DEEL 3

Lijst van de gevaarlijke goederen,
bijzondere bepalingen en vrijstellingen met
betrekking tot de beperkte en uitgezonderde
hoeveelheden
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HOOFDSTUK 3.1
ALGEMEENHEDEN

3.1.1

Inleiding
Naast de bepalingen waar in de tabellen van dit deel naar verwezen wordt of die er in zijn
opgenomen, moeten de algemene voorschriften van ieder deel, hoofdstuk en/of afdeling
nageleefd worden. Deze algemene voorschriften zijn niet opgenomen in de tabellen. Wanneer
een algemeen voorschrift in tegenspraak is met een bijzondere bepaling, heeft de bijzondere
bepaling voorrang.

3.1.2

Officiële vervoersnaam
OPMERKING : Zie 2.1.4.1 voor de officiële vervoersnamen die bij het vervoer van monsters
gebruikt worden.

3.1.2.1

De officiële vervoersnaam is het gedeelte van de rubriek dat de goederen van tabel A van
hoofdstuk 3.2 met de meeste nauwkeurigheid beschrijft ; hij is aangegeven in hoofdletters (de
cijfers, de Griekse letters en de aanduidingen in kleine letters "sec-", "tert-", "m-", "n-", "o-", "p-",
maken integraal deel uit van de vervoersnaam). Achter de voornaamste officiële vervoersnaam
kan tussen haakjes een andere officiële vervoersnaam aangegeven zijn [bijvoorbeeld
ETHANOL (ETHYLALCOHOL)]. De gedeelten van de rubriek die in kleine letters staan
aangegeven zijn niet als elementen van de officiële vervoersnaam te aanzien.

3.1.2.2

Indien een combinatie van meerdere officiële vervoersnamen voorkomt onder éénzelfde UNnummer en als deze gescheiden worden door de voegwoorden "en" of "of" in kleine letters of
gescheiden zijn door komma’s, moet enkel de meest geschikte vervoersnaam voorkomen in het
vervoerdocument of in de merktekens van de colli. Om te illustreren op welke wijze de officiële
vervoersnaam in dergelijke gevallen wordt gekozen, kan men volgende voorbeelden geven :
a) UN 1057 AANSTEKERS of NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS. De officiële
vervoersnaam is de meest passende van de volgende benamingen :
AANSTEKERS
NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS ;
b) UN 2793 BOORSPANEN, FREESSPANEN OF DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN in
een voor zelfverhitting vatbare vorm. De officiële vervoersnaam is de meest passende van
de volgende mogelijke combinaties :
BOORSPANEN VAN FERROMETALEN
FREESSPANEN VAN FERROMETALEN
DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN

3.1.2.3

De officiële vervoersnaam mag in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt. Indien de
officiële vervoersnaam termen bevat die er de betekenis van verduidelijken, wordt de volgorde
van deze termen op de vervoersdocumenten of op de merktekens van de colli bovendien
overgelaten aan de keuze van de betrokkene. In plaats van " DIMETHYLAMINE, OPLOSSING
IN WATER" mag bijvoorbeeld " OPLOSSING VAN DIMETHYLAMINE IN WATER " aangegeven
worden. Voor de goederen van klasse 1 mogen militaire of handelsbenamingen gebruikt
worden, die de officiële vervoersnaam bevatten aangevuld met een beschrijvende tekst.

3.1.2.4

Talrijke stoffen hebben een rubriek voor zowel hun vloeibare als hun vaste toestand (zie de
definities van vloeistof en vaste stof in 1.2.1), of in vaste toestand en in oplossing. Er zijn
onderscheiden UN-nummers aan toegekend die niet noodzakelijk op elkaar volgen 1.

1

In de alfabetische index (tabel B van hoofdstuk 3.2) worden verduidelijkingen gegeven, bijvoorbeeld :
NITROXYLENEN, VLOEIBAAR
6.1 1665
NITROXYLENEN, VAST
6.1 3447
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3.1.2.5

Het woord "GESMOLTEN" moet ter verduidelijking als deel van de officiële vervoersnaam
toegevoegd worden wanneer een stof, die volgens de definitie in 1.2.1 een vaste stof is, in
gesmolten toestand voor het vervoer wordt aangeboden (bijvoorbeeld ALKYLFENOL, VAST,
N.E.G., GESMOLTEN) ; dit tenzij dit woord reeds in hoofdletters in de in tabel A van hoofdstuk
3.2 opgenomen benaming voorkomt.

