
 

 

 

 

 

MEMO 

Datum   :  13-9-2019 

Onderwerp  : Invulinstructie ADN-Controlelijst 

Onze referentie :  M_20190913 

Aantal pagina’s :  12 

 
Algemeen 
Het doel van deze invulinstructie is een toelichting op het op de juiste manier invullen van de ADN- 
Controlelijst, die gebruikt wordt voorafgaand aan het laden en het lossen van tankschepen.  
 
De ADN-Controlelijst moet in tweevoud worden ingevuld en is bedoeld om:  

- de gemaakte operationele afspraken formeel vast te leggen (zoals hoeveelheden, 
pompsnelheden, druk, hoe en door wie wordt de arm leeggemaakt na belading/lossing, etc.);  

- te controleren of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan om de overslag veilig plaats te laten 
vinden.  
 

Beiden partijen (“wal” en “schip”) ondertekenen deze controlelijst en behouden een exemplaar van de 
vastgelegde afspraken. Het is belangrijk dat de ADN-Controlelijst als een nuttig hulpmiddel wordt 
gezien om alle afspraken helder te hebben en er geen onderdelen vergeten kunnen worden. De ADN-
Controlelijst dient gezamenlijk ingevuld te worden, direct voorafgaand aan de overslag en na het 
aankoppelen van de laad / los arm. Alle vragen moeten met “JA” zijn beantwoord. Als niet alle van 
toepassing zijnde vragen positief kunnen worden beantwoord mag de overslag niet plaatsvinden, tenzij 
de bevoegde autoriteit hiertoe een ontheffing afgeeft. “Niet van toepassing”-zijnde vragen moeten 
worden doorgehaald. 
 
Er zijn meerdere formats van de ADN-Controlelijst in omloop, gedrukt door verschillende drukkers. 
Tevens zijn er tegenwoordig een aantal terminals die gebruik maken van een digitale ADN-
Controlelijst. De bekendste versies zijn de blauwe en de groene ADN-Controlelijst met doordrukpapier. 
Ook zijn er versies (A3-formaat) die in 2-voud ingevuld dienen te worden. In de meeste gevallen is de 
controlelijst opgemaakt in 4 talen. De vragen van de verschillende controlelijsten moeten altijd gelijk 
zijn, in lijn met ADN 8.6.3. Indien dit laatste niet het geval is, kunt u te maken hebben met een 
verouderde of een incorrecte controlelijst. Voor deze instructie is gebruik gemaakt van de blauwe lay-
out van de controlelijst. 
 
In ADN 8.6.3 vindt men de vereiste inhoud van de ADN-Controlelijst, in ADN deel 7.2 4 staat eveneens 
de verplichting beschreven rond het gebruik van deze controlelijst. 
 
7.2.4.10 Controlelijst  
7.2.4.10.1 Met het laden en lossen mag pas worden begonnen wanneer een Controlelijst 
overeenkomstig 8.6.3 is ingevuld voor de betreffende ladingen en de vragen 1 t/m 19 in de Controlelijst  
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met “X” zijn aangekruist. Niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald. De 
Controlelijst moet, nadat de pijpleidingen voor het overslaan zijn aangesloten en voorafgaand aan het 
overslaan, in tweevoud worden ingevuld en zowel door de schipper (of door een door hem met de 
verantwoording belaste persoon) als door de voor de behandeling verantwoordelijke persoon van de 
walinstallatie worden ondertekend. Indien niet alle van toepassing zijnde vragen positief kunnen 
worden beantwoord, is laden of lossen slechts met voorafgaande toestemming van de bevoegde 
autoriteit toegestaan.  
7.2.4.10.2 De Controlelijst moet overeenkomen met het model in 8.6.3.  
7.2.4.10.3 De Controlelijst moet ten minste in talen zijn gedrukt die worden begrepen door de schipper 
en de persoon verantwoordelijk voor de behandeling op de walinstallatie. 
 
