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Inleiding
Het vervoer van lithiumcellen en –batterijen al dan niet vervat in apparatuur, is onderworpen aan de
voorschriften van het ADR. Dit vervoer moet voldoen aan de algemene verzendingseisen van het ADR.
Daarnaast zijn er voor het vervoer van lithiumcellen en –batterijen specifieke verpakkingsinstructies,
bijzondere bepalingen en multilaterale akkoorden. Hierna volgt een overzicht van deze specifiek
voorschriften.

3090 BATTERIJEN MET METALLISCH
LITHIUM (met inbegrip van
batterijen met lithiumlegeringen)

9

M4

II

9

3091 BATTERIJEN MET METALLISCH
LITHIUM, IN APPARATUUR of
BATTERIJEN MET METALLISCH
LITHIUM, VERPAKT MET
APPARATUUR (met inbegrip van
batterijen met lithiumlegeringen)

9

M4

II

9

3480 LITHIUM-ION-BATTERIJEN (met
inbegrip van lithium-ion-batterijen
met polymeermembraan)

9

M4

II

9

3481 LITHIUM-ION-BATTERIJEN, IN
APPARATUUR of LITHIUM-IONBATTERIJEN, VERPAKT MET
APPARATUUR (met inbegrip van
lithium-ion-batterijen met
polymeermembraan)

9

M4

II

9
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Overzicht

Nieuwe

Gebruikte

Li-batterijen

Li-batterijen

Defecte en
beschadigde
Li-batterijen

BP 188, 230, 636,
310 (enkel UN 3090 en 3480),
348 (enkel UN 3080 en 3481),

Kleine defecten en
beschadigingen:

BP 636

BP 661
M 259

636 ( enkel UN 3091 en 3481)

Grote defecten en
beschadigingen:

P 903a: zuivere stroom
P903

Prototypes

P903b: zuivere of gemengde
stroom

goedkeuring van de bevoegde
overheid
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BP 310
M 228

Vervoer van nieuwe lithiumcellen en-batterijen
1. Verpakkingsinstructie P903
P903

