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INHOUDSOPGAVE ADR 
 
Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
 

 Protocol van ondertekening  
 
 
BIJLAGE A  ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE GEVAARLIJKE STOFFEN EN 

 VOORWERPEN 
  
 
DEEL 1:  ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
1.1 Toepassingsgebied en toepasbaarheid 
1.1.1 Structuur 
1.1.2 Toepassingsgebied 
1.1.3 Vrijstellingen 
1.1.4 Toepasbaarheid van andere voorschriften 
 
1.2 Definities en meeteenheden 
1.2.1 Definities 
1.2.2 Meeteenheden 
 
1.3 Opleiding van personen die betrokken zijn bij het  vervoer van gevaarlijke goederen 
1.3.1 Toepassingsgebied 
1.3.2 Aard van de opleiding 
1.3.3 Documentatie 
 
1.4 Veiligheidsplichten van de betrokkenen 
1.4.1 Algemene zorg voor de veiligheid 
1.4.2 Plichten van de belangrijkste betrokkenen 
1.4.3 Plichten van andere betrokkenen 
 
1.5 Afwijkingen 
1.5.1 Tijdelijke afwijkingen 
1.5.2 (Gereserveerd) 
 
1.6 Overgangsvoorschriften 
1.6.1 Algemeen 
1.6.2 Drukhouders  en houders voor gassen van klasse 2 
1.6.3 Vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en batterijwagens 
1.6.4 Tankcontainers. transporttanks en MEGC’s 
1.6.5 Voertuigen 
1.6.6 Klasse 7 
 
1.7 Algemene voorschriften voor klasse 7 
1.7.1 Toepassingsgebied 
1.7.2 Stralingsbeschermingsprogramma 
1.7.3 Kwaliteitsborging 
1.7.4 Speciale regeling 
1.7.5 Radioactieve stoffen die bijkomende gevaarseigenschappen bezitten 
1.7.6 Niet-nakoming 
 
1.8 Controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning van de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften 
1.8.1 Controles van gevaarlijke goederen van overheidswege 
1.8.2 Ambtelijke hulp 
1.8.3 Veiligheidsadviseur 
 
1.8.4 Lijst van de bevoegde autoriteiten en  de door hen aangewezen instanties 
1.8.5 Meldingen van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen 
1.8.6 Administratieve controles voor de toepassing van conformiteitsbeoordelingen, periodieke 

onderzoeken en buitengewone controles 
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1.8.7 Procedures voor conformiteitsbeoordeling en periodiek onderzoek 
1.9 Beperkingen in het vervoer door de bevoegde autoriteiten 
1.9.1 De invoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van een Overeenkomst sluitende Partij 
1.9.2 Onder voorbehoud van het bepaalde in 1.9.3 mag een Overeenkomstsluitende Partij bepaalde 

aanvullende voorschriften die niet in het ADR zijn opgenomen op haar grondgebied van toepassing 
verklaren 

1.9.3 Aanvullende voorschriften die vallen binnen het werkingsgebied van 1.9.2 
1.9.4 De bevoegde autoriteit van de Overeenkomstsluitende Partij (doet melding van aanvullende 

voorschriften aan ECE) 
1.9.5 Beperkingen in tunnels  
 
1.10 Voorschriften voor de beveiliging 
1.10.1 Algemene voorschriften 
1.10.2 Opleiding met het oog op beveiliging 
1.10.3 Voorschriften voor gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel 
1.10.4 In overeenstemming met de bepalingen van 1.1.3.6 
1.10.5 De in de tabel opgenomen gevaarlijke stoffen 
1.10.6 Radioactieve stoffen 
 
 
DEEL 2: CLASSIFICATIE 
 
2.1 Algemene voorschriften 
2.1.1 Inleiding 
2.1.2 Principes van de classificatie 
2.1.3 Classificatie van niet met name genoemde stoffen met inbegrip van oplossingen en mengsels 

(zoals preparaten, formuleringen en afvalstoffen) 
2.1.4 Classificatie van monsters 
 
