

kolommen relevant zijn. Selecteer de van toepassing zijnde rij in de relevante 

kolom. In deze rij toont de vierde kolom de resulterende vereisten voor 

ladingtankapparatuur in C-schepen."

© GTT© Marpol Services



Deel 5

5.1.5 Wijzigingen in voorschriften voor klasse 7

5.4.3 Schriftelijke instructies

5.4.3.2 Wordt aangevuld:

„5.4.3.2 Deze instructies moeten door de vervoerder aan de schipper worden 

verstrekt vóór het laden en gesteld zijn in een taal/talen die de schipper en de 

deskundige kan lezen en begrijpen. De schipper moet waarborgen dat elk lid 

van de betrokken bemanning en ieder ander zich aan boord bevindend 

persoon de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

5.5.4 Nieuw voorschrift voor gevaarlijke goederen in systemen en 

apparaten tijdens het varen (bijvoorbeeld “Track & Trace-systemen, 

dataloggers)

© GTT



Deel 7

7.1 Droge lading schepen

Diverse wijzigingen als gevolg van het aangenomen voorstel EBU/ESO: het 

omschrijven van complexe juridische zinnen naar tabelvorm in 7.1.4.1.1-3 

"Beperking van de vervoerde hoeveelheden“.

Doelstelling: dezelfde inhoud maar beter leesbaar voor de bemanning, 

inspectiediensten, etc.

Nieuwe tabel 7.1.4.1 met hoeveelheidslimieten

© GTT

ADN 2021 Tabel 7.1.4.1 NL 2021.pdf


Deel 7

7.2 Tankschepen

7.2.3.28 Koelsysteem

Bij het vervoer van gekoelde stoffen moet aan boord een instructie zijn die de 

maximaal toelaatbare laadtemperatuur in verhouding tot de capaciteit van de 

koelinstallatie en de uitvoering van de isolatie van de ladingtanks bevat

Wordt gewijzigd:

„7.2.3.28Instructies over de maximaal toegestane laadtemperatuur

Bij het vervoer van gekoelde stoffen moet aan boord een instructie zijn die de 

maximaal toelaatbare laadtemperatuur vermeld in verhouding tot het ontwerp 

van de isolatie van de ladingtanks en, indien aan boord, de capaciteit van 

de koelinstallatie.

© GTT



Deel 7

7.2 Tankschepen

7.2.4.2.1 De overname van vloeibaar, onverpakt oliehoudend of vethoudend 

scheepsbedrijfsafval uit binnenvaartschepen mag slechts door opzuigen 

geschieden; de ontvangst vanuit zeeschepen mag ook plaatsvinden door te 

pompen vanuit het zeeschip op voorwaarde dat:

- de hoeveelheid die wordt overgeslagen en de maximale laadsnelheid wordt 

bepaald en word overeengekomen tussen zeeschip en binnenschip

- indien mogelijk, de pomp van het zeeschip aan boord van het binnenschip 

uitgeschakeld kan worden

- er permanent voortdurend toezicht op de operatie is vanaf beide schepen;

- communicatie tussen beide schepen is verzekerd gedurende de hele periode 

van de overslag.

© GTT



Deel 7

7.2 Tankschepen

7.2.4.25.5 De bij het laden vrijkomende gas-luchtmengsels 

dienen via een gasafvoerleiding naar de wal worden 

teruggevoerd indien:

- conform hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (7) een gesloten 

ladingtank wordt vereist; 

-voor de voorgaande lading conform hoofdstuk 3.2, tabel C, 

kolom (7) een gesloten ladingtank vereist was en vóór de 

belading de concentratie van brandbare gassen van de 

voorgaande lading in de ladingtank hoger is dan 10 % van de 

OEG, of de ladingtank giftige gassen, bijtende gassen 

(verpakkingsgroep I of II) of gassen met CMR-eigenschappen 

(categorieën 1A of 1B) bevat in een concentratie boven 

nationaal aanvaarde blootstellingsniveaus, waarbij de 

meetresultaten schriftelijk moeten worden vastgelegd 

Indien dit niet het geval is en de gasterugvoerleiding wordt   

niet gebruikt, moeten de meetresultaten schriftelijk worden 

vastgelegd.

© GTT



Deel 9

9.3.1– Wijzigingen vanwege membraantanks:

9.3.1. Constructiematerialen

Aangevuld in 9.3.1.0.1 a)…

Voor membraantanks wordt de gelijkwaardigheid voor wat betreft de 

bestendigheid tegen de effecten van temperatuur en brand vastgesteld als 

de materialen van de membraantanks aan de volgende vereisten voldoen: 

- Zij kunnen temperaturen weerstaan tussen de maximale 

bedrijfstemperatuur en 5° lager dan de minimale ontwerptemperatuur, maar 

niet lager dan -196° C en;

- Zij zijn brandbestendig of beschermd door een daartoe geschikt systeem, 

zoals een permanente inert gasomgeving of voorzien van een 

brandvertragende barrière.

© GTT



Deel 9

9.3.1– Wijzigingen vanwege membraantanks:

9.3 Wijzigingen vanwege membraantanks:

9.3.1.18 Inert gassysteem; nieuw ADN 9.3.1.18.2 

9.3.X.21.1 Monstername-aansluiting:

Ladingtanks moeten zijn voorzien van:… in g) wordt toegevoegd:

g) een aansluiting voor een gesloten of deels gesloten monstername-

inrichting en/of ten minste één monstername-opening, zoals 

voorgeschreven in hoofdstuk 3.2, Tabel C, kolom (13).

De aansluiting moet zijn voorzien van een automatisch sluitend 

systeem, dat bestand is tegen de inwendige druk bij het aansluitpunt.

© GTT

ADN 9.3.1.18.2 NL 2021.pdf


Deel 9

9.3.2.22.4 b)  

b) 9.3.2.22.4 b) Indien de scheepsstoffenlijst conform 1.16.1.2.5 stoffen 

moet bevatten, waarvoor in hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (17) 

explosiebescherming is vereist;

-moet de gasafvoerleiding aan de inlaatopening in iedere ladingtank 

evenals het onderdrukventiel voorzien zijn van een vlamkerende inrichting 

die een detonatie kan weerstaan en;

- moet de inrichting voor het veilig drukloos maken van de ladingtanks 

deflagratie bestendig zijn en een duurbrand kunnen weerstaan.

© GTT



Deel 9

Geconsolideerde lijst van alle wijzigingen ADN 2021 van het Secretariaat 

UNECE:

• ECE/ADN/54

• ECE/ADN/54/Add1(ENG)

• ECE/ADN/54/Corr1

Nadere informatie over membraantanks:

Information Mark III Membrantanks

Presentatie GTT membraan tanks

Informatie wijzigingen ADN-2021 CBRB-BLN. Dit doen wij voor onze leden!

© GTT

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgadn/ECE-ADN-54g.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgadn/ECE-ADN-54g.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgadn/ECE-ADN-54-Add.1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgadn/ECE-ADN-54-Corr.1e.pdf
Fiche Mark III containment system.pdf
GTT_Membrane_Technologies.pdf
https://binnenvaart-my.sharepoint.com/personal/m_zevenbergen_binnenvaart_nl/Documents/Themabijeenkomsten%20en%20presentaties/CTGG%20dag%202020/M201002_Overzicht%20wijzigingen%20ADN-2021-LM.pdf
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