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Deel 4 
 

Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen en tanks 
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4.1.1 Het gebruik van verpakkingen en tanks moet voldoen aan de voorschriften van een 
internationale regeling waarbij rekening gehouden wordt met de in de lijst van stoffen in deze 
internationale regelingen opgenomen voorwaarden en wel  
- voor de verpakkingen (met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen): Kolom (8), (9a) en (9b) 

van 3.2, Tabel A van het ADR of RID of de Stoffenlijst in 3.2 van de IMDG code of ICAO-TI. 
- voor de transporttanks: Kolom (10) en (11) van 3.2, Tabel A van het ADR of RID of de 

Stoffenlijst van de IMDG code. 
- voor de ADR- of RID tanks: Kolom (12) en (13) van 3.2, Tabel A van het ADR of RID. 

 
 
4.1.2 De te gebruiken voorschriften zijn: 

- voor de verpakkingen (met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen): Hoofdstuk 4.1 van het 
ADR, het RID, de IMDG code of het ICAO-TI. 

- voor de transporttanks: Hoofdstuk 4.2 van het ADR, het RID of de IMDG code. 
- voor de ADR- of RID tanks: Hoofdstuk 4.3 van het ADR of RID en, eventueel sectie 4.2.5 of 

4.2.6 van de IMDG code. 
- voor de tanks van vezelgewapende kunststof: Hoofdstuk 4.4 van het ADR. 
- voor de druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen): Hoofdstuk 4.5 van het ADR. 

 
 
4.1.3 Voor het los gestort vervoer van vaste stoffen in voertuigen of containers zijn de volgende 

voorschriften van de internationale regelingen van toepassing: 
- Hoofdstuk 4.3 van de IMDG code; of 
- Hoofdstuk 7.3 van het ADR waarbij rekening gehouden wordt met de voorwaarden in kolom (10) 

of (17) van 3.2, Tabel A van het ADR, echter afgedekte voertuigen en containers zijn niet 
toegelaten; of 

- Hoofdstuk 7.3 van het RID waarbij rekening gehouden wordt met de voorwaarden in kolom (10) 
of (17) van 3.2, Tabel A van het RID, echter afgedekte wagens en containers zijn niet 
toegelaten. 

 
 
4.1.4 Er mogen alleen verpakkingen en tanks worden gebruikt die voldoen aan de voorschriften van Deel 

6 van het ADR of RID. 
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