2.2 Bijzonder voorschriften voor de afzonderlijke klassen 
2.2.1 Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen 
2.2.2 Klasse 2: Gassen 
2.2.3 Klasse 3: Brandbare vloeistoffen 
2.2.41 Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet 

explosieve toestand 
2.2.42 Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen 
2.2.43 Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen 
2.2.51 Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 
2.2.52 Klasse 5.2: Organische peroxiden 
2.2.61 Klasse 6.1: Giftige stoffen 
2.2.62 Klasse 6.2: Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) 
2.2.7 Klasse 7: Radioactieve stoffen 
2.2.8 Klasse 8: Bijtende stoffen 
2.2.9 Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 
 
2.3 Testmethoden 
2.3.0 Algemeen 
2.3.1 Beproeving van het uitzweten voor springstof, type A 
2.3.2 Beproevingen betreffende genitreerde cellulosemengsels van klasse 4.1 
2.3.3 Beproevingen betreffende brandbare vloeistoffen van de klassen 3, 6.1 en 8. 
2.3.4 Beproeving voor de bepaling van het vloeigedrag 
2.3.5 Beproevingen voor de bepaling van de ecotoxiteit, de persistentie en de bioaccumulatie van 

stoffen in het aquatisch milieu voor de indeling in de klasse 9 
2.3.6 Indeling metaalorganische stoffen in de klassen 4.2 en 4.3 
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DEEL 3: LIJST VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN, BIJZONDERE BEPALINGEN ALSMEDE VRIJSTELLINGEN 
INZAKE GEVAARLIJKE GOEDEREN, VERPAKT  IN GELIMITEERDE HOEVEELHEDEN 

 
3.1 Algemeen  
3.1.1 Inleiding 
3.1.2 Juiste vervoersnaam 
 
3.2 Lijst van gevaarlijke goederen  
3.2.1 Tabel A: Lijst van gevaarlijke goederen 
 Tabel B: Alfabetische index van stoffen en voorwerpen van het ADR  
 
3.3 Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen 
3.3.1 Kolom (6) van de tabel A 
 
3.4 Gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde hoeveelheden 
3.4.1 Algemene voorschriften 
3.4.2 De code "LQ 0" 
3.4.3 De codes "LQ 1" of "LQ 2" 
3.4.4 De code "LQ 3" 
3.4.5 De codes "LQ 4" t/m "LQ 19" en "LQ 22" t/m "LQ 28" 
3.4.6  Tabel 
3.4.7 Oververpakkingen 
3.4.8 De voorschriften 
3.4.9 Afzenders van gevaarlijke stoffen (meedelen totale bruto massa aan vervoerder) 
3.4.10 Kenmerking (volgens 3.4.12 voor transporteenheden ttm > 12 ton en containers) 
3.4.11 Kenmerking aangegeven in 3.4.10 (> 8 ton) 
3.4.12 De kenmerking “LTD QTY” 
3.4.13 Kenmerkingen overeenkomstig hoofdstuk 3.4. van de IMDG-code (toegestaan) 
 
3.5.1 Vrijgestelde hoeveelheden 
3.5.2 Verpakkingen 
3.5.3 Beproevingen voor de colli 
3.5.4 Kenmerking van colli 
3.5.5 Hoogste aantal colli in een voertuig of container 
3.5.6 Documentatie 

 
 
DEEL 4: VOORSCHRIFTEN VOOR VERPAKKINGEN EN TANKS 
 
4.1 Gebruik van verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen 
4.1.1 Algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke goederen in verpakkingen, met 

inbegrip van IBC's en grote verpakkingen 
4.1.2 Aanvullende algemene voorschriften voor het gebruik van IBC's 
4.1.3 Algemene voorschriften met betrekking tot verpakkingsinstructies 
4.1.4 Lijst met verpakkingsinstructies 
4.1.5 Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor goederen van klasse 1 
4.1.6 Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor goederen van klasse 2 en stoffen van andere klassen, 

ingedeeld in verpakkingsinstructie P200 
4.1.7 Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor organische peroxiden (klasse 5.2) en zelfontledende 

stoffen van klasse 4.1 
4.1.8 Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor infectueuze stoffen (klasse 6.2) 
4.1.9 Bijzondere verpakkingsvoorschriften voor klasse 7 
4.1.10 Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking 
 