3.1.2.6

Wanneer een stof zonder stabilisatie niet toegelaten zou zijn tot het vervoer op basis van de
bepalingen van de paragrafen 2.2.X.2, omdat die stof in staat is om op een gevaarlijke wijze te
reageren onder normale vervoersvoorwaarden, moet de vermelding “GESTABILISEERD” aan
de officiële vervoersnaam toegevoegd worden als integrerend deel ervan ; dit behalve voor de
zelfontledende stoffen en de organische peroxides, en behalve wanneer deze vermelding reeds
in hoofdletters voorkomt in de benaming die in kolom (2) van tabel A in hoofdstuk 3.2 is
aangegeven (bijvoorbeeld: “GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G., GESTABILISEERD”).
Wanneer men gebruik maakt van temperatuurbeheersing om een dergelijke stof te stabiliseren
en zo het ontstaan van een gevaarlijke overdruk of de evolutie van een overmatige temperatuur
te verhinderen of wanneer men gebruik maakt van chemische stabilisatie in combinatie met
temperatuurbeheersing, geldt het volgende :
2

a) wanneer voor vloeistoffen en vaste stoffen de SAPT (gemeten met of zonder inhibitor
wanneer chemische stabilisatie toegepast wordt) lager is dan of gelijk is aan diegene die
voorgeschreven is in 2.2.41.1.21, zijn de bepalingen van 2.2.41.1.17, bijzondere bepaling
386 van hoofdstuk 3.3, 7.1.7, bijzondere bepaling V8 van hoofdstuk 7.2, bijzondere
bepaling S4 van hoofdstuk 8.5 en de voorschriften van hoofdstuk 9.6 van toepassing,
behalve dat de term “SADT” zoals die gebruikt wordt in deze paragrafen, ook geacht wordt
de SAPT te omvatten wanneer de betrokken stof kan polymeriseren ;
b) tenzij ze reeds in hoofdletters voorkomen in de naam die aangegeven is in kolom (2) van
tabel A van hoofdstuk 3.2, moeten de woorden “MET TEMPERATUURBEHEERSING”
toegevoegd worden in de officiële vervoersnaam;
c) voor de gassen : de vervoersvoorwaarden moeten goedgekeurd worden door de bevoegde
overheid.
3.1.2.7

Hydraten mogen vervoerd worden onder de officiële vervoersnaam die van toepassing is op de
niet-gehydrateerde stof.

3.1.2.8

Algemene benamingen of "niet elders genoemde" (N.E.G.) omschrijvingen

3.1.2.8.1

De officiële vervoersnamen van n.e.g.-rubrieken of van algemene rubrieken waarvoor in kolom
(6) van tabel A in hoofdstuk 3.2 de bijzondere bepaling 274 of 318 is aangegeven, moeten
aangevuld worden met de technische benaming van het goed ; dit tenzij een nationale wet of
een internationaal verdrag de bekendmaking ervan verbiedt voor een stof waarvoor
controlemaatregelen gelden. Bij ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 mogen de
gegevens met betrekking tot de gevaarlijke goederen aangevuld worden met een
supplementaire beschrijving die de commerciële of militaire benamingen aangeeft. De
technische benamingen moeten onmiddellijk achter de officiële vervoersnaam en tussen
haakjes geplaatst worden. Een passend tussenvoegsel, zoals “bevat” of “bevattend”, andere
hoedanigheidswoorden, zoals “mengsel”, “oplossing”, enz., en het percentage van de
technische component mogen ook gebruikt worden. Bijvoorbeeld : “UN 1993 Brandbare
vloeistof, n.e.g. (bevat xyleen en benzeen), 3, II”.

3.1.2.8.1.1 De technische benaming moet een erkende chemische of biologische benaming zijn of een
andere benaming die courant gebruikt wordt in wetenschappelijke en technische handboeken,
tijdschriften en teksten. Handelsbenamingen mogen voor dit doel niet aangewend worden. Voor
de pesticiden mogen alleen de gebruikelijke ISO-benamingen aangewend worden, de andere
benamingen uit de "WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines
to Classification" of de benaming(en) van de werkzame stof(fen).

2

Zie 1.2.1 voor de definitie van self-accelerating polymerization temperature (SAPT.
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3.1.2.8.1.2 Wanneer een mengsel van gevaarlijke goederen of voorwerpen die gevaarlijke goederen
bevatten beschreven worden door één van de n.e.g.-rubrieken of algemene rubrieken waaraan
in kolom (6) van tabel A in hoofdstuk 3.2 de bijzondere bepaling 274 is toegekend, volstaat het
om de twee componenten te vermelden die het meest bijdragen tot het gevaar of de gevaren
van het mengsel of van de voorwerpen ; dit met uitzondering van de stoffen die onderworpen
zijn aan een controle wanneer hun bekendmaking door een nationale wet of een internationaal
verdrag verboden is. Indien een collo een mengsel bevat en voorzien is van een gevaarsetiket
dat een bijkomend gevaar aanduidt, moet één van de twee tussen haakjes aangegeven
technische benamingen de benaming zijn van de component die het gebruik van dit etiket nodig
maakt.
OPMERKING : zie 5.4.1.2.2.
3.1.2.8.1.3 Om te verduidelijken hoe voor dergelijke n.e.g.-rubrieken de officiële vervoersnaam aangevuld
wordt met de technische benaming van de goederen, worden volgende voorbeelden gegeven :
UN 3394 PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, REACTIEF MET WATER
(trimethylgallium)
UN 2902 PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. (drazoxolon)
UN 3540 VOORWERPEN DIE BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G. (pyrrolidine)
3.1.3

