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HOOFDSTUK 1.4
VEILIGHEIDSPLICHTEN VAN DE BETROKKENEN

Algemene zorg voor de veiligheid

De betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten overeenkomstig de aard en de omvang
van de te voorziene gevaren maatregelen treffen, om schadegevallen te verhinderen en indien er schade
optre.edt, de omvang daarvan zo beperkt mogelijk te houden. Zij moeten in elk geval de voor hen geldende
bepalingen van het ADN in acht nemen.

De betrokkenen moeten een mogelijk direct gevaar voor de openbare veiligheid onmiddellijk melden aan
de hulpverlenende instanties, en zij moeten deze instanties voorzien van de informatie die ñoodzakelijk is
voor hun optreden.

ln het ADN kunnen bepaalde plichten van de betrokkene nader worden vastgelegd.

Onder voonivaarde dat de in 1.4.2 en 1.4.3 genoemde plichten in acht worden genomen, kan een
Overeenkomstsluitende Partij in haar nationale wetgeving de plichten die rusten op eeñ van de genoemde
betrokkenen overdragen op één of meer andere betrokkenen, indien deze partij van opvatting is, dat Oit
niet leidt tot een verlaging van het veiligheidsniveau. Deze añrijkingen moeten- door de
Overeenkomstsluitende Partij worden meegedeeld aan het secretariaat van de Economische Commissie
voor Europa van de Verenigde Naties, dat deze ter kennis brengt aan de Overeenkomstsluitende partijen.

De bepalingen van 1 .2.1 , 1.4.2 en 1 .4.3 inzake de definities van de betrokkenen en de voor hen geldende
plichten, zijn niet van invloed op de voorschriften van het nationale recht inzake de juridische levolgen
(strafstelling, aansprakelijkheid, enz.) die samenhangen met het feit of de beãoelde beirokkene
bijvoorbeeld een rechtspersoon is, een natuurlijk persoon, een voor eigen rekening werkzaam persoonr
een werkgever of een werknemer.

Plichten van de belangrijkste betrokkenen

Opmerking 1: Verscheidene betrokkenen waaraan in deze sectie veitigheidsplichten zijn toegekend
kunnen één en dezelfde onderneming zijn. Bovendien kunnen de activiteiten en de overeenkõmstige
veiligheidsplichten van een betrokkene worden waargenomen door verscheidene ondernemingen.

Opmerking 2: Voor radioactieve stoffen zie ook 1.7.6.

Afzender

De afzender van gevaarlijke goederen is gehouden alleen een zending ten vervoer aan te bieden die
voldoet aan de voorschriften van het ADN. ln het kader van 1.4.1 moet hij in het bijzonder:

a) zich ervan vergewissen dat de gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADN zijn ingedeeld en ten
veryoer zijn toegelaten;

b) aan de vervoerder te leveren in een verifieerbare vorm de vereiste gegevens en informatie met
inachtneming van de voorschriften van hoofdstuk 5.4 en van de tabellen van deel 3, en eventueel de
vereiste vervoersdocumenten en begeleidende documenten (vergunningen, toelatingen,
mededelingen, certificaten, enz.);

c) uitsluitend verpakkingen, grote verpakkingen, IBC's en tanks (tankwagens, reservoinragens,
batterijwagens, afneembare tanks, MEGC's, transporttanks of tankcontainers) gebruiken, die voor het
vervoer van de betreffende goederen zijn toegelaten en geschikt zijn, alsmede van de in één van de
internationale regelingen voorgeschreven kenmerken z¡n voorzien en uitsluitend schepen of
tankschepen gebruiken, die voor het vervoer van de betreffende goederen zijn toegelaten en geschikt
zi¡n;

d) de voorschriften voor de wijze van verzending en de beperkingen van de verzending in acht nemen;

e) ervoor zorgen dat ook ongereinigde en niet ontgaste lege tanks (tankwagens, batterijwagens,
afneembare tanks, MEGG's, transporttanks of tankcontainers) of ongereinigde lege voertúigen en
bulkcontainers overeenkomstig hoofdstuk 5.3 grote etiketten, kenmerking en añdere etikettering
worden voorzien en dat ongereinigde lege tanks op dezelfde wijze gesloten zijn en dezeffdè
waarborgen van dichtheid bieden als in gevulde toestand.

