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Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de 
lucht is het merken en etiketteren een belangrijk 
onderdeel. Dit moet uiteraard op de juiste wijze 
gebeuren, zodat eenieder die in aanraking komt 
met een zending gevaarlijke stoffen makkelijk 
en overzichtelijk kan zien wat de gevaren zijn en 
de inhoud. Maar wat zijn nu eigenlijk de merken 
en etiketten?

Markering van een UN-verpakking 
(IATA artikel 6.0.4)
Een UN-kenmerk geeft aan dat 
de constructie van de verpakking 
beproefd is en dat het prototype 
voldoet aan de bepalingen van de 
testcriteria. Deze markering geeft 
echter niet het gebruik van de 
verpakking aan. Daarmee kan een 
UN-geteste verpakking dus niet 
zomaar voor elke stof of voorwerp 
worden gebruikt. Een UN-geteste 
verpakking mag alleen maar voor 
die doeleinden worden ingezet als 
waar het prototype voor getest 
is (zie hiervoor het betreffende 
testrapport). Alle UN-geteste 
verpakkingen moeten van een 
UN-kenmerk zijn voorzien dat duur-
zaam leesbaar is.

Daarbij moet het kenmerk een 
zodanig formaat hebben dat deze in 

verhouding staat met de verpakking 
en moet deze op een locatie zijn 
aangebracht waar het goed zicht-
baar is. Bij verpakkingen met een 
brutogewicht van >30 kg dient het 
keurmerk (of een kopie daarvan) op 
de bovenkant of aan de zijkant van 
de verpakking te worden weerge-

geven. Letters, cijfers en symbolen 
moeten minstens 12 mm hoog zijn. 
Voor verpakkingen met een capaci-
teit van 30 liter of ≤ 30 kg moeten 
de letters, cijfers en symbolen ten 
minste 6 mm hoog zijn. Voor ver-
pakkingen van 5 L ≤ 5 kg moeten 
deze van passende afmetingen zijn.
Handgeschreven specificatiemerken 
zijn niet toegestaan. Merken die niet 
worden gedrukt of direct in reliëf 
op de verpakking staan, kunnen 
worden onderworpen aan een extra 
onderzoek door de luchtvaartmaat-
schappij. Dit om de geldigheid van 

de merken te waarborgen. Om 
vertraging te voorkomen, wordt de 
afzender in die gevallen geadviseerd 
contactgegevens te verstrekken 
zodat de geldigheid van het keur-
merk kan worden bevestigd.

Opbouw van het UN-Keurmerk 
(6.0.4.2)
De lay-out van het keurmerk bestaat 
uit een aantal elementen die in 
een standaard volgorde worden 
geplaatst.  In principe hebben we 
twee soorten keurmerken: één voor 
verpakkingen ontworpen om vaste 
stoffen en of binnenverpakkingen 
te bevatten en één ontworpen om 
vloeistoffen te bevatten. De laatste 
is per definitie een enkelvoudige 
verpakking.

De afzender is verantwoordelijk 
voor alle noodzakelijke merken en 
etiketten van elke verpakking met 
gevaarlijke stoffen. Hiertoe behoort 
ook elke oververpakking (overpack) 
die gevaarlijke stoffen in overeen-

stemming met de regelgeving bevat. 
Elke verpakking moet van zodanige 
afmetingen zijn, dat er voldoende 
ruimte is om alle vereiste merken en 
etiketten aan te brengen.

Een verpakking met UN-nummer
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4G / X25 / S / 20 / D / BKF-1 3H1 / Y1.6 / 170 / 20 / NL / BFK1

Symbool Uitleg

UN-Symbool Bij metalen verpakkingen mag het kenmerk 
beginnen met de hoofdletters ‘UN’ indien dit er in 
gestanst is (in reliëf op de verpakking).

4G De typecodering die aan de verpakking wordt 
gegeven. In dit geval een kartonnen doos.

X De letter X, Y, of Z, toegewezen aan de verpakkings-

groep(en) waarvoor het prototype is goedgekeurd:
 > X- Voor verpakkingsgroep I (deze verpakkingen 

mogen worden gebruikt voor verpakkings-

groep I, II en III stoffen en voorwerpen).
 > Y- Voor verpakkingsgroep II (deze verpakkin-

gen mogen worden gebruikt voor verpakkings-

groep II en III stoffen en voorwerpen).
 > Z- Voor verpakkingsgroep III (deze verpakkin-

gen mogen uitsluitend worden gebruikt voor 
verpakkingsgroep III stoffen en voorwerpen).

25 Een nummer dat overeenkomt met het maximale 
brutogewicht in kilogrammen, waarmee het proto-

type is beproefd. In dit geval 25 kg bruto.