Oplossingen of mengsels
OPMERKING : Wanneer een stof met name genoemd is in tabel A van hoofdstuk 3.2, moet hij
in het vervoer geïdentificeerd worden door de officiële vervoersnaam die in kolom (2) van tabel
A in hoofdstuk 3.2 voorkomt. Deze stoffen mogen technische onzuiverheden bevatten
(bijvoorbeeld die welke afkomstig zijn van het productieproces) of voor stabilisatie of andere
doeleinden gebruikte additieven, die hun classificatie niet beïnvloeden. Een in tabel A van
hoofdstuk 3.2 met name genoemde stof, die technische onzuiverheden of voor stabilisatie of
andere doeleinden gebruikte additieven bevat die zijn classificatie beïnvloeden, moet evenwel
beschouwd worden als een oplossing of een mengsel (zie 2.1.3.3).

3.1.3.1

Een oplossing of een mengsel is niet onderworpen aan het ADR indien de karakteristieken, de
eigenschappen, de vorm of de fysische toestand van de oplossing of het mengsel zo zijn dat dit
mengsel of deze oplossing aan de criteria, met inbegrip van ervaring op mensen, van geen
enkele klasse beantwoordt

3.1.3.2

Indien een oplossing of een mengsel, dat aan de classificatiecriteria van het ADR voldoet,
samengesteld is uit één enkel hoofdbestanddeel dat met name genoemd is in tabel A van
hoofdstuk 3.2 en uit één of meerdere stoffen die niet onderworpen zijn aan het ADR of sporen
van één of meerdere stoffen die met name genoemd zijn in tabel A van hoofdstuk 3.2, moeten
er het UN-nummer en de officiële vervoersnaam van het hoofdbestanddeel dat met name
genoemd is in tabel A van hoofdstuk 3.2 aan toegekend worden, tenzij :
a) de oplossing of het mengsel in tabel A van hoofdstuk 3.2 als dusdanig met name genoemd
is ;
b) de naam en de omschrijving van stof die met name genoemd is in tabel A van hoofdstuk 3.2
uitdrukkelijk aangeven dat die enkel van toepassing zijn op de zuivere stof ;
c) de klasse, de classificatiecode, de verpakkingsgroep of de fysische toestand van de
oplossing of van het mengsel verschillen van die van de stof die met name genoemd is in
tabel A van hoofdstuk 3.2 ; of
d) de gevaarskenmerken en de eigenschappen van de oplossing of het mengsel andere
interventiemaatregelen bij een noodgeval vereisen dan deze die nodig zijn voor de stof die
met name genoemd is in tabel A van hoofdstuk 3.2..
Kwalificerende woorden zoals, al naargelang het geval, "OPLOSSING" of "MENGSEL” moeten
in de officiële vervoersnaam geïntegreerd worden (bijvoorbeeld "ACETON, OPLOSSING").
Bovendien mag de concentratie van de oplossing of van het mengsel ook worden aangegeven
achter de basisomschrijving van het mengsel of van de oplossing (bijvoorbeeld "ACETON,
OPLOSSING, 75%").
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3.1.3.3

Een oplossing of een mengsel, dat aan de classificatiecriteria van het ADR voldoet, dat niet met
name genoemd is in tabel A van hoofdstuk 3.2 en dat samengesteld is uit twee of meer
gevaarlijke goederen, moet ingedeeld worden bij de rubriek waarvan de officiële vervoersnaam,
de omschrijving, de klasse, de classificatiecode en de verpakkingsgroep met de meeste precisie
de oplossing of het mengsel omschrijven.
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HOOFDSTUK 3.2
LIJST VAN DE GEVAARLIJKE GOEDEREN

3.2.1

Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen
Verduidelijkingen
Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig hoofdstuk betrekking op de stof(fen) of
het (de) voorwerp(en) die overeenstemmen met een specifiek UN-nummer. Indien evenwel stoffen
of voorwerpen van éénzelfde UN-nummer verschillende chemische eigenschappen, fysische
eigenschappen of vervoersvoorwaarden bezitten, kunnen voor dat UN-nummer verscheidene
opeenvolgende rijen worden gebruikt.
Elke kolom van tabel A is gewijd aan een specifiek onderwerp, zoals aangegeven in de toelichting
hieronder. Op het kruispunt (cel) van de kolommen en rijen vindt men informatie over het in die
kolom behandeld onderwerp voor de stof(fen) of het (de) voorwerp(en) van die rij :
-

de eerste vier cellen identificeren de stof(fen) of het/de voorwerp(en) dat/die tot die rij
behoort/behoren [de bijzondere bepalingen, aangegeven in kolom (6), kunnen bijkomende
informatie in dit verband verstrekken] ;