4.2 Gebruik van transporttanks en UN-gascontainers met verscheidene elementen (MEGC's) 
4.2.1 Algemene voorschriften voor het gebruik van transporttanks voor het vervoer van stoffen van 

klasse 1 en 3 t/m 9 
4.2.2 Algemene voorschriften voor het gebruik van transporttanks voor het vervoer van niet sterk 

gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen 
4.2.3 Algemene voorschriften voor het gebruik van transporttanks voor het vervoer van sterk gekoelde, 

vloeibaar gemaakte gassen 
4.2.4 Algemene voorschriften voor het gebruik van UN-gascontainers met verscheidene elementen 

(MEGC's) 
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4.2.5 Instructies en bijzondere bepalingen voor transporttanks  
4.3 Gebruik van vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks met 

metalen reservoirs en batterijwagens en gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s) 
4.3.1 Toepassingsgebied 
4.3.2 Voorschriften van toepassing op alle klassen 
 4.3.2.1 Gebruik 
 4.3.2.2 Vullingsgraad 
 4.3.2.3 Bedrijf 
 4.3.2.4 Lege, ongereinigde tanks, batterijwagens en MEGC's 
4.3.3 Bijzondere bepalingen van toepassing op klasse 2 
 4.3.3.1 De codering en hiërarchie van tanks 
 4.3.3.1.2 Tankhiërarchie 
 4.3.3.2 Voorwaarden voor het vullen en beproevingsdrukken 
 4.3.3.3 Bedrijf 
4.3.4 Voorschriften, van toepassing op de klassen 3 t/m 9 
 4.3.4.1.1 Codering van tanks 
 4.3.4.1.2 Gerationaliseerde benadering 
  Tankhiërarchie 
 4.3.4.1.3 Uitzonderingen tankhiërarchie 
 4.3.4.2 Algemene voorschriften 
4.3.5 Bijzondere bepalingen (TU-codes) 
 
4.4 Gebruik van vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks  van 

vezelgewapende kunststof 
4.4.1 Algemeen 
4.4.2 Bedrijf 
 
4.5 Gebruik van druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen) 
4.5.1 Gebruik 
4.5.2 Bedrijf 
 
4.6 (Gereserveerd) 
 
4.7 Gebruik van mobiele eenheden voor de fabricage van ontplofbare stoffen of voorwerpen 

(MEMU’s) 
4.7.1 Gebruik 
4.7.2 Bedrijf 
 
 
DEEL 5: PROCEDURES VOOR VERZENDING 
 
5.1 Algemene voorschriften 
5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften 
5.1.2 Het gebruik van oververpakkingen 
5.1.3 Lege, ongereinigde verpakkingen (met inbegrip van IBC’s  en grote verpakkingen), tanks, MEMU’s, 

voertuigen en containers voor vervoer als losgestort goed 
5.1.4 Gezamenlijke verpakking 
5.1.5 Algemene voorschriften voor klasse 7 
 
5.2 Kenmerking en etikettering 
5.2.1 Kenmerking van colli 
5.2.2 De etikettering van colli 
 
5.3 Etikettering en kenmerking van containers, MEGC’s, MEMU’s, tankcontainers, transporttanks en 

voertuigen 
5.3.1 Het aanbrengen van grote etiketten 
5.3.2 Oranje borden 
5.3.3 Kenmerk voor verwarmde stoffen 
5.3.5 (Gereserveerd) 
5.3.4 (Gereserveerd) 
5.3.6 Kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen 
 
5.4 Documentatie 
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5.4.0 Door het ADR geregeld goederenvervoer 
5.4.1 Vervoerdocument voor gevaarlijke goederen en daarmee samenhangende informatie 
5.4.2 Container (-/voertuig) beladingscertificaat 
5.4.3 Schriftelijke instructies 
5.4.4 Voorbeeld van een formulier voor multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen 
 
5.5 Bijzondere voorschriften 
5.5.1 (Geschrapt) 
5.5.2 Bijzondere voorschriften voor gegaste voertuigen, containers en tanks 
 
  
DEEL 6: VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN BEPROEVING VAN VERPAKKINGEN (IBC’S, GROTE 

VERPAKKINGEN EN TANKS) 
 