Per 01-07-2019 is alleen de controlelijst conform model ADN 2019 nog toegestaan. Verouderde 
versies mogen niet meer gebruikt worden. 
 
Invulinstructie: 

 

Scheepsnaam = Officiële naam van het schip 

Scheepsidentificatienummer = Officieel scheepsnummer (Europanummer / ENI) 

Scheepstype = Nummer aanhouden zoals die wordt vermeld op het Certificaat van 
Goedkeuring van het schip. (bv. C.2.2) 

Voorkomende typen en de betekenis ervan: 

 

Scheepstypen ADN

Kolom 6, 7, 8 van Tabel C

Kolom: 6 7 8

1 1

Druktanks Onafhankelijke ladingtanks

2 2

Gesloten Geïntregreerde ladingtanks

2 2

Gesloten Geïntregreerde ladingtanks

2 3

Gesloten

Ladingstank géén 

scheepshuid

3 2

4 2

4 3

Tankschip 

type

Uitvoering 

ladingtanks
Type  ladingtank Beschrijving

G Type G = gasschip

C Type C = chemieschip

N 
Type N = "normaal" 

Gesloten - enkelwanding - 

N 
Type N = "normaal" 

Gesloten - dubbelwandig - 

N 
Type N = "normaal" 

Open - enkelwandig -
Open met 

vlamk. Rooster
Geïntregreerde ladingtanks

N 

Type N = "normaal" 

Open, dubbelwandig, zonder 

vlamkerend rooster

Open zonder 

vlamk. Rooster

Ladingstank géén 

scheepshuid

N 

Type N = "normaal" 

Open, enkelwandig,zonder 

vlamkerend rooster

Open zonder 

vlamk. Rooster
Geïntregreerde ladingtanks
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Overslaginstallatie = Officiële bedrijfsgegevens van de walinstallatie 

Plaats = Plaats van de installatie 

Datum  =  DDMMJJJJ 

Tijd = Tijd van laden of lossen (tijd van invullen of opmaken 
van de controlelijst)  

 

Hoeveelheid in m3 = Hoeveelheid zoals vastgelegd in de reisorder in m3 / 
overeengekomen tussen walinstallatie en schip, of 
zoals vermeld in het vervoersdocument bij het lossen. 

Juiste vervoersnaam = Naam van de stof conform het ADN zoals genoemd in 
ADN hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom 2 (indien van 
toepassing met de technische benamming tussen 
haakjes ( ) ). 

De technische benaming moet een erkende chemische 
of biologische benaming zijn of een andere benaming 
die gewoonlijk gebruikt wordt in de technische en 
wetenschappelijke handboeken. Handelsnamen 
mogen voor dit doel niet worden gebruikt. (ADN 
3.1.2.8.1.1) 

“Milieugevaarlijk“ behoort niet tot de juiste 
vervoersnaam, gevaren of verpakkingsgroep en moet 
dus niet worden bijgeschreven op de controlelijst. 

UN-nummer = UN-nummer van het product: “UN” + 4-cijferige code 
(bv: UN 3082) 

Gevaren = De gevaren zoals genoemd in ADN hoofdstuk 3.2, 
tabel C, kolom 5 aangegeven gevaren. Gevaarsklasse 
met eventueel aanvullende gevaar indicaties 
(N(1*/2*/3*),CMR, F*(loater) of S*(inker))  

*Let op: hier moet een keuze worden gemaakt en kunnen 
niet alle mogelijkheden staan. Voorbeeld:  3, (N2, CMR, F). 
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Verpakkingsgroep   Verpakkingsgroep zoals gegeven in ADN hoofdstuk 
3.2, tabel C, kolom 4. ( VG I,  II óf  III) 

 

Let op!: 

Voor het laden moet door de vuller en de vervoerder gecontroleerd worden of het schip het product mag 
laden. Dit kan uitsluitend door de scheepsstoffenlijst  in te zien en te controleren of het betreffende stof 
voorkomt op de scheepsstoffenlijst (ADN 1.16.1.2.5). Komt het product niet voor op de scheepsstoffenlijst 
mag het schip NIET laden. Controleer of de scheepsstoffenlijst conform ADN 2019 is.  