VERPAKKINGSINSTRUCTIE

P903

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.
De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan :
1) Voor cellen en batterijen:
Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4H1, 4H2);
Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).
De cellen en batterijen moeten zodanig verpakt worden in een verpakking dat ze beschermd zijn tegen beschadigingen
die veroorzaakt kunnen worden door bewegingen of de plaatsing van de cellen of batterijen in de verpakking.
De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II.
2) Bovendien, voor de cellen en batterijen met een brutomassa van 12 kg of meer met een stevige schokbestendige
uitwendige omsluiting, evenals voor de assemblages van dergelijke cellen en batterijen:
a) stevige uitwendige verpakkingen;
b) bescherminde omsluitingen (bijvoorbeeld in volledig gesloten kratten of in houten kratten); of
c) paletten of andere manipulatieinrichtingen.
De cellen of batterijen moeten op een zodanige wijze vastgezet zijn dat elke ongewilde verplaatsing wordt
verhinderd en hun polen mogen in geen geval blootgesteld zijn aan het gewicht van andere, er op geplaatste
elementen.
De verpakkingen moeten niet noodzakelijk beantwoorden aan de bijzondere bepalingen van 4.1.1.3.
3) Voor cellen of batterijen verpakt met een uitrusting:
Verpakkingen die beantwoorden aan de bepalingen van paragraaf 1) van huidige verpakkingsinstructie, die vervolgens
met de uitrusting in een buitenverpakking wordt geplaatst; of
Verpakkingen die de cellen of de batterijen volledig omsluiten, vervolgens geplaatst met de uitrusting in een verpakking
die voldoet aan de voorschriften van paragraaf 1) van huidige verpakkingsinstructie.
De uitrusting moet beschermd worden tegen bewegingen in de buitenverpakking.
Voor deze verpakkingsinstructie bedoelt men met ” uitrusting” apparaat dat voor zijn werking de cellen of batterijen met
metallische lithium of ionische lithium waarmee deze verpakt is, vereist.
4) Voor de cellen of batterijen in een uitrusting:
Stevige uitwendige verpakkingen vervaardigd uit een geschikt materiaal die voldoende weerstand bieden en
ontworpen in functie van hun inhoud en van het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.
Zij moeten zo gebouwd worden dat het ongewild in werkingtreding tijdens het vervoer onmogelijk is.
De verpakkingen moeten niet noodzakelijk beantwoorden aan de bijzondere bepalingen van 4.1.1.3.
De grote uitrustingen kunnen worden aangeboden voor het vervoer zonder verpakking of op paletten wanneer de cellen
of de batterijen op een gelijkwaardige manier beschermd zijn door de uitrusting die ze bevat.
Inrichtingen zoals etiketten voor indentificatie met radiogolven, horloges en apparaten voor temperatuursregistratie die
geen gevaarlijke warmteontwikkeling genereren, kunnen wanneer ze intentioneel geactiveerd zijn, vervoerd worden in
stevige uitwendige verpakkingen.
Bijkomende bepaling :
De cellen of batterijen moeten tegen kortsluitingen beveiligd zijn.
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2. Bijzondere bepalingen
188 De cellen en batterijen die aangeboden worden voor het vervoer zijn niet onderworpen
aan de andere bepalingen van het ADR indien zij voldoen aan de volgende voorschriften :
a) een cel met lithiummetaal of met een lithiumlegering mag ten hoogste 1 g lithium
bevatten en bij een cel met lithiumionen mag de nominale energie in watt-uur niet
groter zijn dan 20 Wh, met uitzondering van deze vervaardigd vóór 1 januari 2009;
b) een batterij met lithiummetaal of met een lithiumlegering mag in totaal ten hoogste 2 g
lithium bevatten en bij een batterij met lithiumionen mag de nominale energie in wattuur niet groter zijn dan 100 Wh. Bij batterijen met lithiumionen die aan deze bepaling
voldoen moet de nominale energie in watt-uur op de buitenste omsluiting vermeld
worden ;
c) elke cel of batterij voldoet aan de voorschriften van 2.2.9.1.7 a) en e);
d) tenzij ze in een uitrusting geïnstalleerd zijn, moeten de cellen en de batterijen in
binnenverpakkingen geplaatst worden die de cel of batterij volledig omsluiten. De cellen
en de batterijen moeten zodanig beschermd zijn dat kortsluitingen worden verhinderd.
Dit omvat bescherming tegen contacten met geleidende materialen die zich binnen
dezelfde verpakking bevinden, die tot een kortsluiting zouden kunnen leiden. De
binnenverpakkingen moeten verpakt worden in stevige buitenverpakkingen die
beantwoorden aan de bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.5 ;
e) wanneer de cellen en de batterijen in uitrustingen geïnstalleerd zijn, moeten ze
beschermd zijn tegen beschadigingen en kortsluitingen en moet de uitrusting voorzien
zijn van een doeltreffend middel om zijn ongewilde activering te verhinderen. Deze
vereiste is niet van toepassing op apparaten die opzettelijk actief zijn gedurende het
