
Een kleine OPFRISSING van de VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN 

Voor Veiligheidsadviseurs Binnenvaart en andere geïnteresseerden



Bepaal in welke 

verpakking een bepaalde stof mag 
Hoe zat dat ook alweer?…. 

Verpakkingsvoorschriften ADR

Om te bepalen in welke verpakking een bepaalde stof verpakt mag worden en welke (bĳzondere) voorschriften 
daarbĳ komen kĳken, moeten we werken vanuit Tabel A van het ADR of  RID of IMDG-code. 

In de volgende voorbeelden werken we vanuit het ADR 



Verpakkingsvoorschriften ADR

We nemen als voorbeeld de stof UN 1866.   Hars oplossing, brandbaar (met een vlampunt lager dan  
23 graden C en visceus volgens 2.2.3.1.4) ( dampdruk bij 50 graden C ten hoogste 110 kPa)…  

Dit moet verpakt worden. 

Tabel A bestaat uit 20 kolommen waarbij kolom 8 ; 9a en 9b bepalend zijn voor de verpakkingen. 
De randnummers die van toepassing zijn staan boven het kolomnummer. 



Verpakkingsvoorschriften ADR

Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,                                                                             
           Hars oplossing…. Klasse 3, F1, VG III verpakken 

U wilt gebruik maken van enkelvoudige kunststof jerrycans  
                                             met niet afneembaar deksel. (Code 3H1) 
Mag u deze kunststof jerrycans (3H1) gebruiken ? 



Verpakkingsvoorschriften ADR

1       we zoeken eerst in kolom 8 de verpakkingsinstructie op. Dat is in dit geval:      P001 
2.      We kijken meteen of er bijzondere bepalingen zijn. In dit geval is dat  :               PP1 

Het is belangrijk dat we die beide noteren want de bijzondere bepaling is direct terug te 
vinden onder de tabel van P001 



Verpakkingsvoorschriften ADR

Let op! …. als basis….. 
Een bĳzondere bepaling voor verpakking begint altĳd met de letter P 
Een bĳzondere bepalingen voor een IBC begint altĳd met de letter B 



We vonden in kolom 8 de verpakking instructie   P001

In kolom 9a staat bijzondere bepalingen   PP1

Verpakkingsvoorschriften ADR

Deze twee gegevens hebben we genoteerd en we gaan nu naar Rn. 4.1.4.1

Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,                                                                             
           Hars oplossing…. Klasse 3, F1, VG III verpakken 

U wilt gebruik maken van enkelvoudige kunststof jerrycans. 
Mag u deze jerrycans , 3H1, gebruiken ? 



Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  verpakken

Verpakkingsvoorschriften ADR

1 - We gaan naar 4.1.4.1 en zoeken P001 op.
2 - De jerrycans die gebruikt mogen worden vinden we hier.         o.a. type 3H1 



Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  verpakken

Verpakkingsvoorschriften ADR

3 - UN 1866 is ingedeeld in VG III. De inhoud van de jerrycan mag maximaal 60 L. zijn



Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  verpakken

Verpakkingsvoorschriften ADR

4 - Vergeet NIET naar de voetnoot “a” te kijken of deze in ons geval voor ons van toepassing is 
      In dit geval is de voetnoot alleen bij hoeveelheden bij VG I aangegeven,  
      Dus voor ons nu NIET van toepassing. 



Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  verpakken

Verpakkingsvoorschriften ADR

5 - We moeten tevens in de tabel van P001 kijken naar aanvullende voorschriften en de  
      bijzondere bepalingen. In kolom 9a hebben we bij UN 1866 de bijzondere bepaling PP1      
     gezien.  Nu een kwestie van lezen en bepalen of dit voor onze vraag van toepassing is of niet



Stel:   U wilt de partij van 500 liter van de stof UN 1866, 
 (Hars)  niet in enkelvoudige jerrycans maar  

   in een IBC verpakken. 
            Mag dat en waar moeten we aan voldoen? 

Verpakkingsvoorschriften ADR

We nemen als voorbeeld een IBC  
met de code 31HA1 
van 1000 liter inhoud



Verpakkingsvoorschriften ADR

1       we zoeken eerst in kolom 8 de verpakkingsinstructie op. Dat is in dit geval :   IBC02 
2.      We kijken meteen of er bijzondere bepalingen zijn. In dit geval is dat :              BB4 

Het is belangrijk dat we die beide noteren want de bijzondere bepaling is direct terug te 
vinden onder de tabel van IBC02 

Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  in een IBC verpakken



Verpakkingsvoorschriften ADR
Stel:   U wilt een partij van 500 kg van de stof UN 1866,   (Hars)  in een IBC verpakken

1 - We gaan naar 4.1.4.2 en zoeken IBC02 op.
2 - We zien achter 1 , 2 en 3 welke IBC’s gebruikt mogen worden.  (Dus 31 HA1 mag)

De  letter Z moet vervangen worden

door de letter van het 


materiaal waarvan de buiten verpakking

Zie ook 6.5.1.4.3 



Verpakkingsvoorschriften ADR
Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  in een IBC verpakken

3 - We zoeken de bijzondere bepaling BB4 op en zien dat voor dit product (UN1866)  
      met VG III een IBC van meer dan 450 liter inhoud niet is toegestaan.



Verpakkingsvoorschriften ADR

We nemen als voorbeeld een IBC  
met de code 31HA1 
van 1000 liter inhoud

4- Voor dit product (UN1866) met VG III mogen we de  
     genoemde IBC van 1000 liter inhoud niet gebruiken. 

Maar let op!!!! Dit is specifiek van toepassing alleen voor RID en ADR

Stel:   U wilt een partij van 500 liter van de stof UN 1866,   (Hars)  in een IBC verpakken



Verpakkingsvoorschriften ADR

Tot zover deze kleine opfrissing om de basis van de verpakkingsvoorschriften te volgen. 

Let altĳd op de voetnoten en de bĳzondere bepalingen!

Wanneer u nog vragen hebt kunt u die altĳd mailen naar: 

han@blauwekegel.nl 

mailto:han@blauwekegel.nl

