Aanvraagprocedure voor 1e afgifte van een ADR
certificaat voor:
ADR-trekkers
en
Motorvoertuigen bestemd voor het vervoer van
ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000 liter
met
een ECE R105 typegoedkeuring op de ADR uitvoering

Aanvraagprocedure trekker/mvt containerchassis 2018

1. Aanvraagprocedure voor de 1e afgifte van een
ADR certificaat voor ADR-trekkers en voor
motorvoertuigen bestemd voor het vervoer van
ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000 liter
met
een ECE R105 typegoedkeuring op de ADR
uitvoering.
De aanvraagkaart moet voor de ADR-uitvoering door de fabrikant of zijn
gemachtigde in Nederland worden ondertekend.
De aanvraag voor het ADR-certificaat (“de aanvrager”) wordt gedaan door de
fabrikant of zijn gemachtigde, de voertuigdealer of voertuigeigenaar in
Nederland. De aanvrager vult zijn deel op de aanvraagkaart in. De volledig
ingevulde kaart moet meegenomen worden naar de keuring bij een RDW
keuringsstation.
Voor de invulling van de aanvraagkaart geldt het volgende:

De fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde in
Nederland

Verstrekt aan de aanvrager een door hem ingevulde en ondertekende ADRaanvraagkaart (model 2E1082c).
De Fabrikant dient hiervoor in het bezit zijn van een geldige ECE R105 goedkeuring
waaruit blijkt dat het voertuig af fabriek voldoet aan de eisen van hoofdstuk 9.2 van het
ADR;
De fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vult in minimaal de onderzijde van
pagina 1 van de aanvraagkaart (zie ook toelichting onder 3).
Indien gebruik wordt gemaakt van de TCV regeling (Typegoedkeuring compleet voertuig)
voor het verkrijgen van een kentekenbewijs bestaat de mogelijkheid om de ADR
toelating op vergelijkbare wijze te regelen.
Voor meer informatie over deze regeling en andere vragen kunt u terecht bij afdeling
Productbeoordeling Zwaar (Testen) – groep ADR van de RDW :
Postbus 777,
2700 AT Zoetermeer.
Telefoon: 079 - 345 8302.
Email : ttv@rdw.nl

De voertuigdealer of aanvrager
-

Vult op pagina 1 de bovenzijde van de aanvraagkaart in (zie toelichting onder 3);
Maakt een keuringsafspraak bij een RDW keuringsstation;
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-

Betaald de keuringskosten1 en zorgt voor betaling van de later toegestuurde factuur
voor afgifte van het definitieve ADR-certificaat.

Toelichting op de procedure
De ADR aanvraagkaart is te downloaden op RDW.nl (zoekterm “gevaarlijke stoffen”, klik
dan op “Vervoer gevaarlijke stoffen - ADR”). Onderaan deze pagina vindt u de
downloads.
Voor het maken van een keuringsafspraak dient de aanvrager contact op te nemen met
een RDW keuringsstation gespecialiseerde in ADR. De volledige ingevulde en
ondertekende aanvraagkaart dient bij de keuring te worden overgelegd, eventueel
samen met de kentekenaanvraag en bijlagen.
Indien er wijzigingen aan de ADR fabrikantsuitvoering zijn gedaan, dan geeft de
aanvrager dit aan op de voorzijde van het aanvraagkaart. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing bij het aanbrengen van een niet-fabrieksmatig ingebouwde standkachel, de
ombouw van het uitlaatsysteem naar een verticaal gerichte uitlaat, enz.
Eventueel benodigde tekening, verklaring of aansluitschema hiervan dient te worden
bijgevoegd.
Na goedkeuring van het voertuig wordt een voorlopig ADR certificaat afgegeven door het
keuringsstation. Het definitieve certificaat wordt door de Groep ADR te Zoetermeer aan
de certificaathouder (ondernemer) gezonden. Deze heeft een geldigheidsduur van
maximaal één jaar na datum keuring. De factuur voor de afgifte van het ADR-certificaat
ontvangt de aanvrager zoals aangegeven op de aanvraagkaart (meestal de dealer).
De jaarlijkse periodieke keuring voor verlenging van de geldigheidsduur van het ADR
certificaat wordt uitgevoerd door één van de gespecialiseerde RDW keuringsstations.
Hiervoor dient men tijdig voor de vervaldatum een keuringsafspraak te maken.
Voor (oudere) voertuigen waarbij geen ECE- goedkeuring voor het ADR-gedeelte
beschikbaar is dient men contact op te nemen met de Groep ADR te Zoetermeer om na
te gaan of een ADR-goedkeuring mogelijk is.

