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VERPAKKEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 
(IATA)

Verpakken is een essentieel bestanddeel van het veilig vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Wat wij als opleider toch vaak terug zien, in bijvoorbeeld onze 
trainingen, is dat mensen het verpakken van gevaarlijke stoffen onderschatten. 
Zeker bij de acceptatiecheck zijn zij zich niet altijd bewust van het belang om 
verpakkingsinstructies goed te lezen en toe te passen.

Het IATA Dangerous Goods 
Regulations handboek (DGR) 
is hèt handboek voor ieder-

een die gevaarlijke stoffen aanbiedt 
voor luchtvervoer en/of deze zelf 
vervoerd. Het handboek bevat ver-
pakkingsinstructies voor alle gevaar-
lijke stoffen die door de lucht mogen 
worden vervoerd. Hierbij kan een 

grote variëteit in binnen-, buiten- en 
enkelvoudige verpakkingen worden 
gebruikt.

Algemene verpakkingseisen
Volgens sectie 7 van het DGR moet 
op iedere verpakking minimaal het 
volgende vermeld worden:

 > de benodigde behandelings- en/
of gevaarsetiketten; 

 > de hoeveelheid aan gevaarlijke 
stoffen;

 > de contactgegevens van de 
afzender en de ontvanger;

 > het UN- of ID-nummer van de 
lading;

 > de correcte transportbenaming.
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Voor alle verpakkingen gelden 
algemene verpakkingsvoorschriften 
waaraan altijd moet worden vol-
daan. Zo is zowel een binnen- als 
buitenverpakking verplicht. Ook 
dient de binnenverpakking met 
voldoende tussenverpakking (incl. 
opvulmateriaal) in een stevige 
buitenverpakking te zitten. Wanneer 
er vloeistoffen vervoerd worden is 
absorberend materiaal verplicht. 

Wat de gevaarsetiketten betreft: 
in kolom D van subsectie 4.2 van 
het DGR staat aangegeven welke 
etiketten waarvoor gebruikt dienen 
te worden. Naast ‘gevaarsetiketten’ 
zijn er ook ‘behandelingsetiketten’, 
zoals etiketten voor gemagnetiseerd 
of radioactief materiaal, etiketten 
voor Li-ION batterijen en etiketten 
met teksten zoals ‘This way up’ en 
‘Cargo aircraft only’.  

Etiketten moeten altijd goed zicht-
baar en leesbaar zijn. Ook dienen 
ze tegen alle weersomstandigheden 
bestand te zijn. Voor lichte verpak-
kingen (minder dan 30 L/kg) dienen 
de etiketten tenminste 6 mm hoog 
zijn. Voor zwaardere pakketten is 
12 mm de minimale hoogte van 

het etiket. Indien een verpakking 
overgepakt is, bijvoorbeeld op een 
pallet, moeten op de oververpak-
king alle etiketten en kenmerken 
die ook op de andere verpakkingen 
staan aanwezig zijn. Daarnaast moet 
het woord ‘Overpack’ duidelijk zicht-
baar op de oververpakking staan.

UN-, EQ- en LQ verpakkingen
In de meeste gevallen wordt een UN 
geteste verpakking voorgeschreven 
voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Een UN geteste verpakking 
betekent dat de fabrikant van de 
verpakking deze getest heeft con-
form richtlijnen die vermeld staan 
in sectie 6 van het IATA boek. Pas na 
deze testen door de fabrikant wordt 
er een UN-keurmerk op de verpak-
king aangebracht. 

Dit geldt echter niet voor ‘Excepted 
Quantities’ (EQ) en ‘Limited 
Quantities’ (LQ). Hier gaat het om 
vrijgestelde hoeveelheden, waarbij 
gevaarlijke stoffen in slechts kleine 
hoeveelheden getransporteerd 
worden (subsectie 2.6 en 2.7 in het 
DGR). Deze verpakkingen hoeven 
geen UN-keurmerk te hebben. De 
EQ- en LQ-verpakkingen moeten 

echter wel door middel van een 
valtest (van tenminste 1.80 meter 
hoogte voor EQ en 1.20 meter 
hoogte voor LQ) en een stapeltest 
(gedurende 24 uur met een hoogte 
van 3 meter) gekeurd worden. Deze 
testen moeten gedocumenteerd zijn 
en indien gevraagd door autoritei-
ten getoond kunnen worden.

In het DGR is voor de verschillende 
stoffen terug te vinden in welke 
hoeveelheden zij vervoerd moeten 
worden om onder de vrijstelling te 
vallen.

Wat betreft het gewicht van de 
verpakking: bij Limited Quantities 
mag de brutomassa van de verpak-
kingseenheid meestal niet meer 
dan 30 kg zijn. Daarnaast moet de 
verpakking voorzien zijn van een 
LQ-kenmerk (de zwart-witte ruit). 
Voor wat betreft de maximaal toe-
gestane hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen voor een EQ-verpakking 
dient gekeken te worden naar Tabel 
2.6A van het IATA handboek. Een 
EQ-verpakking moet voorzien zijn 
van een label met daarop de geva-
renklasse waarin het desbetreffende 
product valt.