-

de daaropvolgende cellen bevatten de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn, hetzij
onder de vorm van volledige informatie, hetzij onder gecodeerde vorm. De codes verwijzen naar
gedetailleerde informatie die voorkomt in het deel, het hoofdstuk, de afdeling of de
onderafdeling dat/die in de toelichting hieronder is aangegeven. Een lege cel betekent ofwel dat
er geen bijzondere bepaling is en alleen de algemene voorschriften van toepassing zijn, ofwel
dat de in de toelichting aangegeven vervoersbeperking van kracht is. Als in deze tabel een
alfanumerieke code die begint met de letters “BP” gebruikt wordt, verwijst dit naar een
bijzondere bepaling van hoofdstuk 3.3.

De van toepassing zijnde algemene voorschriften worden niet vermeld in de overeenkomstige
cellen. De toelichting hieronder geeft voor iedere kolom het deel of de delen, het hoofdstuk of de
hoofdstukken, de afdeling(en) of de onderafdeling(en) aan, waar deze zich bevinden.
Toelichting voor iedere kolom :
Kolom (1)

“UN-nr”
Bevat het UN-nummer :
- van de gevaarlijke stof of van het gevaarlijk voorwerp, indien aan deze stof of aan dit
voorwerp een eigen specifiek UN-nummer is toegekend, of
- van de algemene of n.e.g.-rubriek bij dewelke de niet met name genoemde
gevaarlijke
stoffen
of
voorwerpen
overeenkomstig
de
criteria
(“beslissingsdiagrammen”) van deel 2 moeten ingedeeld worden.

Kolom (2)

“Benaming en beschrijving”
Bevat de officiële vervoersnaam van de stof of van het voorwerp indien aan deze
stof of aan dit voorwerp een eigen specifiek UN-nummer is toegekend, of de
officiële vervoersnaam van de algemene of n.e.g.-rubriek bij dewelke de niet met
name genoemde gevaarlijke stoffen of voorwerpen overeenkomstig de criteria
(“beslissingsdiagrammen”) van deel 2 ingedeeld werden, in hoofdletters. Deze
benaming moet gebruikt worden als officiële vervoersnaam of, in voorkomend
geval, als onderdeel van de officiële vervoersnaam (zie 3.1.2 voor bijkomende
inlichtingen betreffende de officiële vervoersnaam).
Indien de classificatie of de vervoersvoorwaarden van de stof of van het voorwerp
onder bepaalde omstandigheden verschillend kunnen zijn, wordt na de officiële
vervoersnaam in kleine letters een beschrijvende tekst toegevoegd om het
toepassingsgebied van de rubriek te preciseren.
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Kolom (3a) “Klasse”
Bevat het nummer van de klasse waarvan de titel beantwoordt aan de gevaarlijke stof
of het gevaarlijk voorwerp. Dit klassenummer wordt overeenkomstig de procedures en
criteria van deel 2 toegekend.
Kolom (3b) “Classificatiecode”
Bevat de classificatiecode van de gevaarlijke stof of het gevaarlijk voorwerp.
- Voor de gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 1 bestaat de code uit het
nummer van de subklasse en de letter van de compatibiliteitsgroep, die
overeenkomstig de procedures en criteria van 2.2.1.1.4 toegekend worden.
- Voor de gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 2 bestaat de code uit een cijfer
en één of meerdere letters die de groep van gevaarlijke eigenschappen weergeven
; ze worden toegelicht in 2.2.2.1.2 en 2.2.2.1.3.
- Voor de gevaarlijke stoffen of voorwerpen van de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
3
6.1, 6.2 en 9 worden de codes toegelicht in 2.2.x.1.2 .
- Voor de gevaarlijke stoffen of voorwerpen van de klasse 8 worden de codes
uitgelegd in 2.2.8.1.4.1.
- De gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 7 hebben geen classificatiecode.
Kolom (4)

“Verpakkingsgroep”
Bevat de verpakkingsgroep(en) (I, II of III) die aan de gevaarlijke stof zijn toegekend.
Deze verpakkingsgroepen worden toegekend op basis van de procedures en criteria
van deel 2. Aan bepaalde voorwerpen en stoffen wordt geen verpakkingsgroep
toegekend.

