Omzendnota TDG39rev.2
Door de bevoegde overheden erkende technische codes en normen
1. In toepassing van afdeling 6.7.2.2.1, 6.7.3.2.1 en 6.7.4.2.1 (mobiele tanks) van het
RID/ADR en de IMDG-code worden de technische codes en normen opgesomd in tabel
A van deze omzendnota erkend om, in hun laatste versie, gebruikt te worden voor de
constructie van mobiele tanks die voldoen aan hoofdstuk 6.7 van het RID/ADR en de
IMDG-code.
Tabel A: Erkende codes en normen
Code/Norm

Omschrijving

ASME VIII Div. 1

Boiler and pressure vessel code

ASME VIII Div. 2

Boiler and pressure vessel code

AD2000 Merkblätter Code of practice for pressure vessels
CODAP

Code for construction of unfired pressure vessels

PD 5500

Specification for unfired, fusion welded pressure vessels

RTOD
EN 14025
NF M88-160

Regels voor Toestellen onder Druk - Stoomwezen
Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic pressure
tanks – Design and Construction
Tanks for transport of dangerous liquid goods – service
equipment for tanks – domes with inspection opening

2. In toepassing van afdeling 6.7.4.2.1 wordt daarenboven ook EN 13530:2, in zijn laatste
versie, erkend om gebruikt te worden voor de constructie van mobiele tanks die voldoen
aan hoofdstuk 6.7 van het RID/ADR en de IMDG-code.
EN 13530:2

Cryogenic vessels – Large transportable vacuum insulated
vessels – Part 2: Design, fabrication, inspection and testing

3. Het gebruik van volgens deze omzendnota erkende technische codes en normen zal door
de erkende controle-instelling worden aangeduid in de prototypegoedkeuring voor elk van
de betrokken onderdelen.
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4. Het gebruik van verschillende erkende technische codes of normen voor één en dezelfde
mobiele tank is toegelaten, indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is
voldaan:
a) het gebruik van een andere technische code of norm is toegelaten door de erkende
technische code of norm die toegepast wordt;
b) de berekening van het onderdeel in kwestie van de mobiele tank is niet voorzien door
de erkende technische code of norm die toegepast wordt.
5. Deze omzendnota vervangt en vernietigt omzendnota TDG39 van 05 september 2018.
6. Deze omzendnota is van toepassing vanaf de datum waarop de laatste handtekening tot
goedkeuring door de bevoegde overheden gezet is.

Voor wat betreft het Directoraat-Generaal
Scheepvaart, de bevoegde Belgische
overheid voor hoofdstuk 6.7 van het RID
en de IMDG-code.
Datum:

Eugeen Van
Craeyvelt
(Signature)

Voor
wat
betreft
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de bevoegde
overheid voor het ADR in Brussel.
Datum : 17/04/2020

Digitaal ondertekend
door Eugeen Van
Craeyvelt (Signature)
Datum: 2020.05.08
21:28:44 +02'00'

Eugeen Van Craeyvelt
Directeur-generaal

Christophe Vanoerbeek
Directeur-generaal

Voor wat betreft het Vlaamse Gewest, de
bevoegde overheid voor het ADR in
Vlaanderen.
Datum:

Voor wat betreft het Waalse Gewest, de
bevoegde overheid voor het ADR in
Wallonië.
Datum:

Getekend door: Filip Boelaert (Signature)
Getekend op: 2020-04-10 13:11:02 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Ir. Filip Boelaert
Secretaris-generaal

Omzendnota 39rev.2

Signature numérique
de Brieuc Quévy
(Signature)
Date : 2020.04.22
10:30:16 +02'00'

Brieuc Quévy,
Directeur-generaal

Pagina 2/2