In de verpakkingsinstructie zelf 
kunnen aanvullende verpakkingsei-
sen staan (Sectie 5.0.2). Ook deze 
moeten worden opgevolgd. De 
mensen die een acceptatiecheck 
uitvoeren, en dus ondertekenen, 
dienen hier dan ook voor zover 
mogelijk naar te kijken. De verant-
woordelijkheid voor de verpakkin-
gen liggen overigens altijd bij de 
afzender (shipper). Hij/zij is verant-
woordelijk voor àlle aspecten met 
betrekking tot het verpakken. 

Kwaliteit van de verpakking
Zolang een gevaarlijke stof in de 
verpakking blijft, zijn de risico’s 
betrekkelijk laag. Gevaarlijke stoffen 
moeten echter wel verpakt worden 
in verpakkingen van goede kwali-
teit, die bestand zijn om schokken LQ-verpakkingen voor gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen
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en behandeling die normaal zijn 
gedurende transport te doorstaan. 
Daarnaast moeten de verpakkingen 
zodanig geconstrueerd, gesloten 
en gereed gemaakt zijn voor ver-
voer, dat elke lekkage veroorzaakt 
door normale behandeling tijdens 
transport wordt voorkomen. 
Voorbeelden hiervan zijn drukver-
schillen, luchtvochtigheid, trillingen 
en veranderingen in temperatuur.

Ondanks het feit dat bepaalde 
buitenverpakkingen zijn toegelaten 
in de individuele verpakkingsinstruc-
ties, blijft het de verantwoordelijk-
heid van de afzender om ervoor te 
zorgen dat verpakkingen:

 > Niet worden aangetast of in 
belangrijke mate verzwakt raken 
door de gevaarlijke stof;

 > Geen gevaarlijke effecten, zoals 
een chemische reactie aangaan 
met de stof.

Dit alles geldt ook voor binnen    -
verpakkingen.

Tips
Hieronder wat tips voor zaken die 
je in de gaten dient te houden met 
betrekking tot de verschillende ver-
pakkingen van gevaarlijke stoffen:

 > Bij verpakkingen met vloeistof-
fen (zowel binnenverpakkingen 
als enkelvoudige verpakkingen) 
moet een vullingsgraad worden 
gebruikt, waarbij voldoende 
ruimte overblijft voor het uitzet-
ten van de vloeistof bij tempe-
ratuurverhoging. Dit is een punt 
waar iemand die een zending 
gevaarlijke stoffen checkt zeker 
op moet letten zodra dit zicht-
baar is voor die persoon.

 > Binnenverpakkingen moeten 
dusdanig verpakt en vastgezet 
zijn in de buitenverpakking, dat 
ze onder normale vervoers-
omstandigheden niet kunnen 
breken of doorboord kunnen 
worden. Ook moet de inhoud 
niet in de buitenverpakking 
kunnen lekken.

 > Binnenverpakkingen die gemak-
kelijk kunnen breken, zoals 
glas of bepaalde kunststoffen, 
moeten met geschikt opvulma-
teriaal in de buitenverpakking 
vastgezet worden.

 > Het ventileren van verpakkingen 
om de interne druk te ver-
minderen (welke kan ontstaan 
door dampontwikkeling van de 
inhoud), is niet toegestaan voor 
het vervoeren van gevaarlijke 
stoffen door de lucht. Dit geldt 
niet voor verpakkingen met 
droogijs.

 > Aan de buitenkant van bijvoor-
beeld de dop van een drum, kun 
je zien of er een drukventiel in 
de dop aanwezig is. Als er een 
drukventiel in de dop zit, kan 
men dit zien door het feit dat er 
kleine gaatjes aan de bovenkant 
van de dop zichtbaar zijn. Ook 
de persoon die de acceptatie-
check uitvoert moet hierop 
letten.

 > De maximale gebruiksduur van 
plastic drums, plastic jerrycans 
en plastic IBC’s is beperkt tot 
maximaal 5 jaar na de datum 
van fabricage. Dit tenzij de 
bevoegde autoriteit een kortere 
periode heeft voorgeschreven. 
Overigens geldt dit voor elke 
vervoersmodaliteit voor het ver-
voeren van gevaarlijke stoffen, 
niet alleen voor luchttransport.                                                                                         

Kortom: een zeker bewustzijn inzake 
de verpakkingen van gevaarlijke 
stoffen is zeker belangrijk. Ondanks 
dat de afzender (shipper) verant-
woordelijk is voor het samenstellen 
van verpakkingen en het verpakken 
zelf, ligt er ook een verantwoorde-
lijkheid bij degene die de accepta-
tiecheck uitvoert. Correct verpakken 
en checken daarvan is in het belang 
van ons allemaal en zeker in het 
belang van de vliegveiligheid.
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