lndien de a2ender gebruik maakt van diensten van andere betrokkenen (verpakker, belader, vuller, enz.),
dan moet hij geschiKe maatregelen treffen om te waarborgen dat de zending aan de voorschriften van het
ADN voldoet. Hij kan echter in de gevallen van 1.4.2.1.1 a), b), c) en e), vertrouwen op de informatie en
gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld.
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lndien de a2ender in opdracht van een derde handelt, dan moet deze derde de afzender schriftelijk wijzen
op het gevaarlijke goed en hem alle informatie en documenten ter beschikking te stellen die ter vervulling
van zijn plichten noodzakelijk zijn.

Vervoerder

De vervoerder moet in het kader van 1.4.1, in voorkomend geval in het bijzonder:

a) controleren of de te vervoeren gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADN ten vervoer zijn

toegelaten;

b) zich ervan vergewissen dat alle informatie voorgeschreven in het ADN met betrekking tot de te
veryoeren gevaarlijke goederen door de afzender is verschaft vóór het vervoer, dat de voorgeschreven
documentatie zich aan boord van de transporteenheid bevindt ol indien elektronische
gegevensverwerking (EDP) of elektronische gegevensuitwisselings- technieken (EDl) worden gebruift
in plaats van papieren documentatie, dat de gegevens tijdens het veryoer beschikbaar zijn op een
wijze die ten minste gelijkwaardig is aan die van papieren documentatie;

c) door middel van een visuele controle vaststellen dat het schip en de lading geen duidelijke gebreken,
geen lekkage of scheuren vertonen, dat geen uitrustingsdelen ontbreken, enz.:

d) zich ervan vergewissen dat er aan de scheepszijde een tweede evacuatiemiddel aanwezig is, wanneer
de walinstallatie niet met een tweede evacuatiemiddel (indien noodzakelijk) is uitgerust;

Opmerking: Vóór het laden en /ossen sfe/f de veruoerder zich via de beheerder van de walinstallatie
op de hoogte over de beschikbaarheid van evacuatiemiddelen.

e) controleren of de schepen niet zijn overbeladen;

f (Gereserueerd);

g) aan de schipper de voorgeschreven schriftelijke instructies verschaffen, en zich ervan vergewissen dat
de voorgeschreven uitrusting zich aan boord van het schip bevindt.

h) zich ervan vergewissen dat de voor het schip voorgeschreven seinvoering is aangebracht;

i) zich ervan vergewissen dat de tijdens het laden, veryoeren, lossen en overige behandeling van
gevaarlijke goederen in laadruimen of ladingtanks de bijzondere voorschriften in acht worden
genomen;

j) zich ervan vergewissen dat de Scheepsstoffenlijst volgens 1.16.1.2.5 in overeenstemming wordt
gebracht met de wijzigingen in hoofdstuk 3.2, tabel C.

ln voorkomend geval moet dit worden gedaan aan de hand van de vervoersdocumenten en de
begeleidende documenten, door een visuele controle van het schip of de containers en eventueel van de
lading.

De vervoerder kan echter in de gevallen bedoeld in 1.4.2.2.1 a) en b), vertrouwen op de informatie en
gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld.

lndien de vervoerder overeenkomstig 1.4.2.2.1 een overtreding van de voorschrifien van het ADN
vaststelt, dan mag hij deze zending niet verder vervoeren totdat aan de voorschriften is voldaan.