vervoer (radio frequency identification (RFID) transmitters, uurwerken, sensoren, enz.)
en die niet in staat zijn om een gevaarlijke warmteontwikkeling te veroorzaken.
Wanneer de batterijen in uitrustingen geïnstalleerd zijn, moeten deze laatste verpakt
worden in stevige buitenverpakkingen die vervaardigd zijn uit geschikte materialen en
waarvan de weerstand en het ontwerp aangepast zijn aan de capaciteit van de
verpakking en haar voorzien gebruik, tenzij een gelijkwaardige bescherming van de
batterij verzekerd wordt door de uitrusting waarin ze is vervat ;
f) elk collo, behalve deze die in een uitrusting (met inbegrip van bedrukte schakelingen)
geïnstalleerde “button cell” batterijen of ten hoogste vier in een uitrusting geïnstalleerde
cellen of twee in een uitrusting geïnstalleerde batterijen bevatten, moet voorzien zijn
van de volgende merktekens :
i) een vermelding dat het collo – al naargelang het geval – cellen of batterijen “met
metallisch lithium” of “lithium-ion” cellen of batterijen bevat ;
ii) een vermelding dat het collo met zorg gemanipuleerd dient te worden en dat er
brandgevaar bestaat wanneer het collo beschadigd raakt ;
iii) een vermelding dat speciale procedures moeten toegepast worden wanneer een
collo beschadigd raakt, zo nodig met inbegrip van een inspectie en een
herverpakking ;
iv) een telefoonnummer voor bijkomende informatie ;
g) elke zending van één of meerdere colli die conform alinea f) van merktekens voorzien
zijn, moet vergezeld worden van een document dat de volgende gegevens bevat :
i) een vermelding dat het collo – al naargelang het geval – cellen of batterijen “met
metallisch lithium” of “lithium-ion” cellen of batterijen bevat ;
ii) een vermelding dat het collo met zorg gemanipuleerd dient te worden en dat er
brandgevaar bestaat wanneer het collo beschadigd raakt ;
iii) een vermelding dat speciale procedures moeten toegepast worden wanneer een
collo beschadigd raakt, zo nodig met inbegrip van een inspectie en een
herverpakking ;
iv) een telefoonnummer voor bijkomende informatie ;
h) tenzij wanneer de batterijen in een uitrusting geïnstalleerd zijn, moet elk collo in om het
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even welke oriëntatie kunnen weerstaan aan een valproef van een hoogte van 1,2 m,
zonder dat de cellen of batterijen die het bevat beschadigd worden, zonder dat zijn
inhoud zodanig verplaatst wordt dat de batterijen (of cellen) elkaar raken en zonder dat
inhoud vrijkomt ; en
i) tenzij wanneer de batterijen in een uitrusting geïnstalleerd zijn of samen met een
uitrusting verpakt zijn, mag de bruto massa van de colli niet groter zijn dan 30 kg.
Hierboven en elders in het ADR staat de hoeveelheid lithium voor de massa lithium
aanwezig in de anode van een cel met lithiummetaal of met een lithiumlegering.
Er bestaan aparte rubrieken voor de batterijen met metallisch lithium en voor de lithiumionbatterijen om het vervoer van deze batterijen te vergemakkelijken voor specifieke
vervoerswijzen en om bij een ongeval de toepassing van verschillende
interventiemaatregelen mogelijk te maken.
230 Lithiumcellen en –batterijen mogen onder deze rubriek vervoerd worden als ze voldoen
aan de voorschriften van 2.2.9.1.7.
310 De testvoorschriften van onderafdeling 38.3 van het handboek van testen en criteria zijn
niet van toepassing op productiereeksen die bestaan uit ten hoogste 100 cellen en
batterijen, of prototypes van cellen en batterijen wanneer deze prototypes vervoerd
worden om getest te worden, indien :
a) de cellen en batterijen vervoerd worden in een buitenverpakking ; dit mag een vat uit
metaal, uit kunststof of uit gelamineerd hout zijn of een kist uit hout, uit metaal of uit
kunststof, die beantwoordt aan de criteria voor verpakkingsgroep I ; en
b) elke cel of batterij omgeven wordt door een niet brandbaar en niet geleidend
vulmateriaal en afzonderlijk verpakt wordt in een binnenverpakking die in een
buitenverpakking geplaatst is.
348 De nominale energie in watt-uur moet op de buitenste omsluiting van de na 31 december
2011 vervaardigde batterijen vermeld worden.
360 Voertuigen die enkel worden aangedreven door metallische lithium batterijen of lithium-ion
batterijen moeten ingedeeld worden onder de rubriek UN 3171 voertuig met accuvoeding.
636 a) De cellen die in apparatuur vervat zijn mogen tijdens het vervoer niet in die mate ontladen
kunnen worden dat de spanning bij open stroomkring daalt tot onder 2 volt, of tot minder
dan twee derde van de spanning van het niet-ontladen element indien deze waarde
kleiner is ;
b) Zie “Vervoer van gebruikte lithiumcellen en -batterijen”
661 Zie “Vervoer van beschadigde en defecte lithiumbatterijen”
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Vervoer van gebruikte lithiumcellen en -batterijen
1. Verpakkingsinstructies
P903a)