6.1 Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen 
6.1.1 Algemeen 
6.1.2 Code voor de aanduiding van typen van verpakkingen 
6.1.3 Kenmerk 
6.1.4 Eisen aan verpakkingen 
6.1.5 Voorschriften voor de beproeving van de verpakkingen 
6.1.6 Standaardvloeistoffen voor het aantonen van de chemische bestendigheid van polyetheen 

verpakkingen 
 
6.2 Voorschriften voor de constructie en de beproeving van drukhouders, spuitbussen en houders, 

klein, met gas (gaspatronen) 
6.2.1 Algemene voorschriften 
6.2.2 Voorschriften voor UN drukhouders  
6.2.3 Algemene voorschriften voor niet-UN-drukhouders  
6.2.4 Voorschriften voor niet-UN-drukhouders die volgens normen zijn ontworpen, geconstrueerd en 

beproefd 
6.2.5 Voorschriften voor niet-UN-drukhouders die niet volgens normen zijn ontworpen, geconstrueerd 

en beproefd 
6.2.6 Algemene voorschriften voor spuitbussen, houders, klein, met gas (gaspatronen), alsmede voor 

patronen voor brandstofcellen die een vloeibaar gemaakt, brandbaar gas bevatten 
 
6.3 Voorschriften voor de constructie en de beproeving van verpakkingen voor stoffen van de klasse 

6.2 
6.3.1 Algemeen 
6.3.2 Voorschriften voor verpakkingen  
6.3.3 Code voor de aanduiding van de typen verpakkingen 
6.3.4 Kenmerk 
6.3.5 Beproevingseisen voor verpakkingen 
 
6.4 Voorschriften voor de constructie, beproeving en goedkeuring van colli en stoffen van klasse 7 
6.4.1 (Gereserveerd) 
6.4.2 Algemene bepalingen 
6.4.3 (Gereserveerd) 
6.4.4 Bepalingen voor vrijgestelde colli 
6.4.5 Bepalingen voor industriële colli 
6.4.6 Bepalingen voor colli die uraniumhexafluoride bevatten 
6.4.7 Bepalingen voor colli van type A 
6.4.8 Bepalingen voor colli van type B(U) 
6.4.9 Bepalingen voor colli van type B(M) 
6.4.10 Bepalingen voor colli van het type C 
6.4.11 Bepalingen voor colli met splijtbare stoffen 
6.4.12 Beproevingsprocedures en bewijs van overeenstemming 
6.4.13 Beproeving van de goede staat van de borghouder en de afscherming en beoordeling van de 

veiligheid ten aanzien van de criticaliteit 
6.4.14 Trefplaat voor valproeven 
6.4.15 Beproeving met het doel aan te tonen dat het collo normale vervoersomstandigheden kan 

doorstaan 
6.4.16 Bijkomende beproevingen voor colli van type A, ontworpen voor vloeistoffen en gassen 
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6.4.17 Beproevingen met het doel om aan te tonen dat het collo ongevalsomstandigheden tijdens het 
vervoer kan doorstaan 

6.4.18 Verzwaarde onderdompelingsbeproeving in water voor colli van type B(U) en van type B(M) die 
meer dan 105 A2 bevatten en colli van type C 

6.4.19 Beproeving van waterlekkage voor colli die splijtbare stoffen bevatten 
6.4.20 Beproevingen voor colli van type C 
6.4.21 Keuringen van verpakkingen, ontworpen om ten minste 0,1 kg uraniumhexafluoride te bevatten 
6.4.22 Goedkeuring van het model van colli en stoffen 
6.4.23 Aanvragen voor goedkeuring en goedkeuring voor het vervoer van radioactieve stoffen 
 
6.5 Voorschriften voor de constructie en beproeving van IBC’s 
6.5.1 Algemene voorschriften (voor alle typen IBC’s) 
6.5.2 Kenmerk (o.a. stapelgewicht) 
6.5.3 Voorschriften voor de constructie 
6.5.4 Beproeving, certificering en inspectie 
6.5.5 Bijzondere voorschriften voor IBC’s 
6.5.6 Voorschriften voor de beproeving van IBC’s 
 
6.6 Voorschriften voor de constructie en de beproeving van grote verpakkingen 
6.6.1 Algemeen 
6.6.2 Code voor het aanduiden van typen grote verpakkingen 
6.6.3 Kenmerk 
6.6.4 Bijzondere voorschriften voor grote verpakkingen 
6.6.5 Beproevingsvoorschriften voor grote verpakkingen 
 
