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3.2.2 Tabel B : Alfabetische index van stoffen en voorwerpen van het ADR 
 

Deze index is een alfabetische lijst van de stoffen en voorwerpen die in tabel A van 3.2.1 volgens 
hun UN-nummer zijn gerangschikt. Hij maakt geen integrerend deel uit van het ADR. Hij werd niet 
voorgelegd aan de “Working party on the Transport of Dangerous Goods” van het “Inland 
Transport Committee” voor nazicht en goedkeuring, en ook niet aan de Verdragspartijen bij het 
ADR voor formele aanvaarding. Hij werd met de nodige zorg opgesteld door het secretariaat van 
de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties om de raadpleging van bijlage 
A en B te vergemakkelijken, maar hij is geen betrouwbaar alternatief voor de zorgzame 
bestudering en naleving van deze bijlagen die – in geval van tegenspraak – als autoritatief aanzien 
worden.  
OPMERKINGEN :  1. Bij het vaststellen van de alfabetische volgorde werd geen rekening 
gehouden met de volgende gegevens, zelfs wanneer ze deel uitmaken van de officiële 
vervoersnaam : cijfers, Griekse letters, de afkortingen “sec” en “tert” en de letters “N” (stikstof), “n” 
(normaal), “o” (ortho), “m” (meta), “p” (para) en “N.E.G.” (niet elders genoemd). 

 2. De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters is een officiële 
vervoersnaam (zie 3.1.2). 

 3.  De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters, gevolgd door het woord 
“zie” is een alternatieve officiële vervoersnaam of een gedeelte van een officiële vervoersnaam 
(behalve voor PCB’s) (zie 3.1.2.1). 

 4.  Een rubriek in kleine letters, gevolgd door het woord “zie” is geen officiële 
vervoersnaam ; het is een synoniem. 

 5.  Wanneer een rubriek gedeeltelijk in hoofdletters en gedeeltelijk in kleine 
letters wordt weergegeven maakt dit laatste gedeelte geen deel uit van de officiële vervoersnaam 
(zie 3.1.2.1). 
 6.  Een officiële vervoersnaam mag, voor wat de documentatie en de 
kenmerking van de colli aangaat, in het enkelvoud of in het meervoud gebruikt worden (zie 3.1.2.3). 

 7.  Zie 3.1.2 voor de exacte bepaling van een officiële vervoersnaam. 
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