Kolom (5)

“Etiketten”
Bevat het modelnummer van de etiketten/grote etiketten (zie 5.2.2.2 en 5.3.1.7) die op
de colli, containers, tankcontainers, mobiele tanks, MEGC's en voertuigen moeten
aangebracht worden. Evenwel :
- voor de stoffen of voorwerpen van klasse 7 staat “7X” voor het gevaarsetiket van
model nr. 7A, 7B of 7C, al naargelang het geval in functie van de categorie (zie
5.1.5.3.4 en 5.2.2.1.11.1) of voor het groot etiket nr. 7D (zie 5.3.1.1.3 en
5.3.1.7.2) ;
- de etiketten van model nr. 11 zijn niet aangegeven in deze kolom ; in alle gevallen
moet 5.2.2.1.12 geraadpleegd worden.
OPMERKING : De bijzondere bepalingen die in kolom (6) voorkomen kunnen
bovenstaande bepalingen betreffende de etikettering wijzigen.

Kolom (6)

“Bijzondere bepalingen”
Bevat de numerieke codes van de bijzondere bepalingen die in acht genomen moeten
worden. Deze bepalingen hebben betrekking op een breed scala onderwerpen, die in
hoofdzaak verband houden met de inhoud van de kolommen (1) tot en met (5)
(bijvoorbeeld verbodsbepalingen voor het vervoer, vrijstellingen van bepaalde
voorschriften, toelichtingen betreffende de classificatie van bepaalde vormen van de
desbetreffende gevaarlijke goederen en supplementaire bepalingen betreffende de
etikettering of het markeren), en zijn in numerieke volgorde opgenomen in hoofdstuk
3.3. Indien kolom (6) leeg is, is voor de gevaarlijke goederen in kwestie geen enkele
bijzondere bepaling van toepassing op de inhoud van de kolommen (1) tot en met (5).

Kolom (7a) “Beperkte hoeveelheden”
Bevat de maximale hoeveelheid stof per binnenverpakking of voorwerp om de
gevaarlijke goederen conform hoofdstuk 3.4 als beperkte hoeveelheden te vervoeren.

3

x = het nummer van de klasse van de gevaarlijke stof of van het gevaarlijk voorwerp, in voorkomend
geval zonder scheidingspunt.
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Kolom (7b) “Uitgezonderde hoeveelheden”
Bevat een alfanumerieke code met de volgende betekenis :
- “E0” betekent dat er geen enkele vrijstelling van de bepalingen van het ADR bestaat
voor gevaarlijke goederen verpakt in uitgezonderde hoeveelheden ;
- alle andere alfanumerieke codes die met de letters “E” beginnen betekenen dat de
bepalingen van het ADR niet van toepassing zijn indien aan de in hoofdstuk 3.5
opgegeven voorwaarden wordt voldaan.
Kolom (8)

“Verpakkingsinstructies”
Bevat de alfanumerieke codes van de van toepassing zijnde verpakkingsinstructies :
- de alfanumerieke codes die beginnen met de letter “P”, dewelke de
verpakkingsinstructies specificeren voor verpakkingen en recipiënten (met
uitzonderding van de IBC's en grote verpakkingen), of met de letter “R”, dewelke
de verpakkingsinstructies specificeren voor de lichte metalen verpakkingen. Deze
instructies zijn in numerieke volgorde opgenomen in 4.1.4.1 en geven de
toegelaten verpakkingen en recipiënten aan. Ze geven ook aan welke van de
algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en welke van de
bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 en 4.1.9 in acht
moeten genomen worden. Indien kolom (8) geen enkele code bevat die begint met
de letter “P” of “R”, mogen de gevaarlijke goederen in kwestie niet in verpakkingen
vervoerd worden;
- de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “IBC”, dewelke de
verpakkingsinstructies specificeren voor IBC's. Deze instructies zijn in numerieke
volgorde opgenomen in 4.1.4.2 en geven de toegelaten IBC’s aan. Ze geven ook
aan welke van de algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en
welke van de bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 en
4.1.9 in acht moeten genomen worden. Indien kolom (8) geen enkele code bevat
die begint met de letters “IBC”, mogen de gevaarlijke goederen in kwestie niet in
IBC's vervoerd worden ;
- de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “LP”, dewelke de
verpakkingsinstructies specificeren voor grote verpakkingen. Deze instructies zijn
in numerieke volgorde opgenomen in 4.1.4.3 en geven de toegelaten grote
verpakkingen aan. Ze geven ook aan welke van de algemene
verpakkingsvoorschriften van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en welke van de bijzondere
verpakkingsvoorschriften van 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 en 4.1.9 in acht moeten
genomen worden. Indien kolom (8) geen enkele code bevat die begint met de
letters “LP”, mogen de gevaarlijke goederen in kwestie niet in grote verpakkingen
vervoerd worden ;
OPMERKING : Bovenstaande verpakkingsinstructies kunnen door de in kolom (9a)
aangegeven bijzondere verpakkingsvoorschriften gewijzigd worden.

