
Op de volgende dia’s zijn enkele opzoektips  
beschreven  met als doel de "beginner"  

opweg te helpen met de systematiek van het ADN 
en het gebruik van tabel A en C



Deel 2  Classificatie
Deel 3  Gevaarlijke stoffenlijst &Vrijstellingen (LQ)

Deel 4  Voorschriften voor verpakkingen & tanks 

Deel 5  Voorschriften voor verzending

Deel 6   Constructie eisen voor verpakkingen, IBC, tanks

Deel 7  Voorschriften voor vervoer; laden; lossen en  
            behandeling van de lading

Deel 8   Voorschriften voor  bemanning; de uitrusting; 
            exploitatie van schepen; documenten  
Deel 9  Constructievoorschriften 

- Het ADN heeft 9 delen 
- Ieder deel heeft hoofdstukken 
- Ieder hoofdstuk heeft secties en sub-secties (opsommingsnummer) 
- Ieder sectie of sub-sectie heeft eventueel één of meerdere leden

Systematiek van het ADN

Deel 1        Algemene Voorschriften



Systematiek van het ADN

Voorbeeld:   Randnummer 1. 1. 3. 1

Deel 1

Hoofdstuk 1

Sectie 3

Sub-sectie 1

- Het ADN heeft 9 delen 
- Ieder deel heeft hoofdstukken 
- Ieder hoofdstuk heeft secties en sub-secties (opsommingsnummer) 
- Ieder sectie of sub-sectie heeft eventueel één of meerdere leden



ADN 2021

Deel 1 
Algemene Voorschriften

Deel 2 
Classificatie

Deel 3 
Gevaarlijke stoffenlijst 

Vrijstellingen (LQ)
1.1 - toepassing

1.2 – definities / 
         maateenheden

1.3 – onderricht

1.8– controle -     
          maatregelen

1.4 – veiligheids- 
         plichten

1.5 – bijz. regels en    
         afwijkingen

1.6 – overgangs- 
         voorschriften.

1.7 – alg, bepalingen                         
         voor  klasse 7

1.9 – beperkingen in het     
     voervoer door de B.A.

1.10 – voorschriften      
          voor de beveiliging 

1.15 – erkenning           
classificatiebureaus 

1.16 – procedure voor      
         uitgifte C.v.G.

2.1 – algemene 
          voorschriften

2.2 – bijzondere 
         voorschriften 
  afzonderlijke klassen

2.3 - testmethoden

2.4 – criteria water-     
      schadelijke stoffen

3.1 - algemeen

3.2 – toelichting stoffenlijst   
3.2.1 Tabel A - UN numerieke lijst 
3.2.2 Tabel B – alfabetische lijst 
3.2.3 Tabel C – lijst van                
                           tankschepen 

3.3 – bijzondere  
          bepalingen

3.4 – gelimiteerde 
         hoeveelheden

3.5 – vrijgestelde  
         hoeveelheden

Systematiek van het ADN ( schematische inhoudsopgave)



Deel 5 
Voorschriften voor  

verzending

Deel 6 
Constructie eisen voor 

Verpakkingen, IBC, tanks

5.1 - algemene 
          voorschriften

5.2 – kenmerking &       
         etikettering

5.3 –  aanbrengen van          
          etiketten & 
          kenmerking op 
    (tank)voertuigen 
    (tank)containers

5.4 –  documentatie

5.5 – bijzondere 
         voorschriften

Deel 6 wordt verwezen 
naar het ADR, RID of de 
IMDG-code

Deel 4 
Voorschriften voor 

Verpakkingen & tanks 

4.1 – algemene  
       voorschriften        
      voor gebruik van  
      verpakkingen en tanks

Deel 4 wordt 
verwezen naar het 
ADR, RID of de 
IMDG-  code

ADN 2021

Systematiek van het ADN ( schematische inhoudsopgave)



7.1.0 – algemene  
            voorschriften

7.1.2 – voorschriften van     
            toepassing op schepen

7.1.3 – algemene  
             bedrijfsvoorschriften

7.1.4 – aanvullende voorschriften voor   
            laden, lossen en behandeling van               
            de lading

7.1.5 – aanvullende voorschriften  
             voor onderweg

7.1.6 – aanvullende eisen

7.1.1 – wijze van   
            vervoer

7.2.0 – algemene  
            voorschriften

7.2.2 –voorschriften van     
             toepassing op schepen 
 

7.2.3 – algemene  
             bedrijfsvoorschriften

7.2.4 – aanvullende voorschriften voor   
           laden, lossen en  behan- 
           deling van de lading

7.2.5 – aanvullende voorschriften  
             voor onderweg

7.2.1 – wijze van   
            vervoer

Deel 7 
   Voorschriften voor   
   laden, lossen en behandeling      
   van de lading

7.1 – Droge lading   
         schepen

7.2 – Tankschepen

7.1.7 – bijz. v.s. klasse 4.1 & 5.2 die met       
            temperatuurcontrole   gestabiliseerd    
            worden 

Nieuw in 2019
ADN 2021

Systematiek van het ADN ( schematische inhoudsopgave)



Deel 8 
Voorschriften voor  bemanning; de uitrusting; exploitatie 

van schepen; documenten  

Deel 9 
Constructievoorschriften 

8.1 – algemene voorschriften voor schepen en uitrusting

8.2 – voorschriften voor  opleiding van deskundige

8.3 – diverse voorschriften 
    die door de bemanning in    
    acht moeten worden genomen

8.4 – gereserveerd

8.5 – gereserveerd

8.6 –    documenten (modellen) 
8.6.1 - certificaat van goedkeuring 
8.6.2 - ADN-verklaring 
8.6.3 - controlelijst ADN (voor laden & lossen) 
8.6.4 – controlelijst voor ontgassen bij ontvangstinstallaties