Toelichting op de aanvraagkaart (zie bijlage).

Voorzijde van de aanvraagkaart
ADR aanvrager
Hier worden naam en adresgegevens van de firma ingevuld die voor de keuring
verschijnt en die de factuur zal ontvangen. In veel gevallen is dit de voertuigdealer.
De aanvrager verklaart tevens of het voertuig wel of geen ADR wijzigingen heeft
ondergaan en ondertekent de aanvraag.
1

De kosten voor de keuring worden ter plaatse bij een keuringsstation geïnd.
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Indien wijzigingen zijn aangebracht (zoals wegrijalarmering voor LPG-vervoer in
Nederland, standkachel opgebouwd door de aanvrager en een verticale uitlaat) dient dit
te worden aangekruist en indien van toepassing zijn geschiktheidscertificaten bij de
aanvraag gevoegd.
Indien een wegrijalarmering voor LPG-vervoer in Nederland is aangebracht, dient dit ook
te worden aangekruist onderaan op pagina 1 bij de verklaring van de fabrikant /
importeur.

ADR ondernemer
Vermelding van naam en zakelijk adres (geen postbusnummer) van vervoerder,
gebruiker of voertuigeigenaar. Deze adresgegevens komen op het ADR certificaat te
staan.
Indien bekend wordt hier het kenteken aangegeven.

Verklaring fabrikant / importeur en aanvraagspecificatie

De fabrikant of diens gemachtigde importeur vult het onderste gedeelte van de
aanvraagkaart in, ondertekent en kruist het van toepassing zijnde aan. Dit geldt dus met
name voor:
- vermelding van het ECE R105 typegoedkeuringsnummer t.a.v. het ADR;
- het merk, het VIN (Voertuig identificatie nummer);
- soort voertuig aankruisen (trekker of motorvoertuig voor (tank)containers);
- de waarde van de retarder (in tonnen);
- het aankruisen van de van toepassing zijnde gevaarlijke stoffen categorieën (voor
uitleg categorieën, zie tabel 1 aan ommezijde);
- af fabriek aangebrachte standkachel;
- aankruisen of brandstofsysteem op een gas is (geldt ook voor bijmenging).
Let op: dan geen goedkeuring voor EX/II en EX/III mogelijk;

N.B.: de categorie OX is met het ADR van 2017 komen te
vervallen.
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ADR voertuig categorieën (aanduidingen)
Voor volledige omschrijving van deze voertuigaanduidingen zie ADR 9.1.1.2.

Te vervoeren gevaarlijke stoffen
Type
FL

EX/II
EX/III
AT
LPG

Omschrijving
Brandbare vloeistoffen met vlampunt < 61 ºC en brandbare
gassen.
Waterstofperoxide, gestabiliseerd of waterstofperoxide, oplossing
in water, gestabiliseerd, met meer dan 60% waterstofperoxide
(klasse 5.1, UN 2015)
Ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR klasse 1);
transporteenheid EX/II
Ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR klasse 1);
transporteenheid EX/III
Stoffen niet genoemd onder bovenstaande categorieën
Butaan, propaan en mengsels daarvan in tankwagens (nationaal
vervoer)

Tabel 1

Opmerkingen


Reeds in Nederland gekentekende voertuigen, die voor eerste keuring voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen worden aangeboden, moeten voor wat betreft het
ADR-gedeelte geheel aan de meest recente eisen voldoen.
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