Kolom (9a) “Bijzondere verpakkingsvoorschriften“
Bevat de alfanumerieke codes van de van toepassing zijnde bijzondere
verpakkingsvoorschriften :
- de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “PP” of “RR”, dewelke de
bijzondere verpakkingsvoorschriften specificeren voor verpakkingen en recipiënten
(met uitzondering van de IBC's en grote verpakkingen) die daarenboven moeten
nageleefd worden. Deze voorschriften zijn opgenomen in 4.1.4.1, op het einde van
de overeenstemmende verpakkingsinstructie (met de letter “P” of “R”) die in kolom
(8) is aangegeven. Indien kolom (9a) geen enkele code bevat die begint met de
letters “PP” of “RR”, is geen enkel van de bijzondere verpakkingsvoorschriften van
toepassing die op het einde van de overeenstemmende verpakkingsinstructie zijn
opgenomen ;
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-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letter “B” of met de letters “BB”,
dewelke de bijzondere verpakkingsvoorschriften specificeren voor IBC's die
daarenboven moeten nageleefd worden. Deze voorschriften zijn opgenomen in
4.1.4.2, op het einde van de overeenstemmende verpakkingsinstructie (met de
letters “IBC”) die in kolom (8) is aangegeven. Indien kolom (9a) geen enkele code
bevat die begint met de letter “B” of met de letters “BB”, is geen enkel van de
bijzondere verpakkingsvoorschriften van toepassing die op het einde van de
overeenstemmende verpakkingsinstructie zijn opgenomen ;

-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letter “L” of de letters “LL”, dewelke
de bijzondere verpakkingsvoorschriften specificeren voor grote verpakkingen die
daarenboven moeten nageleefd worden. Deze voorschriften zijn opgenomen in
4.1.4.3, op het einde van de overeenstemmende verpakkingsinstructie (met de
letters “LP”) die in kolom (8) is aangegeven. Indien kolom (9a) geen enkele code
bevat die begint met de letter “L” of de letters “LL”, is geen enkel van de bijzondere
verpakkingsvoorschriften van toepassing die op het einde van de
overeenstemmende verpakkingsinstructie zijn opgenomen.