9.3.3 – Type N

9.1– constructievoorschriften  
        voor droge lading schepen

9.2 – constructievoorschriften  
         voor zeeschepen

9.3 – constructievoorschriften  
         voor tankschepen

9.3.1 – Type G

9.3.2 – Type C

9.3.4 – Alternatieve bouwwijze

ADN 2021

Systematiek van het ADN ( schematische inhoudsopgave)



Systematiek van het ADN

Voorbeeld:   Randnummer 1. 1. 3. 1

Deel 1

Hoofdstuk 1

Sectie 3

Sub-sectie 1

- Het ADN heeft 9 delen 
- Ieder deel heeft hoofdstukken 
- Ieder hoofdstuk heeft secties en sub-secties (opsommingsnummer) 
- Ieder sectie of sub-sectie heeft eventueel één of meerdere leden



Voorbeeld:   Randnummer 1. 1. 3. 6. 2

Deel 1

Hoofdstuk 1

Sectie 3

Sub-sectie 6

Lid 2

Systematiek van het ADN

- Het ADN heeft 9 delen 
- Ieder deel heeft hoofdstukken 
- Ieder hoofdstuk heeft secties en sub-secties (opsommingsnummer) 
- Ieder sectie of sub-sectie heeft eventueel één of meerdere leden



Voorbeeld:   Randnummer 7. 1. 4. 76

Deel 7

Hoofdstuk 1

Sectie 4

Sub-sectie 76

Systematiek van het ADN

- Het ADN heeft 9 delen 
- Ieder deel heeft hoofdstukken 
- Ieder hoofdstuk heeft secties en sub-secties (opsommingsnummer) 
- Ieder sectie of sub-sectie heeft eventueel één of meerdere leden



Voorbeeld:   Randnummer 8. 2.  2.  6.  3

Deel 8

Hoofdstuk 2

Sectie 2

Sub-sectie 6

Lid 3

Systematiek van het ADN

- Het ADN heeft 9 delen 
- Ieder deel heeft hoofdstukken 
- Ieder hoofdstuk heeft secties en sub-secties (opsommingsnummer) 
- Ieder sectie of sub-sectie heeft eventueel één of meerdere leden



Voorbeeld:   Randnummer 8. 2. 2. 6.  3

Deel 8

Hoofdstuk 2

Sectie 2

Sub-sectie 6

Lid 3

Deel 8:  voorschriften voor de bemanning, 

de uitrusting de exploitatie van schepen


 en de documenten

Hoofdstuk 2:

Voorschriften betreffende de opleiding

Sectie 2:

Bijzondere voorschriften voor


de opleiding van de deskundige

Sub-sectie 6:

Goedkeuring van de opleiding

Lid 3::

De volgende documenten moeten 

bij de aanvraag voor goedkeuring


Worden toegevoegd

Systematiek van het ADN



  Randnummer 7. 1. 4. 76

De GOUDEN regel om bepaalde zaken op te zoeken: 

Wanneer het onderwerp NIET verandert, 
verandert in de meeste gevallen de laatste 2,  
soms 3 cijfers in het randnummer ook niet

   Randnummer 7. 2. 4. 76

Onderwerp:  gebruik van kunststof 
trossen (tijdens het laden of lossen van  

               droge lading schepen)

De laatste 3 cijfer zijn hetzelfde

Systematiek van het ADN

Onderwerp:  gebruik van kunststof 
trossen (tijdens het laden of lossen van 

              tankschepen)

Voorbeeld:



verwijzing naar onderliggende randnummers

kolomnummer

onderwerp

,,,,,

uitleg van tabel A van het ADN 
( voor droge lading schepen)

LET OP!

Voor de de betekenis van de onderwerpen in de kolommen


kun je ook gebruik maken van de uitleg

per kolom, die vóór de betreffende tabel staat



(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3.1.2 2.2 
2.1.1.1 2.2 2.1.1.3 5.2.2/ 

3.2.1.3.1
1.2.1 /   

7.2.2.0.1

3.2.3.1 / 
1.2.1 

7.2.1.21

3.2.3.1 / 
1.2.1 

7.2.1.21

3.2.3.1 / 
1.2.1 

7.2.1.21

3.2.3.1 / 
1.2.1 7.2.4.21 3.2.3.1

3.2.3.1 / 
1.2.1 /

7.2.4.22

3.2.3.1 / 
1.2.1

1.2.1 
3.2.3.3

1.2.1 / 
3.2.3.3

1.2.1 / 
3.2.3.3 8.1.5 7.2.5 3.2.3.1

kolomnummer

verwijzing naar onderliggende randnummers 
de rode randnummers staan niet in de ADN tabel 

maar hebben wel een relatie met de kolom.

onderwerp

,,,,,

U
N

 num
m

er / stofnum
m

er

Relatieve dichtheid bij 20
o C

Soort m
onsternam

e-inrichting

Pom
pkam

er onder

 dek toegestaan

Tem
peratuurklasse

Explosiegroep

Explosiebescherm
ing vereist

Vereiste uitrusting

Aantal blauw
e kegels / lichten

Extra eisen / aantekeningen

Tankschiptype

U
itvoering van de ladingtank

Type van de ladingtank

Ladingtankuitrusting

O
peningsdruk van het

 snelafblaasventiel

M
axim

aal vullingsgraad in %

Benam
ing en beschrijving 

Klasse 

C
lassificatiecode

Verpakkingsgroep 

G
evaren

uitleg van tabel C van het ADN 
(voor tankschepen)

LET OP!

Voor de de betekenis van de onderwerpen in de kolommen


kun je ook gebruik maken van de uitleg

per kolom, die vóór de betreffende tabel staat


