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LUCHTVERVOER

”Risk” wordt “Hazard”
Ieder jaar worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de ICAO Technical In-
structions en de Dangerous Goods Regulations van IATA. De wijzigingen voor 
2019 zijn op zichzelf niet zo ingrijpend als in andere jaren, maar bevatten aan-
passingen op bijna alle secties.

Hans van der Maat

De zestigste editie van de IATA Dangerous Goods 
Regulations (DGR) omvat alle wijzigingen die door het 
ICAO Dangerous Goods Panel zijn vastgesteld voor de 
2019-2020 editie van de ICAO Technical Instructions en 
aanvullende voorschriften die zijn aangebracht door de 
IATA Dangerous Goods Board. Deze versie van de DGR 
wordt van kracht op 1 januari 2019.

Alle vervoerstakken
Een verandering die in alle vervoerstakken voorkomt is 
het wijzigen van het woord “risk” in “hazard”, bijvoor-
beeld het begrip “subsidiary risk” wordt voortaan 
aangegeven als “subsidiary hazard”. Hiermee zijn deze 
begrippen in overeenstemming gebracht met veilig-
heidsmanagementsystemen (SMS), systemen die 
luchtvaartbedrijven moeten hanteren conform ICAO. 
Daarbij wordt het veiligheidsrisico gedefinieerd als: “de 
voorspelde waarschijnlijkheid en ernst van de gevolgen 
of uitkomsten van een gevaar”.

Sectie 3 – Classificatie

Klasse 8 – Bijtende stoffen
In klasse 8 zijn de bepalingen voor de indeling van 
bijtende stoffen en met name de methoden om 
verpakkingsgroepen aan mengsels toe te kennen, 
gewijzigd. Deze wijzigingen weerspiegelen het werk in 
de Verenigde Naties om de classificatievoorschriften 
voor vervoer van stoffen van klasse 8 beter af te 
stemmen op de voorschriften voor levering en gebruik, 
zoals vastgelegd in het Globally Harmonised System 
(GHS).

Klasse 9 – Lithiumbatterijen
Er zijn nieuwe criteria opgenomen voor de classificatie 
van hybride lithiumbatterijen. Dit zijn batterijen die 
bestaan uit lithiummetaal- en lithium-ioncellen. 
Ook is opgenomen dat fabrikanten en distributeurs van 
lithiumcellen of -batterijen met ingang van 1 januari 
2020 een samenvatting van de testen in Sectie 38.3 van 
het Handboek van Beproevingen en Criteria van de 
Verenigde Naties (zie kader) beschikbaar moeten stellen.

Artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten
In een nieuwe subsectie 3.12  zijn bepalingen opgeno-
men voor de classificatie van artikelen die gevaarlijke 
goederen bevatten. Het betreft hier artikelen waarbij de 
soort gevaarlijke stof die een integraal onderdeel van 
het artikel vormt, niet is toegestaan of de hoeveelheid 
ervan groter is dan toegelaten voor UN 3363.

Sectie 4 – Lijst van Gevaarlijke Goederen
Wijzigingen in de lijst van gevaarlijke goederen omvatten:

 f UN 3316 chemische set en eerste hulp set: in de Lijst 
van Gevaarlijke Goederen is de verwijzing naar 
verpakkingsgroep II en III komen te vervallen. De 
afzender moet echter de verpakkingsgroep op de 
Shipper’s declaration for Dangerous Goods vermel-
den op basis van de meest beperkende verpakkings-
groep in de kit; 

 f toevoeging van “gestabiliseerd” aan UN 3302, 
2-Dimethylaminoethyl acrylate;

 f indeling van Disilane als ID 8001. Dit “ID” is een 
identificatienummer vergelijkbaar met het UN-num-
mer, maar dan gebruikt voor stoffen die in de UN niet 
als gevaarlijk worden beschouwd maar voor luchtver-
voer wel. Dit is gedaan als tijdelijke oplossing totdat 
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het subcomité van de VN een lacune in de bestaande 
regelgeving voor pyrofore gassen oplost. Het vervoer 
van disilane is verboden op zowel passagiers- als 
vrachtvliegtuigen;

 f de ERG-code (zie kader) voor noodgevallen, weerge-
geven in kolom N, is voor alle lithiumbatterijen 
gewijzigd van “9FZ” in “12FZ”. Dit is conform een 
wijziging die is aangenomen door het Dangerous 
Goods Panel van ICAO om aan te geven dat het 
inherente gevaar voor lithiumbatterijen niet “No 
general inherent risk” (9FZ) is. De gevaarsomschrij-
ving voor 12FZ luidt “Fire, heat, smoke, toxic and 
flammable vapour”;