Kolom (9b) “Gezamenlijke verpakking”
Bevat de met de letters “MP” beginnende alfanumerieke codes van de bepalingen
die op het gezamenlijk verpakken van toepassing zijn. Deze bepalingen zijn in de
numerieke volgorde van hun codes opgesomd in 4.1.10. Wanneer kolom (9b) geen
enkele code bevat die begint met de letters “MP” zijn alleen de algemene
bepalingen van toepassing (zie 4.1.1.5 en 4.1.1.6).
Kolom (10) “Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer - Vervoersinstructies“
Bevat een alfanumerieke code die aan een instructie voor vervoer in mobiele tanks
is toegekend overeenkomstig 4.2.5.2.1 tot en met 4.2.5.2.4 en 4.2.5.2.6. Deze
instructie voor vervoer in mobiele tanks stemt overeen met de minst strenge
voorschriften die aanvaardbaar zijn voor het vervoer van de desbetreffende stof in
mobiele tanks. De codes die de andere instructies betreffende vervoer in mobiele
tanks aangeven die ook voor het vervoer van die stof zijn toegestaan, zijn te vinden
in 4.2.5.2.5. Indien geen enkele code is aangegeven is het vervoer in mobiele
tanks niet toegestaan, behalve wanneer een bevoegde overheid onder de in
6.7.1.3 gepreciseerde voorwaarden een toelating heeft afgeleverd.
De algemene voorschriften met betrekking tot het ontwerp, de constructie, de
uitrusting, de prototypegoedkeuring, de controles en beproevingen en het
markeren van mobiele tanks zijn te vinden in hoofdstuk 6.7. De algemene
voorschriften met betrekking tot het gebruik (bijvoorbeeld het vullen) zijn te vinden
in 4.2.1 tot en met 4.2.4. Wanneer een “(M)” is aangegeven betekent dit dat de stof
vervoerd mag worden in “UN”-MEGC’s.
OPMERKING : Bovenstaande voorschriften kunnen door de in kolom (11)
aangegeven bijzondere bepalingen gewijzigd worden
Kan ook alfanumerieke codes bevatten die beginnen met de letters “BK” ; die
verwijzen naar de in hoofdstuk 6.11 voorgestelde types van containers voor losgestort
vervoer die conform 7.3.1.1 a) en 7.3.2 gebruikt mogen worden voor het vervoer van
de losgestorte goederen.
Kolom (11) “Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer - Bijzondere bepalingen”
Bevat de alfanumerieke codes van de bijzondere bepalingen met betrekking tot de
mobiele tanks, die daarenboven moeten nageleefd worden. Deze codes, die
beginnen met de letters “TP”, specificeren bijzondere bepalingen met betrekking tot
de constructie of het gebruik van deze mobiele tanks. Ze zijn te vinden in 4.2.5.3.
OPMERKING : Wanneer zulks vanuit technisch oogpunt pertinent is, zijn deze
bijzondere bepalingen niet alleen van toepassing op de in kolom (10) aangegeven
mobiele tanks, maar ook op de mobiele tanks die conform de tabel in 4.2.5.2.5
gebruikt kunnen worden.
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Kolom (12) “ADR-tanks - Tankcode”
Bevat een alfanumerieke code die, overeenkomstig 4.3.3.1.1 (voor de gassen van
klasse 2) of 4.3.4.1.1 (voor de stoffen van de klassen 3 tot en met 9), overeenstemt
met een tanktype. Dit tanktype stemt overeen met de minst strenge tankvoorschriften
die aanvaardbaar zijn voor het vervoer van de desbetreffende stof in ADR-tanks. De
codes die overeenstemmen met de andere toegelaten tanktypes zijn te vinden in
4.3.3.1.2 (voor de gassen van klasse 2) of 4.3.4.1.2 (voor de stoffen van de klassen 3
tot en met 9). Indien geen enkele code is aangegeven, is het vervoer in ADR-tanks
niet toegestaan.
Indien in deze kolom een tankcode voor vaste stoffen (S) en voor vloeistoffen (L) is
aangegeven, betekent dit dat deze stof in vaste of in vloeibare (gesmolten) toestand
voor vervoer kan aangeboden worden. Deze bepaling is in het algemeen van
toepassing op stoffen waarvan de smeltpunten tussen 20 °C en 180 °C liggen.
Indien voor een vaste stof in deze kolom enkel een tankcode voor vloeistoffen (L) is
aangegeven, betekent dit dat deze stof enkel in vloeibare toestand (gesmolten) voor
vervoer wordt aangeboden.
De algemene voorschriften met betrekking tot de constructie, de uitrusting, de
prototypegoedkeuring, de controles en beproevingen en het markeren, die niet in de
tankcode zijn aangegeven, zijn te vinden in 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 en 6.8.5. De algemene
voorschriften met betrekking tot het gebruik (bijvoorbeeld maximale vullingsgraad,
minimale beproevingsdruk) zijn te vinden in 4.3.1 tot en met 4.3.4.
Een “(M)” achter de tankcode geeft aan dat de stof ook vervoerd mag worden in
batterijvoertuigen of MEGC's.
Een “(+)” achter de tankcode betekent dat het wisselend gebruik van de tanks enkel
toegelaten is wanneer dat in het goedkeuringscertificaat van het prototype is
aangegeven.
Zie 4.4.1 en hoofdstuk 6.9 voor tanks uit vezelversterkte kunststof ; zie 4.5.1 en
hoofdstuk 6.10 voor druk/vacuümtanks voor afvalstoffen.
OPMERKING : Bovenstaande voorschriften kunnen door de in kolom (13)
aangegeven bijzondere bepalingen gewijzigd worden
Kolom (13) “ADR-tanks - Bijzondere bepalingen”
Bevat de alfanumerieke codes van de bijzondere bepalingen voor de ADR-tanks, die
daarenboven moeten nageleefd worden :
-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “TU” specificeren de
bijzondere bepalingen voor het gebruik van deze tanks. Deze zijn te vinden in
4.3.5 ;

-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “TC” specificeren de
bijzondere bepalingen voor de constructie van deze tanks. Deze zijn te vinden in
6.8.4 a) ;

-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “TE” specificeren de
bijzondere bepalingen betreffende de uitrustingen van deze tanks. Deze zijn te
vinden in 6.8.4 b) ;

-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “TA” specificeren de
bijzondere bepalingen voor de prototypegoedkeuring van deze tanks. Deze zijn te
vinden in 6.8.4 c) ;

-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “TT” specificeren de
bijzondere bepalingen betreffende de beproevingen van deze tanks. Deze zijn te
vinden in 6.8.4 d) ;
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-

de alfanumerieke codes die beginnen met de letters “TM” specificeren de
bijzondere bepalingen betreffende het markeren van deze tanks. Deze zijn te
vinden in 6.8.4 e).