VERPAKKINGSINSTRUCTIE

P903a)

Deze instructie is van toepassing op gebruikte cellen en batterijen van de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.
De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan :
Verpakkingen die voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II.
Niet-goedgekeurde verpakkingen zijn evenwel toegelaten indien :
-

ze voldoen aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3, met uitzondering van 4.1.1.3;

-

de elementen en batterijen zodanig verpakt en vastgezet zijn dat elk risico op kortsluitingen vermeden wordt ;

-

de colli niet meer dan 30 kg wegen.

Bijkomende bepaling :
De elementen moeten tegen kortsluitingen beveiligd zijn.

P903b

VERPAKKINGSINSTRUCTIE

P903b

Deze instructie is van toepassing op de gebruikte cellen en batterijen van de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en
3481.
De gebruikte lithiumcellen en lithiumbatterijen met een brutomassa van niet meer dan 500 g, die ingezameld worden
met het oog op hun eliminatie en al dan niet gemengd zijn met andere cellen en batterijen dan die op basis van
lithium, mogen onder de volgende voorwaarden vervoerd worden zonder individueel beschermd te zijn :
1) In 1H2 vaten of 4H2 kisten die voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II voor vaste stoffen ;
2) In 1A2 vaten of 4A kisten die voorzien zijn van een zak uit polyethyleen en voldoen aan het beproevingsniveau
van verpakkingsgroep II voor vaste stoffen. De zak uit polyethyleen moet voldoen aan de volgende voorschriften :
- een weerstand tegen impact bezitten van ten minste 480 g in vlakken die loodrecht en evenwijdig zijn ten
opzichte van de lengte van de zak ;
- een minimale dikte bezitten van 500 micron, een elektrische weerstand van meer dan 10 Mohm en een
waterabsorptie bij 25 °C van minder dan 0,01 % over 24 uur ;
- gesloten zijn ; en
- één enkele keer gebruikt worden ;
3) In inzamelbakken met een brutomassa van minder dan 30 kg uit niet-geleidend materiaal, die voldoen aan de
algemene voorwaarden van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.5 tot en met 4.1.1.8.
Bijkomende bepaling
De vrije ruimte in de verpakking moet opgevuld worden met vulmateriaal. Dit vulmateriaal is niet nodig indien de
verpakking volledig uitgerust is met een zak uit polyethyleen en die zak gesloten is.
Hermetisch afgesloten verpakkingen moeten overeenkomstig 4.1.1.8 voorzien zijn van een ontgassingsinrichting. De
inrichting moet ontworpen zijn om te vermijden dat de overdruk vanwege de gasontwikkeling hoger is dan 10 kPa.

2. Bijzondere bepalingen
636 a) De cellen die in apparatuur vervat zijn mogen tijdens het vervoer niet in die mate ontladen
kunnen worden dat de spanning bij open stroomkring daalt tot onder 2 volt, of tot minder
dan twee derde van de spanning van het niet-ontladen element indien deze waarde
kleiner is ;
b) Tot aan de plaatsen voor intermediaire behandeling zijn gebruikte lithiumcellen en –
batterijen waarvan de individuele bruto massa niet groter is dan 500 g, al dan niet
vervat in uitrusting, en die ingezameld worden en voor vervoer aangeboden worden –
al dan niet gemengd met andere cellen of batterijen dan die op basis van lithium – niet
onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR indien ze voldoen aan de
volgende voorwaarden :
i) de bepalingen van verpakkingsinstructie P903b worden nageleefd ;
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ii) een systeem voor kwaliteitsgarantie is ingevoerd dat garandeert dat de totale
hoeveelheid lithiumcellen en –batterijen in iedere transporteenheid niet groter is dan
333 kg ;
iii) de colli zijn voorzien van het opschrift : “GEBRUIKTE LITHIUMCELLEN”.