(Gereserveerd)

(Gereserueerd)

Geadresseerde

De geadresseerde is verplicht, de aanneming van het goed niet te vertragen zonder dwingende redenen
en voor, tijdens en na het lossen te controleren of de voorschriften van het ADN die hem betreffen zijn
nageleefd.

ln het kader van 1.4.1 moet hij in het bijzonder:

al (Geschrapt);

b) in de volgens het ADN bedoelde gevallen de voorgeschreven reiniging en decontaminatie van schepen
uitvoeren;

c) (Geschrapf);

d) (Gescårapf);

e) (Geschrapf);
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f) (Geschrapf);

g) (Gescñrapt);

h) (Geschnapf)

(Geschra,ptl

(Geschrapf)

Plichten van andere betrokkenen

ln het onderstaande zijn de andere betrokkenen en hun plichten bij wijze van voorbeeld aangegeven. De
plichten van de andere betrokkenen vloeien voort uit bovenstaande sectie 1.4.1, voor zover deze
betrokkenen weten of zouden moeten weten, dat zij hun opdrachten uitvoeren in het kader van veryoer dat
is ondenrorpen aan het ADN.

ln het kader van 1.4.1 heeft de belader in het bijzonder de volgende plichten:

Hij

a) mag gevaarlijke goederen slechts aan de vervoerder aanbieden, indien zij volgens het ADN vervoerd
mogen worden;

b) moet bij het aanbieden van verpakte gevaarlijke goederen of van ongereinigde lege verpakkingen
controleren of de verpakking is beschadigd. Hij mag een collo, waarvan de verpakking is beschadigd,
in het bijzonder wanneer deze lekt zodat de gevaarlijke stof naar buiten komt of kan komen, slechts ten
vervoer aanbieden nadat het gebrek is opgeheven; hetzelfde geldt voor ongereinigde lege
verpakkingen;

c) moet de bijzondere voorschriften voor het laden en de behandeling naleven;

d) moet na het laden van gevaarlijke goederen in een container, de voorschriften voor de grote etiketten,
kenmerken en oranje borden overeenkomstig hoofdstuk 5.3 naleven.

e) moet bij het laden van colli de samenladingsverboden naleven, daarbij tevens rekening houdend met
gevaarlijke goederen die zich reeds in het voertuig of de grote container bevinden. Voorts moet hij de
voorschriften voor de scheiding van levensmiddelen, genotmiddelen of voer voor dieren naleven;

f) moet waarborgen dat de walinstallatie is uitgerust met een of twee evacuatiemiddelen die het mogelijk
maken om het schip, in noodgevallen, te verlaten;

g) (Gereserveerd).

De belader mag echter in de gevallen genoemd in 1.4.3.1.1 a), d) en e) vertrouwen op de informatie en
gegevens die hem door andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld.

Verpakker

ln het kader van 1.4.1 moet de verpakker in het bijzonder het volgende naleven:

a) de verpakkingsvoorschriften en de voorschriften voor de gezamenlijke verpakking, almede

b) indien hij de colli voorbereidt voor het vervoer, de voorschriften voor de kenmerking en etikettering van
de colli.



1.4.3.3 Vuller

ln het kader van 1.4.1 heeft de vuller in het bijzonder de volgende plichten:

Plichten met betrekking tot het vullen van tanks (tankwagens, batterijwagens,
afneembare tanks, transporttanks, tankcontainers en MEGC's) :

reseruoirwagens,

hü

a) moet zich vóór het vullen van de tanks ervan vergewissen dat de tanks en de uitrustingsdelen
technisch in goede staat zijn;

b) moet zich ervan vergewissen dat bij tanks de datum van de volgende beproeving niet is overschreden;

c) mag tanks slechts vullen met gevaarlijke goederen waarvoor deze tanks zijn toegelaten;

d) moet bij het vullen van tanks de bepalingen betreffende gevaarlijke goederen in direct aan elkaar
grenzende compartimenten van de tank naleven;

e) moet bij het vullen van de tanks de hoogst toelaatbare vullingsgraad of de hoogst toelaatbare massa
van de vulling per liter inhoud voor de te beladen stof aanhouden;

f) moet er na het vullen van de tanks voor zorgen dat alle afsluitinrichtingen gesloten zijn en dat er geen
lekkage optreedt;

g) moet erop letten dat zich aan de buitenzijde van de door hem gevulde tanks geen gevaarlijke resten
van de inhoud bevinden;

h) moet, indien hij gevaarlijke goederen voor het vervoer voorbereidt, de voorgeschreven grote etiketten,
kenmerken, oranje borden en andere etikettering overeenkomstig 5.3 op de door hem gevulde tanks
aanbrengen.