 f toevoeging van een nieuw item, namelijk UN 3536, 
lithiumbatterijen geïnstalleerd in laadeenheden. Dit 
om multimodale containers met geïnstalleerde 
lithium-ionbatterijen, batterijbeheersystemen en 
andere elektronica die functioneren als een grote 
basisbatterij, te reguleren. Dit UN-nummer is 
verboden voor vervoer met passagiers- of vracht-
vliegtuigen, maar staat wel in de lijst, omdat ICAO 
strikt de UN Model Regulations (zie kader) volgt en 
dus ook verboden stoffen in de DGR opneemt;

 f toevoeging van een nieuwe positie, namelijk UN 3535 
Toxic solid, flammable, inorganic, n.o.s.;

 f toevoeging van twaalf nieuwe UN-nummers, UN 3537 
tot en met UN 3548, die zijn toegekend aan artikelen 
die gevaarlijke stoffen bevatten in de klassen 2, 3, 4, 5, 
6.1, 8 en 9. Deze UN-nummers worden in de Lijst van 
Gevaarlijke Goederen allemaal opgenomen als 
verboden voor vervoer met passagiers- en vracht-
vliegtuigen. Voor enkele stoffen is vervoer met 
vrachtvliegtuigen onder goedkeuring  van de 
autoriteiten mogelijk (bijzondere bepaling A2).

In subsectie 4.4 is de tekst van diverse bijzondere 
bepalingen aangepast en zijn enkele nieuwe bijzondere 
bepalingen over lithiumbatterijen en het vervoer van 
voertuigen opgenomen.

Sectie 5 – Verpakken
Enkele verpakkingsinstructies zijn aangepast, c.q. 
verduidelijkt.

Sectie 6 – Verpakkingsspecificaties en testen
In deze sectie hebben enkele aanpassingen plaatsge-
vonden overeenkomstig de wijzigingen in de UN Model 
regulations (zie kader).

Sectie 7 – Merken en etiketteren
Lithium batterijen. Volgens subsectie 7.1 komt de 
overgangstermijn voor het gebruik van het lithium 
battery handling label (‘behandeling lithiumbatterijen’) 
per 31 december 2018 te vervallen. Verpakkingen met 

lithiumbatterijen in Sectie IB en sectie II 
moeten vanaf 1 januari 2019 zijn voorzien 
van het multimodale kenmerk voor lithium 
batterijen.

Dikte van de lijn van gevaars etiketten. Zoals eerder 
aangegeven in Gevaarlijke Lading, zijn de eisen van de 
minimale dikte van 2 mm voor de lijn aan de buitenzijde 
van gevaarsetiketten komen te vervallen, conform 
subsectie 7.2.

Sectie 8 – Documentatie
Shipper’s declaration for dangerous goods. Het 
standaardformulier voor het luchtvervoer van gevaar-
lijke stoffen, de Shipper’s Declaration for Dangerous 
Goods, is op enkele punten gewijzigd:

 f de kop van de kolom voor de klasse en het bijkomend 
gevaar is gewijzigd in Class (subsidiary hazard);

 f de titel van degene die het formulier ondertekent is 
komen te vervallen;

 f de plaats van ondertekening is komen te vervallen.

Hiermee verdwijnen er gegevens die toch niet relevant 
waren. De huidige (2018) lay-out mag nog tot en met 
31 december 2024 worden gebruikt.

Sectie 9 – Behandeling
In subsectie 9.3 zijn enkele wijzigingen opgenomen ter 
verduidelijking van de samenladingsverboden. Zo wordt 
er aangegeven dat de segregatievoorschriften niet van 
toepassing zijn op verbrandingsmotoren met een 
brandbare vloeistof die onder klasse 3 vallen (UN 3528).

Concluderend: de wijzigingen in de luchtvervoerregel-
geving zijn dit jaar niet erg ingrijpend; het merendeel is 
een opvolging van de wijzigingen in de twintigste editie 
van de UN Model Regulations. (zie kader) 

Meer informatie
 f Handboek van Tests en Beproevingen: Manual of 

Tests and Criteria (UNECE): bit.ly/2z13GZS.
 f ERG = Emergency response Guidance for Aircraft 

Incidents Involving Dangerous Goods 2019-2020 
(ICAO): bit.ly/2zeHGuv.

 f UN Model Regulations: UN Recommendations on 
the Transport of Dangerous Goods (UNECE):  
bit.ly/2qcEmMp.
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