Vervoer van beschadigde en defecte lithiumcellen en -batterijen
1. Bijzondere bepaling
661 Het vervoer van beschadigde lithiumbatterijen die niet ingezameld en voor vervoer worden
aangeboden met het oog op hun eliminatie conform de bijzondere bepaling 636, is enkel
toegelaten onder bijkomende voorwaarden die door de bevoegde overheid van een
Verdragspartij van het ADR gedefinieerd worden (zie multilateraal akkoord M259). Deze
Verdragspartij mag eveneens de goedkeuring van een andere bevoegde overheid van een
land dat geen Verdragspartij van het ADR zou zijn erkennen, op voorwaarde dat deze
goedkeuring op basis van de toepasselijke procedures van het ADR of het RID werd
afgeleverd.
Enkel de verpakkingsmethodes die voor deze goederen goedgekeurd zijn door de
bevoegde overheid mogen gebruikt worden.
De bevoegde overheid mag een strengere vervoerscategorie of tunnelbeperkingscode
bepalen, die in de goedkeuring van de bevoegde overheid dient vermeld te worden.
Bij elke verzending moet een kopie van de goedkeuring van de bevoegde overheid
aanwezig zijn of moet een referentie naar de goedkeuring van de bevoegde overheid in
het vervoerdocument vermeld worden.
De bevoegde overheid van de Verdragspartij van het ADR die conform deze bijzondere
bepaling een goedkeuring aflevert, moet het secretariaat van de UNECE op de hoogte
brengen, die deze informatie via haar website voor het publiek ter beschikking zal stellen.
OPMERKING: Alle aanbevelingen van de Verenigde Naties met betrekking tot de
technische voorschriften voor het vervoer van beschadigde lithiumbatterijen moeten in
acht worden genomen bij de aflevering van de goedkeuring.
Door “beschadigde lithiumbatterijen” wordt in het bijzonder verstaan:
- de batterijen die omwille van veiligheidsredenen door de fabrikant als defect werden
geïdentificeerd,
- de batterijen waarvan de batterijkisten beschadigd of sterk vervormd zijn,
- de batterijen die lekken vertonen van vloeistoffen of gas, of
- de batterijen die gebreken vertonen waarvan geen diagnose kan gesteld worden vóór
hun vervoer naar de plaats waar een analyse kan uitgevoerd worden.
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2. Multilateraal akkoord
Het multilateraal akkoord M259 heeft betrekking op het vervoer van defecte of beschadigde lithiumcellen en
-batterijen waarvan de omschrijving voldoet aan artikel 2 van het akkoord.
Voor het vervoer van cellen en batterijen die grotere defecten of zwaardere beschadigingen vertonen zoals
omschreven in artikel 2.3 van het multilateraal akkoord M259 moet een goedkeuring bij de bevoegde
overheid aangevraagd worden.
M259 is geldig tot 31-12-2014; de tekst wordt overgenomen in het ADR 2015.
Deelnemende landen op 17-07-2013:
Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Zwitserland, Verenigd-Koninkrijk, België en Spanje. Voor de
laatste stand van zaken: zie http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html .
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Dienst Reglementering Voertuigen
City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel

Multilateral Agreement M259

under section 1.5.1 of ADR
concerning the carriage of damaged or defective lithium cells or batteries
(UN 3090 – 3091 – 3480 - 3481)
1. By derogation from the provisions of 2.2.9.2 and 3.3.1 SP 661 of ADR and in accordance with the new
special provision 376 adopted by the UN Sub-Committee of Experts for the Transport of Dangerous
st
Goods in its 41 session, lithium cells or batteries classified under UN 3090, UN 3091, UN 3480 or UN
3481 and complying with the definitions of point 2 hereafter may be carried according to the provisions
of point 3 hereafter.

2. This agreement only applies to lithium cells and batteries complying with the following definitions:
2.1. Lithium metal cells or batteries, lithium ion cells or batteries, classified under UN 3090 – UN 3091 –
UN 3480 – UN 3481, identified as being damaged or defective such that they do not conform to the
type tested according to the applicable provisions of the Manual of Tests and Criteria.
2.2. These cells and batteries include:
-

Cells or batteries identified as being defective for safety reasons;
Cells or batteries that have leaked or vented;
Cells or batteries that cannot be diagnosed prior to transport; or
Cells or batteries that have sustained physical or mechanical damage.

In assessing a battery as damaged or defective, the type of battery and its previous use and misuse
shall be taken in account.
2.3. Cells and batteries liable to rapidly disassemble, dangerously react, produce a flame or a
dangerous evolution of heat or a dangerous emission of toxic, corrosive or flammable gases or
vapours under normal conditions of carriage are excluded of the present agreement. They shall not
be carried except under conditions specified by the Competent Authority.

