
CONTROLELIJST ADN 

Betreffende het in acht nemen van veiligheidsbepalingen en de uitvoering van de noodzakelijke 
maatregelen voor het laden of lossen 

- Gegevens van het schip

 ..............................................  .......................................................  
(scheepsnaam) (Uniek Europees Scheepsidentificatienummer ) 

 .............................................. 
(scheepstype) 

- Gegevens met betrekking tot het laden – of lossen

 ......................................................................................................................................................... 
(wal laad of losinstallatie) (plaats) 

……………………………………..    …………………………………….. 
(datum)       (tijd) 

- Gegevens met betrekking tot de lading zoals vermeld in het vervoersdocument

Hoeveelheid in 
m3 

Juiste vervoersnaam*** UN-nummer 
of 

stofnummer 

Gevaren* Verpakkings- 
groep 

............................   ....................................................................   ......................   .................................  

............................   ....................................................................   ......................   .................................  

............................   ....................................................................   ......................   .................................  

- Gegevens met betrekking tot de voorgaande lading **)

Juiste vervoersnaam*** UN-nummer 
of 

stofnummer 

Gevaren* Verpakkings- 
groep 

.....................................................................................   ......................   ..................................  

.....................................................................................   ......................   ..................................  

.....................................................................................   ......................   ..................................  

*) De in tabel C, kolom (5) aangegeven gevaren, voor zover relevant (als vermeld in het vervoersdocument 
overeenkomstig 5.4.1.1.2 c)). 

**) Alleen in te vullen bij laden van het schip. 

***) De in hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (2) aangegeven juiste vervoersnaam, indien van toepassing aangevuld met de 
technische benaming tussen haakjes. 
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Laad-/lossnelheid (niet invullen indien het schip wordt beladen met gassen) 

Overeengekomen laad-/lossnelheid 

Juiste vervoersnaam** Tank 
nummer 

aanvang midden eind 

snelheid 
m3/h 

hoeveelheid 
m3 

snelheid 
m3/h 

hoeveelheid 
m3 

snelheid 
m3/h 

hoeveelheid 
m3 

............................................................   ..............   ............   .............   ............   .............  ............   .............  

............................................................   ..............   ............   .............   ............   .............  ............   .............  

............................................................   ..............   ............   .............   ............   .............  ............   .............  

Wordt de laad-/losleiding vanuit de walinstallatie/vanuit het schip *) na het laden of lossen leeg gedrukt 
resp. leeg gezogen? 

gedrukt*) 

gezogen*) 

Indien gedrukt, op welke manier? 

 ..................................................................  
(b.v. lucht, inertgas, “pig) 

 ..................................................................  kPa 
(maximaal toelaatbare druk in de ladingtanks) 

 ..................................................................  liter 
 (geschatte nastroom hoeveelheid) 

*) doorhalen indien niet van toepassing 

Vragen aan de schipper of de door hem gevolmachtigde persoon aan boord en aan de 
verantwoordelijke persoon van de laad en losinstallatie 

Met laden/lossen mag pas worden aangevangen nadat alle hierna volgende vragen van de Controlelijst 
met "X" zijn aangekruist, dat wil zeggen met JA zijn beantwoord en de lijst door beide personen is 
ondertekend. 

Niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald. 

Indien niet alle van toepassing zijnde vragen met JA kunnen worden beantwoord is laden/lossen slechts 
met toestemming van de bevoegde autoriteit toegestaan. 

**  De in hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (2) aangegeven juiste vervoersnaam, indien van toepassing aangevuld met de 
technische benaming tussen haakjes. 



Schip 
   

Walinstallatie 

1. Is het schip tot het vervoer van de te beladen stof
toegelaten? O*) O*) 

2. (Gereserveerd)

3. Is het schip, de plaatselijke omstandigheden in
aanmerking nemend, goed gemeerd? O − 

4. Zijn geschikte middelen overeenkomstig 7.2.4.77
aanwezig om het schip, ook in noodgevallen, te
verlaten? O O 

5. Is een doeltreffende verlichting van de laad- en
losplaats en de vluchtwegen gewaarborgd? O O 

6. Schip-wal verbinding
6.1 Zijn de laad- en losleidingen tussen schip en wal 

in goede conditie? − O 

Zijn zij op de juiste wijze aangesloten? − O 

6.2 Zijn alle aansluitflenzen voorzien van de juiste 
pakkingen? − O 

6.3 Zijn alle flensbouten aangebracht en 
aangedraaid? 

O O 

6.4 Zijn de laadarmen in alle werkrichtingen vrij 
beweegbaar en hebben zij en de slangen 
voldoende speelruimte? − O 

7. Zijn alle niet gebruikte aansluitingen van de laad- en
losleidingen en van de gasafvoerleiding deugdelijk
afgeblind? O O 