6.7 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

transporttanks en UN gascontainers met verscheidene elementen (MEGC's) 
6.7.1 Toepassing en algemene voorschriften 
6.7.2 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

transporttanks, bestemd voor het vervoer van stoffen van de klasse 1 en klassen 3 t/m 9 
6.7.3 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

transporttanks, bestemd voor het vervoer van niet sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen 
6.7.4 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

transporttanks, bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen van 
klasse 2 

6.7.5 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van UN-
gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s), bestemd voor het vervoer van niet sterk 
gekoelde gassen 

 
6.8 Voorschriften voor de constructie, uitrusting, toelating van het prototype, het onderzoek en de 

beproeving en de kenmerking van vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks en tankcontainers 
en wissellaadtanks, met reservoirs van metaal, en batterijwagens en gascontainers met 
verscheidene elementen (MEGC’s) 

6.8.1 Toepassingsgebied 
6.8.2 Voorschriften van toepassing op alle klassen 
6.8.3 Bijzondere voorschriften van toepassing op klasse 2 
6.8.4 Bijzonder bepalingen 
6.8.5 Voorschriften betreffende de materialen en constructie van vaste gelaste tanks, afneembare 

gelaste tanks en gelaste reservoirs van tankcontainers  
 (waarvoor een beproevingsdruk van ten minste 1 MPa (10 bar) is voorgeschreven en van vaste 

gelaste tanks, afneembare gelaste tanks en gelaste reservoirs van tankcontainers bestemd voor 
het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen van klasse 2) 

 
6.9 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, uitrusting, typegoedkeuring, beproeving en 

kenmerking van vaste tanks van vezelgewapende kunststof (FRP) (tankwagens), afneembare 
tanks, tankcontainers en wissellaadtanks 

6.9.1 Algemeen 
6.9.2 Constructie 
6.9.3 Uitrustingsdelen 
6.9.4 Typekeuring en typegoedkeuring  
6.9.5 Inspecties 
6.9.6 Kenmerking 
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6.10 Voorschriften voor de constructie, de uitrusting, de typegoedkeuring, het onderzoek en de 
kenmerking van druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen) 

6.10.1 Algemeen, toepassingsgebied (gebruik van tanks), definities 
6.10.2 Constructie 
6.10.3 Uitrustingsdelen 
6.10.4 Onderzoek 
6.11 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

bulkcontainers 
6.11.1 Definities 
6.11.2 Toepassing en algemene voorschriften 
6.11.3 Voorschriften voor ontwerp, constructie, onderzoek en beproeving van containers die met de CSC 

overeenstemmen en die als bulkcontainers gebruikt worden 
6.11.4 Voorschriften voor ontwerp, constructie en goedkeuring van bulkcontainers met uitzondering van 

containers volgens de CSC 
 
6.12 Voorschriften voor de constructie, de uitrusting, de typegoedkeuring, onderzoeken en 

beproevingen en kenmerking van tanks, bulkcontainers en speciale compartimenten voor 
ontplofbare stoffen of voorwerpen van mobiele eenheden voor de fabricage van ontplofbare 
stoffen of voorwerpen (MEMU’s) 

6.12.1 Toepassingsgebied 
6.12.2 Algemene bepalingen 
6.12.3 Tanks 
6.12.4 Uitrustingsdelen 
6.12.5 Speciale compartimenten voor ontplofbare stoffen of voorwerpen 
 
 
DEEL 7: VOORSCHRIFTEN INZAKE HET VERVOER, HET LADEN, LOSSEN EN DE BEHANDELING 
 
7.1 Algemene voorschriften 
7.1.1 Het vervoer van gevaarlijke goederen is onderworpen aan het verplicht gebruik van een specifiek 

vervoermiddel 
7.1.2 In aanvulling op de voorschriften in dit deel (moeten, indien van toepassing, voertuigen voldoen 

aan hst 9) 
7.1.3 Grote containers, transporttanks en tankcontainers (die vallen onder de definitie "container" van 

de CSC (1972) 
7.1.4 Grote containers (mogen voor het vervoer slechts worden gebruikt, indien deze constructief 

geschikt zijn voor het gebruik) 
7.1.5 Grote containers moeten voldoen aan de in dit deel bepaalde voorschriften 
7.1.6 Onder voorbehoud van de voorschriften van het laatste deel van de eerste zin van 7.1.5 (1 of meer 

containers op een voertuig) 
 
7.2 Voorschriften inzake het vervoer in colli 
7.2.1 (Tenzij anders) bepaald in 7.2.2 t/m 7.2.4 (mogen colli worden geladen in:) 
7.2.2 Colli bestaande uit verpakkingen die van vochtgevoelige materialen zijn gemaakt 
7.2.3 (Gereserveerd) 
7.2.4 Positie in kolom (16) van hoofdstuk 3.2 (code V ..) 
 