Plichten met betrekking tot het vullen van voertuigen of containers mef /osgesforfe gevaartijke goederen:

hij

i) moet zich vóór het vullen ervan vergewissen dat de voertuigen en de containers, en eventueel hun
uitrustingsdelen technísch in goede staat zijn en dat het vervoer van de betreffende losgestorte
gevaarlijke goederen in deze voertuigen, wagens of containers is toegelaten;

j) moet na het vullen waarborgen, dat op de door hem gevulde voertuigen of containers de voorgeschreven
etikettering overeenkomstig 5.3 is aangebracht;

k) moet bij het vullen van voertuigen, wagens of containers met losgestorte gevaarlijke goederen zich
ervan vergewissen dat de van toepassing zijnde voorschriften van Hoofdstuk 7.3 van het ADR of het
RID in acht worden genomen;

Plichten met betrekking tot het vullen van ladingtanks:

h¡j

l) (Gereserveerd);

m) moet vóór het vullen van de ladingtanks van een tankschip zijn deel van de Controlelijst conform
7 .2.4.1 0 overeenkomstig invullen ;

n) mag ladingtanks slechts vullen met gevaarlijke goederen waarvoor deze tanks zijn toegelaten;

o) moet, indien noodzakelijk, bij het vervoer van stoffen met een smeltpunt > 0 oC een
venruarmingsinstructie meegeven ;

p) moet waarborgen, dat bij het laden de gever voor het inschakelen van de overvulbeveiliging de door de
walinstallatie gegeven en gevoede stroomkring onderbreekt en dat hij maatregelen tegen een
overloper neemt;

q) moet waarborgen dat de walinstallatie is uitgerust met een of twee evacuatiemiddelen die het mogelijk
maken om het schip, in noodgevallen, te verlaten;

r) moet waarborgen, dat in de gasterugvoerleiding, indien deze conform 7.2.4.25.5 is vereist, een
vlamkerende inrichting aanwezig is, die het schip tegen detonatie en vlamdoorslag vanuit de wal
beschermt;

s) moet waarborgen, dat de laadsnelheid in overeenstemming is met de laad- en losinstructie conform
9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9 en de druk aan het walaansluitpunt de openingsdruk van het snelafblaasventiel
niet te boven gaat;



1.4.3.4

t) moet waarborgen dat de door hem ter beschikking gestelde pakkingen tussen de verbindingsflenzen
van de schip-wal verbindingen van de van de laad- en losleidingen uit een materiaal bestaan dat niet
door de lading kan worden aangetast, geen ontleding van de lading kan veroozaken en geen
schadelijke of gevaarlijke verbindingen daarmee kan vormen;

u) moet waarborgen dat tijdens de totale duur van het laden voortdurend en doelmatig toezicht is
vezekerd;

Plichten met betrekking tot het vullen van schepen mef /os gesfo rte gevaarlijke goederen:

hij

v) moet, wanneer bijzondere bepaling 803 van toepassing is, door middel van een geschikte procedure
waarborgen en documenteren dat de maximum toelaatbare temperatuur tijdens de belading niet wordt
overschreden en instructies aan de schipper overhandigen in een traceerbare vorm;

w) mag het schip slechts vullen met gevaarlijke goederen waarvoor dit schip is toegelaten;

x) moet waarborgen dat de walinstallatie is uitgerust met een of twee evacuatiemiddelen die het mogelijk
maken om het schip, in noodgevallen, te verlaten.