 

Alleen in vullen bij het laden van een schip: 

Hier dient informatie van (alleen) de laatste voorgaande lading te worden ingevuld (de extra beschikbare 
lijnen moeten gebruikt worden indien het schip meer dan één partij heeft vervoerd) als volgt: 

Juiste vervoersnaam = Naam van de laatste voorgaande lading die het 
schip heeft geladen conform het ADN zoals 
genoemd in ADN hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom 2 
(indien van toepassing met de technische 
bemanning tussen haakjes ( ) ). 

UN-nummer = UN-nummer van de laatste voorgaande lading die 
het schip heeft geladen: “UN” + 4-cijferige code 
(bv: UN3082) 

Gevaren = De gevaren zoals genoemd in ADN hoofdstuk 
3.2, tabel C, kolom 5 aangegeven. Gevaarsklasse 
met eventueel aanvullende gevaar indicaties 
(N(1/2/3),CMR, F(loater) of S(inker)) 

Verpakkingsgroep = Verpakkingsgroep zoals gegeven in ADN 
Hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom 4 (VG I,  II óf III )  

Note: indien het schip meerdere partijen als voorgaande laatste lading heeft gehad dan dienen deze 
laatste ladingen allemaal te worden vermeld. 
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Per product dient te worden opgegeven welke scheepstanks gebruikt worden, en wat de 
overeengekomen laad/lossnelheden en hoeveelheden zijn tijdens in het begin, midden en eind van de 
belading of lossing. Er moet aan de hand van de laad/los berekening van het schip (de stamgegevens) 
gecontroleerd worden wat de maximale laad/los snelheid mag zijn. Deze maximale snelheden mogen 
nooit worden overschreden i.v.m. de kans op statische accumulatie. Het ISGINNT geeft maximum 
laadsnelheden voor het opstarten gebaseerd op het aantal open tanks en de diameter van de kleinste 
doorgang voor het product. Hou rekening met het feit dat vaak de dropleiding in de scheepstanks de 
kleinste doorgang betreft! Bij de midden snelheid vult men de afgesproken laad- / lossnelheid in (niet de 
maximale laad- / lossnelheid van het schip).  

Opmerking: Indien op verzoek van een controleur een voetje gezet moet worden in 1 tank dan moet dit 
apart worden ingevuld op de controlelijst.  

Let op dat de som van de in bovenstaande tabel ingevulde hoeveelheden overeenkomt met de totale 
hoeveelheid m3 die is vermeld bij de “gegevens met betrekking tot lading zoals vermeld in het 
vervoersdocument”. 

 
 
 
Let op: Er zijn diverse versies van de ADN controlelijst in omloop die bovenstaand (het legen van het 
manifold / laadarm) op een andere wijze behandelen zoals in onderstaand voorbeeld: Op 
onderstaande versie dient u alle niet van toepassing zijnde zaken door te halen.  

 

 

Opmerking 1:  

Bij geschatte nastroomhoeveelheid vult men de hoeveelheid vloeistof in die nastroomt nadat men is 
gestopt met laden of lossen. 

 
Opmerking 2:  
Belangrijk: In het algemeen is perslucht geen aan te bevelen medium, vooral wanneer ontvlambare 
producten worden behandeld met een vlampunt lager dan 60 °C’ 

 

 

 

 

 

Deze informatie staat op het CVG van het schip 

Opmerking 1 

Opmerking 2 
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Operationele afspraken tussen installatie en schip: 

Algemene instructie hoe de controlelijst dient te worden ingevuld. 

 

Let hierbij op dat: 

- de vragen met een X te worden aangekruist (dus geen vinkjes); 

- niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald.  

- indien niet alle van toepassing zijnde vragen kunnen worden aangekruist, is de overslag 
slechts met toestemming van de plaatselijk bevoegde autoriteit toegestaan. 