3. Cells and batteries shall be carried according to the provisions applicable to UN 3090, UN 3091,
UN 3480 or UN 3481, except Special Provision 230 and as otherwise stated hereafter.
3.1. Packages shall be marked “Damaged/Defective Lithium Batteries” or “Damaged/Defective Lithiumion Batteries”, as applicable.
3.2. Cells and batteries shall be packed in accordance with Packing Instructions P908 or LP904 defined
in the appendix, as applicable.
3.3. The consignor shall enter in the transport document “Carriage agreed under the terms of section
1.5.1 of ADR (M259)”

4. Each carriage done under provisions of the present agreement shall be notified to the Competent
Authority of the country of origin.. The notification includes the precise description of the goods being
carried as well as the reasons invoked to use the present agreement.

5. This agreement shall be valid until 31 december 2014 for the carriage on the territories of those ADR
Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the
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signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of
those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Done in Brussels on
The competent authority for ADR in Belgium

Jean-Paul GAILLY
Director General
Appendix to Multilateral Agreement M259
P908

PACKING INSTRUCTION

P908

This instruction applies to UN Nos 3090, 3091, 3480 and 3481
The following packagings are authorized for damaged or defective lithium-ion cells and batteries and lithium
metal cells and batteries including those contained in equipment, provided the general provisions of 4.1.1
and 4.1.3 are met:
For cells and batteries and equipment containing cells and batteries:
Drums (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Boxes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)
Jerricans (3A2, 3B2, 3H2)
Packagings shall conform to the packing group II performance level.
Each cell or battery or equipment containing such cells and batteries:
1. Shall be individually packed in inner packaging and placed inside of an outer packaging. The inner
packaging or outer packaging shall be leak-proof to prevent the potential release of electrolyte.
2. Each inner packaging shall be surronded by sufficient non-combustible and non-conductive thermal
insulation material to protect against a dangerous evolution of heat.
3. Sealed packagings shall be fitted by a venting device when appropriate.
4. Appropriate measures shall be taken to minimize the effects of vibrations and shocks, prevent
movement of the cells or batteries within the package that may lead to further damage and a
dangerous condition during transport. Cushioning material that is non-combustivle and nonconductive may also be used to meet this requirement.
5. Non combustibility shall be assessed according to a standard recognized in the country where the
packaging is designed or manufactured.
For leaking cells or batteries, sufficient inert absorbent material shall be added to the inner or outer
packaging to absorb any release of electrolyte.
A cell or battery with a net mass of more than 30 kg shall be limited to one cell or battery per outer package.
Additional requirements:
Cells or batteries shall be protected against short circuit.

www.mobilit.belgium.be

LP904

PACKING INSTRUCTION

LP904

This instruction applies to UN Nos 3090, 3091, 3480 and 3481
The following large packagings are authorized for a single damaged or defective battery and cell and for a
single damaged or defective battery and cell contained in equipment, provided the general provisions of
4.1.1 and 4.1.3 are met:
For cells and batteries and equipment containing cells and batteries:
steel (50A)
aluminium (50B)
metal other than steel or aluminium (50N)
rigid plastics (50H)
plywood (50D)
Packagings shall conform to the packing group II performance level.
1. Each battery or equipment containing such batteru shall be individually packed in inner packaging
and placed inside of an outer packaging. The inner packaging or outer packaging shall be leakproof to prevent the potential release of electrolyte.
2. Each inner packaging shall be surronded by sufficient non-combustible and non-conductive thermal
insulation material to protect against a dangerous evolution of heat.
3. Sealed packagings shall be fitted by a venting device when appropriate.
4. Appropriate measures shall be taken to minimize the effects of vibrations and shocks, prevent
movement of the cells or batteries within the package that may lead to further damage and a
dangerous condition during transport. Cushioning material that is non-combustivle and nonconductive may also be used to meet this requirement.
5. Non combustibility shall be assessed according to a standard recognized in the country where the
packaging is designed or manufactured.
For leaking cells or batteries, sufficient inert absorbent material shall be added to the inner or outer
packaging to absorb any release of electrolyte.