OPMERKING : Wanneer zulks vanuit technisch oogpunt pertinent is, zijn deze
bijzondere bepalingen niet alleen van toepassing op de in kolom (12) aangegeven
tanks, maar ook op de tanks die conform de in 4.3.3.1.2 en 4.3.4.1.2 gedefinieerde
hiërarchieën gebruikt kunnen worden.
Kolom (14) “Voertuig voor tankvervoer”
Bevat een code die aangeeft welk voertuig (met inbegrip van het trekkend voertuig
van aanhangwagens en opleggers)(zie 9.1.1) voor het vervoer van de stof in tanks
moet gebruikt worden, overeenkomstig 7.4.2. De voorschriften met betrekking tot de
constructie en de goedkeuring van de voertuigen zijn te vinden in de hoofdstukken
9.1, 9.2 en 9.7.
Kolom (15) “Vervoerscategorie / (Tunnelbeperkingscode)”
Bevat bovenaan in het vak een cijfer dat de vervoerscategorie aangeeft waarbij de
stof of het voorwerp is ingedeeld, ten behoeve van de vrijstellingen die verband
houden met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid (zie 1.1.3.6).
Bevat onderaan in het vak, tussen haakjes, de tunnelbeperkingscode die verwijst naar
de beperkingen van de doorgang door wegtunnels die van toepassing zijn op
voertuigen die de stof of het voorwerp vervoeren. Deze beperkingen zijn te vinden in
hoofdstuk 8.6. De vermelding “( – )” geeft aan dat geen tunnelbeperkingscode werd
toegekend. De vermelding”-“ geeft aan dat geen vervoerscategorie werd toegekend.
Kolom (16) “Bijzondere bepalingen betreffende het vervoer - Colli”
Bevat in voorkomend geval de alfanumerieke code(s), die beginnen met de letter “V”,
van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer in colli. Deze
bepalingen zijn opgenomen in 7.2.4. De algemene voorschriften betreffende het
vervoer in colli zijn te vinden in de hoofdstukken 7.1 en 7.2.
OPMERKING : Daarenboven moeten de bijzondere bepalingen betreffende het laden,
het lossen en de behandeling, aangegeven in kolom (18), nageleefd worden.
Kolom (17) “Bijzondere bepalingen betreffende het vervoer - Losgestort”
Bevat de alfanumerieke code of codes die beginnen met de letters “VC”, evenals
de alfanumerieke code of codes die beginnen met de letters “AP”, van de
bepalingen die van toepassing zijn op het losgestort vervoer. Deze bepalingen zijn
opgenomen in 7.3.3. Indien in deze kolom geen enkele bijzondere bepaling
geïdentificeerd door de code “VC” of een verwijzing naar een specifieke paragraaf
die uitdrukkelijk deze vervoerswijze toestaat, aangegeven is, en indien in kolom
(10) geen enkele bijzondere bepaling geïdentificeerd door de code “BK” of een
verwijzing naar een specifieke paragraaf die uitdrukkelijk deze vervoerswijze
toestaat, is aangegeven, is losgestort vervoer niet toegestaan. De algemene en
aanvullende voorschriften betreffende het losgestort vervoer zijn te vinden in de
hoofdstukken 7.1 en 7.3.
OPMERKING: Daarenboven moeten de bijzondere bepalingen betreffende het
laden, het lossen en de behandeling, aangegeven in kolom (18), nageleefd
worden.
Kolom (18) “Bijzondere bepalingen betreffende het vervoer – Laden, lossen en behandeling”
Bevat de alfanumerieke code(s), die beginnen met de letters “CV”, van de bijzondere
bepalingen die van toepassing zijn op het laden, het lossen en de behandeling. Deze
bepalingen zijn opgenomen in 7.5.11. Wanneer geen enkele code is aangegeven zijn
alleen de algemene bepalingen van toepassing (zie 7.5.1 tot en met 7.5.10).
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Kolom (19) “Bijzondere bepalingen betreffende het vervoer - exploitatie”
Bevat de alfanumerieke code(s), die beginnen met de letter “S”, van de bijzondere
bepalingen die van toepassing zijn op de exploitatie. Deze bepalingen zijn
opgenomen in hoofdstuk 8.5. Ze moeten aanvullend op de voorschriften van de
hoofdstukken 8.1 tot en met 8.4 toegepast worden, maar in geval van tegenspraak
met de voorschriften van de hoofdstukken 8.1 tot en met 8.4 hebben de bijzondere
bepalingen voorrang.
Kolom (20) “Identificatienummer van het gevaar”
Bevat een nummer bestaande uit twee of drie cijfers (in bepaalde gevallen
voorafgegaan door de letter “X”) voor de stoffen en voorwerpen van de klassen 2 tot
en met 9 en, voor de stoffen en voorwerpen van de klasse 1, de classificatiecode (zie
kolom 3b). In de in 5.3.2.1 voorgeschreven gevallen moet het nummer op het
bovenste gedeelte van het oranje schild voorkomen. De betekenis van het
identificatienummer van het gevaar wordt verklaard in 5.3.2.3.
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TABEL A
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