7.3 Voorschriften inzake het vervoer als los gestort goed 
7.3.1 Algemene voorschriften 
7.3.2 Aanvullende voorschriften voor het vervoer als losgestort goed indien de voorschriften van 7.3.1.1 

(a) worden toegepast (goederen van de klassen 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 en 8) 
7.3.3 Bijzondere bepalingen voor het vervoer als losgestort goed bij toepassing van de voorschriften van 

7.3.1.1 (b) 
 
7.4 Voorschriften inzake het vervoer in tanks 
7.4.1 Gevaarlijke goederen mogen niet in tanks worden vervoerd (tenzij ..) 
7.4.2 De voertuigen, in 9.1.1.2 aangeduid met de codes EX/III, FL, OX of AT 
 
7.5 Voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling 
7.5.1 Algemene voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling 
7.5.2 Samenladingsverboden 
7.5.3 (Gereserveerd) 
7.5.4 Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot levens- en genotsmiddelen en voer voor dieren 
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7.5.5 Beperking van de vervoerde hoeveelheden 
7.5.6 (Gereserveerd) 
7.5.7 Behandeling en stuwage 
7.5.8 Reiniging na het lossen 
7.5.9 Rookverbod 
7.5.10 Voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ladingen 
7.5.11 Aanvullende voorschriften voor bepaalde klassen of specifieke goederen 
BIJLAGE B BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERVOERMIDDELEN EN HET VERVOER 

 
 

DEEL 8: VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEMANNING, UITRUSTING EN EXPLOITATIE EN DOCUMENTATIE 
 
8.1 Algemene voorschriften inzake transporteenheden en boorduitrusting   
8.1.1 Transporteenheden 
8.1.2 Aan boord van de transporteenheid mee te voeren documenten 
8.1.3 Het aanbrengen van grote etiketten en kenmerking 
8.1.4 Brandbestrijdingsuitrusting 
8.1.5 Uitrusting van uiteenlopende aard en uitrusting voor persoonlijke bescherming 
 
8.2 Voorschriften inzake de opleiding van de bemanning van het voertuig 
8.2.1 Algemene voorschriften inzake de opleiding van bestuurders 
8.2.2 Bijzondere voorschriften inzake de opleiding van bestuurders 
8.2.3 De opleiding van personen (- met uitzondering van bestuurders die in het bezit zijn van een 

certificaat volgens 8.2.1) 
 
8.3 Diverse voorschriften waaraan de bemanning van het voertuig moet voldoen 
8.3.1 Passagiers 
8.3.2 Het gebruik van brandblusapparaten 
8.3.3 Verbod op het openen van colli 
8.3.4 Draagbare verlichtingsapparaten 
8.3.5 Rookverbod 
8.3.6 Het laten draaien van de motor tijdens laden of lossen 
8.3.7 Gebruik van de parkeerrem en de stopblokken 
8.3.8 Gebruik van bekabeling 
 
8.4 Voorschriften betreffende het toezicht op voertuigen 
8.4.1 Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in hoeveelheden, aangegeven in de bijzondere 

bepalingen S1 (6) en S14 t/m S24 
8.4.2 Beladen MEMU’s 
 
8.5 Aanvullende voorschriften met betrekking tot specifieke klassen of goederen 
 
8.6  Beperkingen voor de doorgang door tunnels voor het wegverkeer van voertuigen die gevaarlijke 

goederen vervoeren 
8.6.1 Algemene bepalingen 
8.6.2 Verkeerstekens en symbolen voor het wegverkeer, van toepassing op de doorgang van voertuigen 

die gevaarlijke goederen vervoeren 
8.6.3 Codes voor beperkingen in tunnels 
8.6.4 Beperkingen voor de doorgang van transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren door 

tunnels 
 
 
DEEL 9: VOORSCHRIFTEN INZAKE DE CONSTRUCTIE EN GOEDKEURING VAN VOERTUIGEN 
 
9.1 Toepassingsgebied, definities en voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen 
9.1.1 Toepassingsgebied en definities 
9.1.2 Goedkeuring van EX/II-, EX/III-, FL-, OX- en AT-voertuigen en MEMU’s 
9.1.3 Certificaat van goedkeuring 
 