S Voor verpakkingen, bestemd om vaste stoffen en/of 
binnenverpakkingen te bevatten.

20 De laatste twee cijfers van het jaar waarin de 
verpakking is vervaardigd. In dit geval is het jaar van 
productie 2020.

D Het land van toekenning van het kenmerk, aange-

duid met de internationale ‘Vehicle Registration 
Code’ (VRI Code), zoals aangegeven in bijlage D.1 
en D.2 van de IATA DGR. In dit geval heeft een in 
Duitsland gevestigd instituut de testen gedaan.

BKF-1 Naam van de fabrikant of andere aanduiding van de 
verpakking afgegeven door de bevoegde nationale 
instantie.

Symbool Uitleg

3H1 De typecodering die aan de verpakking wordt 
gegeven. In dit geval een plastic jerrycan.

Y De letter X, Y, of Z, toegewezen aan de verpakkings-

groep(en) waarvoor het prototype is goedgekeurd.

1.6 Voor enkelvoudige verpakkingen bestemd voor 
vloeistoffen, een getal dat de relatieve dichtheid 
aangeeft. Dit wordt afgerond op de eerste deci-
maal, waarvoor het constructietype is beproefd. 
Deze waarde mag worden weggelaten als de 
relatieve dichtheid niet meer bedraagt dan 1,2. 

170 Voor enkelvoudige verpakkingen bestemd voor 
vloeistoffen geeft deze waarde de hydraulische 
proefpersing aan die het prototype heeft door-
staan. De aanduiding van de beproevingsdruk 
wordt gegeven in kPa. Dit wordt naar beneden 
afgerond op de dichtstbijzijnde 10 kPa. 

20 De laatste twee cijfers van het jaar waarin de 
verpakking is vervaardigd.
Verpakkingen van het type 1H1, 1H2, 3H1 en 3H2 
moeten ook worden gemerkt met de maand van 
fabricage. Dit mag op een andere plaats op de 
verpakking zijn gemarkeerd dan de rest van het 
keurmerk. Meestal wordt dit aangegeven met 
een klokje waarbij de maand van fabricage wordt 
aangegeven met een pijltje in dat klokje.

NL Het land van toekenning van het kenmerk, aange-

duid met de internationale ‘Vehicle Registration 
Code’ (VRI Code), zoals aangegeven in bijlage D.1 
en D.2 van de IATA DGR. In dit geval heeft een in 
Nederland gevestigd instituut de testen gedaan.

BFK1 Naam van de fabrikant of andere aanduiding 
van de verpakking afgegeven door de bevoegde 
nationale instantie.

Merken die iets vertellen over de kwaliteit van de 
verpakking

Merken die het gebruik van een verpakking aangeven

Deze merken worden normaliter door de fabrikant op de 
verpakking aangebracht, maar het blijft de verantwoor-
delijkheid van de afzender dat dit op de verpakking staat 
(bijv. 4GV, 1A2, 3H1 etc.).

Het gaat hierbij om de vermelding van inhoud, het 
volledige adres van de afzender en ontvanger, enz. De 
verantwoordelijkheid voor deze merken berust uitslui-
tend bij de afzender.

Een voorbeeld van een UN-keurmerk voor vaste stoffen 
en/of binnenverpakkingen:

Een voorbeeld van een UN-geteste plastic jerrycan: 

Soorten merken

Er zijn twee soorten merken op verpakkingen:
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Kwaliteit en specificatie van de 
merken

Alle merken moeten zodanig op 
een verpakking of oververpakking 
zijn geplaatst, dat ze niet bedekt of 
slecht zichtbaar zijn door onderde-

len van de verpakking, enig ander 
etiket of kenmerk. De vereiste 
merken mogen niet bij andere 
merken op de verpakking worden 
aangebracht als de doeltreffendheid 
hiermee wordt ondermijnd.

Alle merken moeten:
 > Op duurzame wijze worden 

aangebracht op de buiten-

kant van de verpakking of 
oververpakking;

 > Direct zichtbaar en leesbaar 
zijn;

 > Weersomstandigheden kunnen 
weerstaan, zonder dat de effec-

tiviteit van de merken wordt 
aantast;

 > Worden aangebracht op een 
achtergrond van contrasterende 
kleur.

Etiketteren
Er zijn twee soorten etiketten:

 > Gevaaretiketten: Vereist voor 
de meeste gevaarlijke stoffen in 
alle klassen en divisies.

