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Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Defensie,
Gelet op de artikelen 7, derde lid, 8,
eerste lid, 9, vijfde lid, 10, derde lid en
11 van het Besluit vervoer ontplofbare
stoffen krijgsmacht.

Besluit:

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet: Wet vervoer gevaarlijke stof-
fen;
b. VLG: Reglement vervoer over land
van gevaarlijke stoffen;
c. VBG: Reglement vervoer over bin-
nenwateren van gevaarlijke stoffen;
d. VSG: Reglement vervoer over spoor-
weg van gevaarlijke stoffen.
e. munitie: ontplofbare stoffen en
voorwerpen als bedoeld in artikel 1,
onderdeel b, van het Besluit vervoer
ontplofbare stoffen krijgsmacht.

Artikel 2 Militair keuringsdocument 
Voor het militair keuringsdocument
wordt het in de bijlage van deze rege-
ling opgenomen model vastgesteld. 

Artikel 3 Typen verpakkingen
Als typen verpakkingen voor  munitie
worden aangewezen de verpakkingen,
bedoeld in de verpakkingsmethoden
EP 01 tot en met EP 44 van de United
Nations Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods (United
Nations Publications, Sales No. E.xx.
VIII.1, ISSN 1014-5733).

Artikel 4 Eisen aan de verpakking
De verpakkingen van munitie moeten
voldoen aan de sterkte-eisen die in de
United Nations Recommendations on
the Transport of dangerous Goods
worden gesteld aan de verpakkingen
van de stoffen en voorwerpen van de
verpakkingsgroep II. 

Artikel 5 Militair beproevingsrapport
Voor het militair beproevingsrapport
wordt het in de bijlage bij deze rege-
ling opgenomen model vastgesteld.

Artikel 6 Aanduidingen en aanwijzin-
gen op de verpakking
1. Als aanduidingen en aanwijzingen
op de verpakking van munitie worden
aangewezen:
a. de aanduidingen en aanwijzingen,
bedoeld in NATO Standardization
Agreement 2316 en NATO
Standardization Agreement 2322;
b. de opschriften, bedoeld in het VLG,
het VBG onderscheidenlijk het VSG, die
dienen ter identificatie van de inhoud
van de verpakkingen;
c. de gevaarsetiketten, bedoeld in
Aanhangsel A9 van het VLG onder-
scheidenlijk Aanhangsel IX van het
VSG.
2. In afwijking van het eerste lid,
onderdelen b en c, gelden voor het
vervoer over de weg van of naar een
zeehaven, een luchthaven of een
spoorwegemplacement, de voor het
vervoer over zee, door de lucht onder-
scheidenlijk per spoor vastgestelde
aanduidingen en aanwijzingen. 

Artikel 7 Eisen aan aanduidingen en
aanwijzingen en plaats op verpakkin-
gen
1. Ten aanzien van de eisen aan de
aanduidingen en aanwijzingen,
bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder-
deel a, en de plaats waar deze aandui-
dingen en aanwijzingen op de
verpakkingen moeten worden aange-
bracht, is het Voorschrift betreffende
het merken van munitie en van de ver-
pakkingen van munitie (MP 40-40) van
toepassing.  
2. De opschriften, bedoeld in artikel 6,
eerste lid, onderdeel b, moeten goed
leesbaar en onuitwisbaar zijn en op
ten minste JJn zijde van de verpakking
of op het deksel zijn aangebracht.
3. De gevaarsetiketten, bedoeld in arti-
kel 6, eerste lid, onderdeel c, moeten
voldoen aan de eisen van Aanhangsel
A9 van het VLG onderscheidenlijk
Aanhangsel IX van het VSG en moeten
duidelijk zichtbaar op de verpakkingen
zijn aangebracht. Zij mogen de overige
aanduidingen en aanwijzingen niet
geheel bedekken of onleesbaar
maken.  

Artikel 8 Terinzagelegging
De United Nations Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods
(United Nations Publications, Sales No.
E.xx.VII.1, ISSN 1014-5733), de NATO
Standardization Agreement 2316 , de
NATO Standardization Agreement
2322 en het Voorschrift betreffende
het merken van munitie en van de ver-
pakking van munitie (MP 40-40) zijn
ter inzage gelegd in de bibliotheek van
het Ministerie van Defensie,
Kalvermarkt 32, 2511 CB ’s-Gravenha-
ge.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 augustus 1996. Indien de
Staatscourant waarin deze regeling
wordt geplaatst wordt uitgegeven na
30 juli 1996, treedt zij inwerking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juli 1996.
De Staatssecretaris van Defensie,
J.C. Gmelich Meijling.

Toelichting

Deze regeling strekt ter uitvoering van
de artikelen 7, derde lid, 8, eerste lid,
9, vijfde lid, 10, derde lid en 11 van het
Besluit vervoer ontplofbare stoffen
krijgsmacht. In de eerste plaats is een
tweetal modellen vastgesteld, het
model voor een militair keurings-
document voor tactische en logistieke
voertuigen en het model voor een mili-
tair beproevingsrapport voor verpak-
kingen. Voorts zijn de aanbevelingen
voor het vervoer van gevaarlijke goe-
deren van de Verenigde Naties overge-
nomen door de in deze aanbevelingen
opgenomen typen verpakkingen aan
te wijzen als de verplichte typen
verpakkingen en de in deze aanbeve-
lingen opgenomen sterkte-eisen op te
nemen als de sterkte-eisen voor de ver-
pakkingen.Ten slotte zijn de in NAVO-
verband overeengekomen (en in de
Standardization Agreements 2316 en
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2322 opgenomen) aanduidingen en
aanwijzingen op de verpakkingen,
naast de aanduidingen en aanwij-
zingen opgenomen in het VLG, het
VBG en het VSG, voorgeschreven als de
verplichte aanduidingen en aanwijzin-
gen op de verpakkingen van ontplof-
bare stoffen en voorwerpen. Ten aan-
zien van de eisen aan de NATO-aan-
duidingen en aanwijzingen en de
plaats waar de aanduidingen een aan-
wijzingen op de verpakkingen moeten
worden aangebracht is het Voorschrift
betreffende het merken van munitie
en van de verpakkingen van munitie
van toepassing. Dit voorschrift is geba-
seerd op binnen de NAVO gesloten
overeenkomsten. Voor de gevaarseti-
ketten gelden op de eisen van het VLG
en het VSG.

Het bepaalde in artikel 6, tweede lid,
heeft een praktische achtergrond. De
bedoeling van deze bepaling is dat,
indien ontplofbare stoffen of voorwer-
pen met meer dan een soort vervoer-
middel worden vervoerd, de aandui-
dingen en aanwijzingen op de verpak-
king niet telkens behoeven te worden
vervangen. De bepaling sluit aan bij de
civiele voorschriften op dit punt.

De Staatssecretaris van Defensie,
J.C. Gmelich Meijling.
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Bijlage 

A. Model voor het militair keuringsdocument, bedoeld in artikel 2:

voorzijde:

afmeting: A4
kleur: wit
kleur diagonale balk: paars
de nummers dienen als voorbeeld
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achterzijde:

kleur: wit
kleur diagonale balk: paars
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B. Model voor het militair beproevingsrapport, bedoeld in artikel 5:

afmeting: A4
kleur: wit