9.2 Voorschriften inzake de constructie van voertuigen   
9.2.1 Overeenstemming met de voorschriften van dit hoofdstuk  
9.2.2 Elektrische uitrusting 
9.2.3 Reminrichting 
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9.2.4 Voorkomen van brandgevaar 
9.2.5 Snelheidsbegrenzer 
9.2.6 Aanhangwagenkoppelingen 
 
9.3 Aanvullende voorschriften inzake complete of afgebouwde EX/II- of EX/III-voertuigen bestemd 

voor het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen (klasse 1) in colli 
9.3.1 Te gebruiken materialen voor de constructie van voertuigbakken 
9.3.2 Verwarmingssystemen op brandstof 
9.3.3 EX/II-voertuigen 
9.3.4 EX/III-voertuigen 
9.3.5 Motor en laadcompartiment 
9.3.6 Uitwendige warmtebronnen en de laadruimte 
9.3.7 Elektrische uitrusting 
 
9.4 Aanvullende voorschriften inzake de constructie van de bakken van complete of afgebouwde 

voertuigen, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli (met uitzondering van 
EX/II- en EX/III-voertuigen) 

9.4.1 Verwarmingssystemen op brandstof 
9.4.2 Indien het voertuig is bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen, waarvoor een etiket 

volgens model nr 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 of 5.2 wordt voorgeschreven 
9.4.3 Aanvullende voorschriften inzake de constructie van de bakken van voertuigen, bestemd voor het 

vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen (of specifieke verpakkingen) 
 
9.5 Aanvullende voorschriften inzake de constructie van de bakken van complete of afgebouwde 

voertuigen, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke vaste stoffen als losgestort goed 
9.5.1 Verwarmingssystemen op brandstof` 
9.5.2 Indien het voertuig is bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen, waarvoor een etiket 

volgens model nr 4.1, 4.3 of 5.1 wordt voorgeschreven 
9.5.3 De bakken van voertuigen, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke vaste stoffen als losgestort 

goed 
 
9.6 Aanvullende voorschriften inzake complete of afgebouwde voertuigen, bestemd voor het vervoer 

van stoffen onder temperatuurbeheersing 
9.6.1 Geïsoleerde, sterk gekoelde en op mechanische wijze sterk gekoelde voertuigen bestemd voor het 

vervoer van stoffen onder temperatuurbeheersing 
9.6.2 Geschikte methoden (zie V8 (3) om te voorkomen dat de controletemperatuur wordt overschreven 
 
9.7 Aanvullende voorschriften inzake tankwagens (vaste tanks), batterijwagens en complete of 

afgebouwde voertuigen, die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen in 
afneembare tanks met een inhoud groter dan 1 m3 of in tankcontainers, transporttanks of MEGC’s 
met een inhoud groter dan  3 m3 (EXIII-, FL-, OX- en AT-voertuigen) 

9.7.1 Algemene voorschriften 
9.7.2 Voorschriften inzake tanks 
9.7.3 Bevestigingen 
9.7.4 Aarding van FL-voertuigen 
9.7.5 Stabiliteit van tankwagens 
9.7.6 Bescherming aan de achterzijde van voertuigen 
9.7.7 Verwarmingssystemen op brandstof 
9.7.8 Elektrische uitrusting 
 
9.8 Aanvullende voorschriften inzake complete en afgebouwde MEMU’s 
9.8.1 Algemene voorschriften 
9.8.2 Voorschriften inzake tanks en bulkcontainers 
9.8.3 Aarding van MEMU’s 
9.8.4 Stabiliteit van MEMU’s 
9.8.5 Bescherming aan de achterzijde van MEMU’s 
9.8.6 Verwarmingssystemen op brandstof 
9.8.7 Aanvullende veiligheidsvoorschriften 
9.8.8 Aanvullende beveiligingsvoorschriften 
 