 > Behandelingsetiketten: 
Noodzakelijk voor sommigen 
gevaarlijke stoffen (alléén of in 
aanvulling op gevaaretiketten)

Alle labels (gevaaretiketten en 
behandelingsetiketten) die op een 
verpakking van gevaarlijke stoffen 
zijn bevestigd, dienen qua vorm, 
kleur, formaat, symbool en tekst 
overeen te stemmen met het 
modelontwerp zoals weergegeven 
in de DGR. Tenzij anders bepaald in 
de DGR, kan alléén tekst met ver-
melding van de aard van het risico in 
de onderste helft van het gevaareti-

ket in aanvulling op de klasse, divisie 
of compatibiliteitsgroep worden 
aangebracht (in voorkomend geval, 
tenminste in de Engelse taal). Kleine 
variaties in het ontwerp van de 

symbolen op de labels of andere 
zaken zoals de dikte van de verticale 
lijn zoals aangegeven in het DGR 
(of de regels van andere modalitei-
ten), die geen invloed hebben op 
de betekenis van het label kunnen 
worden geaccepteerd en hoeven 
daarom niet te worden afgewezen 
gedurende de acceptatie check (ref. 
DGR 7.2.2.3 noot 2).

Toepassing gevaaretiketten (IATA 
artikel 7.2.3)
Gevaaretiketten worden gebruikt 
op verpakkingen en oververpakkin-

gen met gevaarlijke stoffen die zijn 
genoemd in kolom C van sub-sectie 
4.2  van de lijst van gevaarlijke stof-
fen. Voor elke stof of artikel die in 
deze lijst is opgenomen, wordt een 
primair gevaaretiket vermeld. 

Heeft een gevaarlijke substantie één 
of meer bijkomende gevaren, dan 
worden ook deze etiketten ver-
meld. In bepaalde gevallen kan de 
noodzaak voor het gebruik van een 
bijkomend gevaaretiket ook worden 

aangegeven door een bijzondere 
bepaling (‘special provision’). In dat 
geval is dat bijkomende gevaar niet 
aangegeven in kolom C. Ook kan er 
via een speciale bepaling vrijstelling 
worden gegeven van de eis een 
bijkomend gevaar aan te geven, als 
een dergelijk risico in de lijst van 
gevaarlijke stoffen is weergegeven. 
Een bijkomend gevaaretiket kan 
daarnaast noodzakelijk zijn als dit 
via een noot is aangegeven in tabel 
C.1 (voor zelfontledende stoffen in 
divisie 4.1) of tabel C.2 (voor organi-
sche peroxiden). 

Gevaaretiketten zijn vereist aan 
één zijde van de verpakking. Een 
uitzondering hierop zijn IBC’s met 
een inhoud van >450 L en radioac-

tief materiaal. Hierbij moeten de 
verpakkingen op twee tegenoverlig-

gende zijden worden geëtiketteerd.

Behandelingsetiketten (IATA artikel 
7.2.4)
Behandelingsetiketten die noodza-

kelijk zijn (alleen of in aanvulling op 

Gevaarsetiketten op verpakkingen
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gevaaretiketten) worden als volgt 
weergegeven:

Het ‘Magnetized Material’-label 
wordt gebruikt op de verpakkingen 
en oververpakkingen die gemagneti-

seerd materiaal bevatten. Het klasse 
9 etiket, waarin dit materiaal is 
ingedeeld, blijft daarbij achterwege.

Het ‘Cargo Aircraft Only’-label (CAO) 
wordt gebruikt op verpakkingen 
met gevaarlijke stoffen waarvan het 
vervoer alléén alleen in vrachtvlieg-

tuigen is toegestaan. Als de verpak-

kingsinstructie en de toegestane 
hoeveelheid per verpakking identiek 
zijn voor passagiers- en vracht-
vliegtuigen, mag het CAO-label niet 
worden gebruikt.

Ook voor verpakkingen die zijn 
verpakt volgens de regels voor 
passagier vliegtuigen mag het CAO-
label niet worden gebruikt. 
Bestaat de zending uit meerdere 
verpakkingen, waarvan slechts één 
op basis van de DGR op vrachtvlieg-

tuigen mag worden vervoerd, dan 
wordt de gehele Shipper's declara-

tion CAO. Op basis van dit document 
mag de gehele zending dan uitslui-
tend op een vrachtvliegtuig worden 
vervoerd.

Het ‘Package orientation’-label 
(deze zijde boven/this way up) moet 

worden gebruikt op combinatiever-
pakkingen of oververpakkingen die 
gevaarlijke stoffen in vloeibare vorm 
bevatten. Deze labels mogen ook 
zijn voorbedrukt op de verpakkin-

gen en hoeven in dat geval niet te 
worden aangebracht. Als het label 
moet worden gebruikt, moeten er 
altijd twee stuks gebruikt worden. 
Deze moeten aan twee tegenover-
liggende zijden van de verpakking 
worden aangebracht.