 

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat het schip geschikt is om het product te laden. Zie 
hiervoor het Certificaat van Goedkeuring en de aanwezige Stoffenlijst aan boord van het schip. Let 
hierbij ook op de gevaren en de verpakkingsgroep. 

*) Alleen in te vullen bij laden 

 

 
Dit houdt in dat het schip op een dusdanige wijze aan de aanleg / overslagsteiger is vastgemaakt dat 
het zonder invloed van derden in geen enkele richting kan bewegen waardoor teveel kracht op de 
aansluiting kan komen. Daarbij moet met de plaatselijke aanwezige / te verwachten variaties van het 
waterpeil en bijzonderheden rekening worden gehouden. Indien mogelijk dient het schip minimaal 
zoals onderstaand schema worden vastgemaakt. Onderstaand schema is gebaseerd op het ADN 
(staaldraden) en het ISGINTT (Binnen een gegeven aanmeerplan mogen trossen van verschillende 
elasticiteit nooit samen in dezelfde richting worden gebruikt) 
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= kunststoftros 
= staaldraad 

 
 

 
 
Zoals in het ADN omschreven staat bij de plichten van de vuller en losser: (ADN 1.4.) men moet 
waarborgen dat de walinstallatie is uitgerust met een of twee evacuatiemiddelen die het mogelijk maken 
om het schip, in noodgevallen te verlaten. Voor de verschillende mogelijke opties zie ADN 7.2.4.77. 

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat er voldoende verlichting aanwezig is rondom het 
schip. 
 

 

Deze vragen dienen na controle door de vertegenwoordiger van de walinstallatie (operator) 
aangekruist te worden. Enkel vraag 6.3 moet door beide partijen bevestigd worden. Let op dat de 
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“spatbescherming” is geplaatst op de manifold verbinding. Dit is een verplichting bij C tankers, bij type 
N schepen alleen indien bij de stof in kolom 20 aantekening 34 is vermeld. 

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat niet gebruikte aansluitingen deugdelijk zijn afgeblind. 

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat onder gebruikte aansluitingen opvangvoorzieningen 
(= lekbakken) zijn geplaatst. Deze lekbakken zijn bij voorkeur van staal en moeten voorzien zijn van 
aarding. Conform ADN 2019 mogen lekbakken ook van kunststof zijn (zie ADN 9.3.x.0.3). 

De vertegenwoordiger van het schip dient te bevestigen dat wegneembare delen zijn verwijderd. Aan 
boord van de moderne schepen komt deze verbinding zelden voor, dit komt uit de tijd dat enkelwandige 
schepen ballast in (separate) ladingtanks moesten zetten i.v.m. kanaalvaart. Indien het schip niet is 
uitgerust met wegneembare delen dan kan deze vraag als niet van toepassing worden beschouwd. 

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat voortdurend en doelmatig toezicht is verzekerd. Aan 
boord betekent dit een dekwacht. Aan de wal betekent dit minimaal dat bij aan-en afkoppelen de 
operator aanwezig is en tijdens de overslag middels continue cameratoezicht op de ladingzone / 
manifold en portofooncontact. 

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat communicatie geregeld is. Het schip ontvangt 
meestal een portofoon waarmee permanent contact met de CCR en de operators kan worden 
verkregen. Er moet communicatie plaats kunnen vinden in een afgesproken taal zodat elkaar men 
elkaar kan verstaan (Duits, Engels, Frans of Nederlands). 

 

Conform het ADN 7.2.4.25.5:  
“De bij het laden naar buiten tredende gas/luchtmengsels moeten via een dampretour- of 
compensatieleiding naar de wal worden teruggevoerd indien in hoofdstuk 3.2, Tabel C, kolom (7) een 
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gesloten schip is voorgeschreven.” 
Indien er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de gasterugvoerleiding, dan de vraag doorhalen. 

 

*)Alleen invullen bij laden. Bij lossen doorhalen. 