Exploitant van een tankcontainer of transporttank

ln het kader van 1.4.1 moet de exploitant van een tankcontiainer of transporttank in het bijzonder ervoor
zorgen dat:

a) de voorschriften betreffende constructie, uitrusting, beproevingen en kenmerking worden nageleefd;

b) het onderhoud van de reservoirs en de uitrusting daarvan op een wijze wordt uitgevoerd, die waarborgt
dat de tankcontiainer of transporttank onder normale bedrijfsomstandigheden tot de volgende
beproeving voldoet aan de voorschriften van het ADR, RID of de IMDG code;

c) een buitengewone keuring wordt uitgevoerd, indien de veiligheid van het reservoir of de
uitrustingsdelen door herstelling, ombouw of een ongeval mogelijk verminderd is.

(Gereserueerd)

(Gereserueerd)

Losser

ln het kader van 1.4.1 moet de losser in het bijzonder:

a) zich ervan vergewissen dat de juiste goederen worden gelost, door de desbetreffende informatie op
het vervoersdocument te vergelijken met de informatie op het collo, de container, de tank, MEMU,
MEGC of het vervoermiddel;

b) controleren vóór en tijdens het lossen controleren of de verpakkingen, de tank, het vervoermiddel of de
container in een zodanige mate beschadigd zijn dat het losproces daardoor in gevaar wordt gebracht.
lndien dit het geval is, moet hij zich ervan vergewissen dat het lossen niet wordt uitgevoerd voordat
passende maatregelen zijn getroffen;

c) voldoen aan alle desbetreffende voorschriften voor het lossen en de behandeling;

d) onmiddellijk nadat de tank, het vervoermiddel of de container is gelost;
i) waarborgen dat alle gevaarlijke resten zijn verwijderd die zich aan de buitenkant van de tank, het

vervoermiddel of de container hebben gehecht tijdens het losproces; en
ii) waarborgen dat bij het lossen van colli de afsluiters en inspectieopeningen zijn gesloten;

e) waarborgen dat de voorgeschreven reiniging en decontaminatie van het vervoermiddel of conkiners is
uitgevoerd;

f) waarborgen dat de grote etiketten, kenmerken en oranje borden die overeenkomstig hoofdstuk 5.3 op
de containers, voertuigen en wagens wanneer deze volledig zin gelost, gereinigd en
gedecontamineerd, niet langer aanwezig zijn;

g) waarborgen dat de walinstallatie is uitgerust met een of twee evacuatiemiddelen die het mogelijk
maken het schip, in noodgevallen, te verlaten.
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1.4.3.7.2

Aanvullende plichten met betrekking tot het lossen van tadingtanks

hü

h) moet voor het lossen van de ladingtanks van een tankschip zijn deel van de Controlelijst conform
7 .2.4.1 O overeenkomstig invullen;

i) moet waarborgen dat in de gasterugvoerleiding, indien deze conform 7.2.4.25.5 is vereist, een
vlamkerende inrichting aanwezig is, die het schip tegen detonatie en vlamdoorslag vanuit de wal
beschermt;

j) moet waarborgen dat de lossnelheid in overeenstemming is met de instructies voor de laad- en
lossnelheid conform 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9 en de druk aan het walaansluitpunt de openingsdruk van
het snelafblaasventiel niet te boven gaat;

k) moet waarborgen dat de door hem ter beschikking gestelde pakkingen tussen de
verbindingsflenzen van de schipwalverbindingen en de laad- en losleidingen uit een materiaal bestaan
dat niet door de lading kan worden aangetast, geen ontleding van de lading kan veroozaken en geen
schadelijke of gevaarlijke verbindingen daarmee kan vormen;

l) moet waarborgen dat tijdens de totale duur van het lossen voortdurend en doelmatig toezicht is
verzekerd;

m) moetwaarborgen dat het mogelijk is dat de walinstallatie tijdens het lossen met een pomp aan boord
deze kan uitschakelen.

lndien de losser gebruikmaakt van de diensten van andere betrokkenen (reiniger, decontaminatie
installatie, enz.) dan moet hij geschikte maatregelen treffen om te waarborgen dat ãan de voorschriften
van het ADN is voldaan.