8.1 Zijn onder de gebruikte aansluitingen geschikte 
voorzieningen aangebracht om gelekte vloeistoffen op 
te vangen en zijn deze leeg? O O 

8.2 Is er een waterfilm als genoemd in 9.3.1.21.11 
geactiveerd? 

O O 

9. Zijn de wegneembare delen tussen ballast- en
lensleidingen enerzijds en laad- en losleidingen
anderzijds verwijderd? O − 

10. Is voor de gehele duur van laden/lossen een
voortdurend en doelmatig toezicht verzekerd? O O 

11. Is de communicatie tussen schip en wal verzekerd? O O 

12.1 Is de gasafvoerleiding van het schip tijdens de belading 
aan de gasterugvoerleiding, indien vereist resp. 
aanwezig, aangesloten? 

O O 

12.2 Is door de walinstallatie gewaarborgd, dat de druk aan 
het aansluitpunt van de gasterugvoerleiding en de 
gasafvoerleiding de openingsdruk van het 
overdruk-/snelafblaasventiel niet te boven gaat (druk 
aan het aansluitpunt __ kPa)? 

− O*) 

12.3 Is, indien volgens hoofdstuk 3.2, Tabel C, kolom (17) 
explosiebescherming is vereist, door de walinstallatie 
gewaarborgd dat in haar gasterugvoerleiding een 
vlamkerende inrichting aanwezig is, die het schip tegen 
een detonatie en vlamdoorslag vanuit de wal 
beschermd? − O 

* alleen in te vullen bij laden



Schip Walinstallatie 

13. Zijn de maatregelen met betrekking tot "noodstop" en
"alarm" bekend? O O 

14. Controle van de belangrijkste bedrijfsvoorschriften:

- Zijn de voorgeschreven brandblusinrichtingen en
apparaten bedrijfsklaar? O O 

- Zijn alle kleppen en afsluiters gecontroleerd op hun
juiste stand open of gesloten? O O 

- Is er een algeheel rookverbod afgekondigd? O O 

- Zijn de verwarmingsapparaten met open vlam
buiten werking? O − 

- Staan de radarinstallaties niet onder spanning? O − 
- Zijn alle rood gemerkte elektrische installaties

uitgeschakeld? O − 
- Zijn alle ramen en deuren gesloten? O − 

15.1 Is de uitgangsdruk van de lospomp aan boord op de 
toelaatbare werkdruk van de walinstallatie afgestemd 
(overeengekomen druk ___ kPa)? 

O − 

15.2 Is de uitgangsdruk van de ladingpomp aan de wal op 
de toelaatbare werkdruk van de installatie aan boord 
van het schip afgestemd (overeengekomen  

  druk ___ kPa)? 
− O 

16. Is de vloeistofniveau-alarminrichting bedrijfsklaar? O − 

17. Zijn de volgende systemen aangesloten,
bedrijfsgereed en beproefd?
- Overvulbeveiliging □ bij het laden □ bij het lossen
- Inrichting voor het uitschakelen van de pomp aan

boord vanaf de walinstallatie (alleen bij het lossen
van het schip)

O 

O 

O 

O 

18. Slechts invullen bij het laden of lossen van stoffen voor
het vervoer waarvan een gesloten ladingtank of een
open ladingtank met vlamkerende inrichting is
voorgeschreven.

Zijn de tankdeksels en controle- en monstername-
openingen van de ladingtanks gesloten of beveiligd
door middel van in goede staat verkerende
vlamkerende inrichtingen die voldoen aan de
voorschriften van hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (16)?

O − 

19. Is bij het vervoer van sterk gekoelde vloeibaar
gemaakte gassen de verblijftijd vastgesteld
overeenkomstig 7.2.4.16.16, en is die verblijftijd aan
boord bekend en gedocumenteerd?

O** O** 

20. Is de laadtemperatuur binnen de bandbreedte van
maximaal toegelaten temperatuur zoals beschreven in
7.2.3.28 ?

O** O** 

**

**

**

**

**



Gecontroleerd, ingevuld en ondertekend 

voor het schip: voor de walinstallatie: 

 ............................................................................   ..................................................................................  
(naam in hoofdletters) (naam in hoofdletters) 

 ............................................................................   ..................................................................................  
(ondertekening) (ondertekening) 

**  Uitsluitend invullen als het schip wordt geladen. 
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