Colli met lithium batterijen die 
voldoen aan de voorschriften van 
sectie II van verpakkingsinstruc-

tie 965 tot en met 970 en sectie 
IB van verpakkingsinstructies 
965 en 968 moeten voorzien 
zijn van het ‘Lithium Battery’-
behandelingsetiket. Deze eis is 
vastgelegd in de van toepassing 
zijnde verpakkingsinstructie. Op het 
etiket moet worden aangegeven of 
er zich ‘lithium metal batteries’ of 
‘Lithium ion batteries’ in de verpak-

king bevinden. Daarnaast moet een 
telefoonnummer worden vermeld 
waar aanvullende informatie kan 
worden ingewonnen.

Wanneer een verpakking lithium-

cellen of batterijen bevat waaraan 
verschillende UN-nummers zijn 
toegewezen, moeten alle toepas-

selijke UN-nummers op één of 
meer merken worden aangegeven. 

Verpakkingen die lithiumbatterijen 
bevatten die voldoen aan de vereis-

ten van sectie IB van verpakkingsin-

structie 965 en 968 moeten zowel 
van het lithiumbatterij merk als 
het gevarenlabel lithiumbatterijen 
klasse 9 zijn voorzien.

Aanbrengen van etiketten (IATA 
artikel 7.2.6)
In artikel 7.2.6 van het IATA staan de 
volgende vereisten voor het aan-

brengen van etiketten:
 > Alle etiketten moeten zodanig 

aangebracht/op de verpakking 
gedrukt worden dat ze goed 
zichtbaar en leesbaar zijn en 
niet overlapt worden door 
onderdelen van de verpakking 
of door andere etiketten of 
kenmerken;

 > Elk etiket moet aangebracht/op 
de verpakking gedrukt worden 
op een achtergrond met een 
contrasterende kleur of moet 
een gestippelde of ononderbro-

ken lijn als buitenrand hebben;
 > Etiketten mogen niet worden 

gevouwen en of zodanig aan-

gebracht zijn dat delen van 
hetzelfde etiket op verschillende 
vlakken van de verpakking 
zichtbaar zijn;

 > Indien het pakket een onre-

gelmatige vorm heeft waar 
een etiket niet op kan worden 
bevestigd of gedrukt worden, is 

Het 'Magnetized Material'-label Het 'Cargo Aircraft Only'-label
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het aanvaardbaar om het label 
toe te voegen aan het pakket 
door middel van ‘Tag’ (zoals een 
prijskaartje);

 > De verpakking moet van een 
zodanige omvang zijn dat er 
voldoende ruimte is om alle ver-
eiste etiketten aan te brengen.

Locatie van de etiketten
Voor wat de locatie van de eti-

ketten betreft zijn er de volgende 
voorschriften:

 > Wanneer de afmetingen van 
een pakket groot genoeg zijn, 
moeten de etiketten op het-
zelfde oppervlak van de verpak-

king worden aangebracht als 
waar de vervoersnaam staat.

 > Etiketten worden in de nabijheid 
van het volledige adres van de 
afzender (shipper) of de ontvan-

ger (consignee) aangebracht.
 > Wanneer zowel primaire als 

bijkomende gevaaretiketten 
op een verpakking zijn vereist, 
moeten zij naast elkaar worden 
aangebracht op dezelfde zijde 
van de verpakking.

 > Wanneer verschillende artikelen 

van gevaarlijke stoffen worden 
verpakt in dezelfde buitenver-
pakking en meerdere gevaar-
etiketten zijn vereist, moeten 
deze naast elkaar op dezelfde 
zijde van de verpakking worden 
aangebracht.

 > Tenzij de afmetingen van een 
verpakking onvoldoende zijn, 
moeten gevaaretiketten onder 
een hoek van 45° worden aan-

gebracht (ruitvormig) op de 
verpakking.

 > Indien een ‘Cargo Aircraft Only’-
etiket is vereist, moet deze op 
dezelfde zijde van de verpakking 
en in de buurt van het gevaare-

tiket worden aangebracht.
 > Ook het etiket voor beperkte 

hoeveelheden (LQ), voor mili-
eugevaarlijke stoffen (EHS), het 
lithiumbatterij merk en ‘keep 
away from heat’-label moeten 
(indien nodig) op dezelfde zijde 
van de verpakking worden aan-

gebracht, waar ook de andere 
informatie over de gevaarlijke 
stoffen te vinden is.

Met het opvolgen van de juiste 
manier van merken en etiketteren 
wordt wederom bijgedragen aan 
een veilig vervoer van gevaarlijke 
stoffen door de lucht. 

Het 'Package orientation'-label

Het 'Lithium Battery'-behandelingsetiket
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