Op deze positie moet de daadwerkelijke druk op het walaansluitpunt vermeld worden. Dit is de waarde 
die de terminal garandeert (bv door de aanwezigheid van een afblaasventiel). 
Let op: de openingsdruk van het afblaasventiel van het schip is het absolute maximum. De waarde van 
het Certificaat van Goedkeuring mag nooit overschreden worden.  

 

Indien er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de gasterugvoerleiding, dan de vraag doorhalen. 
Indien er wel gebruik wordt gemaakt van de gasterugvoerleiding na controle of een vlamkerende 
inrichting aanwezig is, het hokje aankruisen.  

 

Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat de afspraken tussen terminal en schip bekend zijn.  
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Het schip dient de brandslangen uit te hebben gerold zodat in geval van calamiteit de slangen direct 
gebruikt kunnen worden. Als het schip is voorzien van “blusmonitoren” hoeft dit niet.  
 
7.2.4.40 Brandblusinstallaties 
Tijdens het laden en lossen moeten aan dek in de ladingzone de brandblusinstallaties, de 
brandblusleiding met brandslangaansluitingen inclusief aansluitstukken en straalpijpen met straal-
/sproeimondstuk of slangassemblages met aansluitstukken en straalpijpen met straal-/sproeistuk voor 
gebruik gereed worden gehouden. Bevriezing van brandblusleidingen en brandslangaansluitingen 
moet worden voorkomen. 

 
Zowel terminal als schip dienen te bevestigen dat bovenstaande zaken in orde zijn. Het gaat hierbij om 
het uitschakelen van niet EX-beschermde elektrische verbruikers. Bij de moderne schepen met een 
overdrukinstallatie mogen deze apparaten wel aan blijven staan en zullen deze automatisch 
uitschakelen als er door de continue automatische gasdetectiesnuffelaar een concentratie van > 20 % 
LEL wordt waargenomen of de overdruk wegvalt. Het staat op het Certificaat van Goedkeuring vermeld 
als een schip over een overdrukinstallatie beschikt (woning en/of stuurhut). 

 

Vraag 15.1 Terminal en schip spreken hier af wat de maximale werkdruk op het aansluitpunt mag zijn. 
Houdt hier rekening met wie de laagste druk kan hebben. 

Vraag 15.2 Terminal en schip spreken hier af wat de maximale werkdruk op het aansluitpunt mag zijn. 
Houdt hier rekening met wie de laagste druk kan hebben. 

 

Het schip dient te bevestigen dat de niveau-alarminrichting gereed is. De niveau-alarminrichting is 
onderdeel van het tankalarmeringssysteem waar de overvulbeveiliging ook onderdeel van uitmaakt en 
dient tijdens laden en lossen altijd te zijn ingeschakeld. 
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-Bij laden is het aansluiten van de overvulbeveiliging verplicht, bij lossen is het aansluiten van de 
overvulbeveiliging optioneel. Optioneel wil zeggen, indien de wal is uitgerust met een systeem dat het 
terugstromen van product voorkomt (bv een terugslagklep), is de overvulbeveiliging niet verplicht. 
Wanneer de overvulbeveiliging niet is aangesloten dient deze vraag als niet van toepassing te worden 
gemarkeerd. 

-Aansluiten van de noodstop is alleen bij lossen verplicht. Zowel de terminal als schip dienen te 
bevestigen dat zowel de overvulbeveiliging als de noodstop van de terminal is aangesloten, 
bedrijfsgereed en beproefd.  

 

Het schip dient te bevestigen dat bovenstaande zaken gecontroleerd zijn en in orde zijn bevonden.  

 

Alleen in te vullen bij het vervoer van sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen de verblijftijd is 
vastgesteld en is deze bekend en gedocumenteerd. 

 

Indien alle van toepassing zijnde vragen zijn aangekruist met een X en de vragen die niet van 
toepassing zijn doorgehaald, dient namens de walinstallatie en het schip de controlelijst te worden 
ondertekend.   
 
 
Een voorbeeld van het eerste gedeelte van een juist ingevulde ADN checklijst:  



    

 

12 

 

 


