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Deel 6 
 

Voorschriften voor de constructie en beproeving 
van verpakkingen 

(inclusief IBC’s en grote verpakkingen) 
en tanks 
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6.1.1 Verpakkingen (inclusief IBC’s en grote verpakkingen) en tanks moeten ten aanzien van de 
constructie en beproeving voldoen aan de volgende voorschriften van het ADR: 
 
6.1 Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen; 
 
6.2 Voorschriften voor de constructie en beproeving van drukhouders, spuitbussen en 

houders, klein, met gas (gaspatronen); 
 
6.3 Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen voor stoffen van 

Klasse 6.2; 
 
6.4 Voorschriften voor de constructie, beproeving en goedkeuring van colli en stoffen van 

Klasse 7; 
 
6.5 Voorschriften voor de constructie en beproeving van IBC’s; 
 
6.6 Voorschriften voor de constructie en beproeving van grote verpakkingen; 
 
6.7 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

transporttanks en UN MEGC’s; 
 
6.8 Voorschriften voor de constructie, uitrusting, typegoedkeuring, het onderzoek en de 

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

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

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

 
6.10 Voorschriften voor de constructie, uitrusting, typegoedkeuring, het onderzoek en 

kenmerking van druk/vacuümtanks voor afvalstoffen; en 
 
6.11 Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van 

bulkcontainers. 
 
6.1.2 Transporttanks mogen ook voldoen aan de voorschriften van Hoofdstuk 6.7 of eventueel 6.9 

van de IMDG code. 
 
6.1.3 Tankwagens mogen ook voldoen aan de voorschriften van Hoofdstuk 6.8 van de IMDG code. 
 
6.1.4 Ketelwagens met vaste of afneembare tanks en batterijwagens moeten voldoen aan de 

voorschriften van Hoofdstuk 6.8 van het RID. 
 
6.1.5 De laadbak van voertuigen voor los gestort vervoer moet eventueel voldoen aan de 

voorschriften van Hoofdstuk 6.11 of 9.5 van het ADR. 
 
6.1.6 Indien de voorschriften als bedoeld in 7.3.1.1 a) van het ADR of RID van toepassing zijn, 

moeten de bulkcontainers voldoen aan de voorschriften van Hoofdstuk 6.11 van het ADR of 
RID. 
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