Additional requirements:
Cells or batteries shall be protected against short circuit.
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Vervoer van prototypes van lithiumcellen en -batterijen
1. Specifieke bijzondere bepaling
310 De testvoorschriften van onderafdeling 38.3 van het handboek van testen en criteria zijn
niet van toepassing op productiereeksen die bestaan uit ten hoogste 100 cellen en
batterijen, of prototypes van cellen en batterijen wanneer deze prototypes vervoerd
worden om getest te worden, indien :
a) de cellen en batterijen vervoerd worden in een buitenverpakking ; dit mag een vat uit
metaal, uit kunststof of uit gelamineerd hout zijn of een kist uit hout, uit metaal of uit
kunststof, die beantwoordt aan de criteria voor verpakkingsgroep I ; en
b) elke cel of batterij omgeven wordt door een niet brandbaar en niet geleidend
vulmateriaal en afzonderlijk verpakt wordt in een binnenverpakking die in een
buitenverpakking geplaatst is.

2. Vervoer van prototypes van grote lithiumbatterijen UN3480 dat niet voldoet aan BP 310
Vervoer volgens multilateraal akkoord M228.
Deelnemende landen op 17-07-2013:
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk. Is ondertekend door België op datum 19 juli
2013. Voor de laatste stand van zaken: zie http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html .
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Dienst Reglementering Voertuigen
City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel

Multilateral Agreement M228

under section 1.5.1 of ADR
concerning the carriage of pre-production prototypes of large lithium-ion batteries assemblies (UN 3480)

1. By derogation from special provision 310 in chapter 3.3, pre-production prototypes of large lithium-ion
batteries assemblies, not tested according to sub-section 38.3 of the manual of tests and criteria, with a
gross mass exceeding 100 kg, conforming to the requirements mentioned in paragraph 2) hereafter, may
be carried in strong, non approved according to chapter 6.1 packagings, conforming to paragraph 3)
hereafter.

2. Construction of the battery assembly
The elementary battery modules or cells shall be assembled in an insulated and sturdy structure that
protects the cells mechanically, and attached in this structure in such a way that no movement is possible;
Each module or cell shall be rigidly and strongly attached inside a sturdy cabinet or casing, made of metal
or a composite material of equivalent strength, with full sheet panels of adequate strength and design in
relation to the intended use of the cabinet or casing and to the mass of the elements contained inside.

3. The packaging shall conform to the following requirements:

3.1. If the battery assembly is to be transported vertically:

The battery assembly shall be placed in an inner packaging consisting in a heat sealable aluminium foil bag
and wrapped into enough non-combustible absorbent cushioning material to avoid any accidental leakage
from the battery system out of the package;
The battery assembly shall be strongly attached to a pallet through dampers capable of minimising the
effect of shocks or vibrations, allowing handling, lifting, and tilting to the point of toppling, without rupture;
The pallet is forming the bottom of the outer packaging consisting in a strong box made of plywood, plastic
or metal, respectively conforming to the construction requirements of 6.1.4.10, 6.1.4.13, or 6.1.4.14;
A material with a minimum thickness of 40 mm, that is insulating and non-combustible, shall be placed
between the inner packaging and the outer packaging, and shall be strongly attached to their walls;
The outer packaging shall be marked with package orientation arrows according to sub-section 5.2.1.9 of
ADR.

b) If the battery assembly is to be transported horizontally:

The battery assembly shall be placed in an inner packaging consisting in a heat sealable aluminium foil
bag;

www.mobilit.belgium.be

The battery assembly and its packaging sheet shall be placed in a strong box made of plywood, plastic or
metal, respectively conforming to the construction requirements of 6.1.4.10, 6.1.4.13, or 6.1.4.14, in which it
is held in a way that no movement is possible in the packaging, and shall be wrapped in enough noncombustible absorbent cushioning material to avoid any accidental leakage from the battery system out of
the package;
The box containing the battery assembly shall be placed in an outer packaging made of plywood, plastic or
metal, respectively conforming to the construction requirements of 6.1.4.10, 6.1.4.13, or 6.1.4.14, and kept
separate from the packaging by dampers, capable of minimising the effect of shocks or vibrations, spread
all around it;
A material that is insulating and non-combustible shall be placed between the inner box and the outer box.

4. In this agreement, the term “non-combustible” refers to a definition set by an appropriate standard recognised
in the country of packing (e.g. EN 13501-1 standard in the European Union).

5. All the other provisions of ADR relating to the carriage of lithium-ion batteries (UN 3480) shall apply.

6. This agreement shall apply to transport between Contracting Parties to ADR which have signed this
agreement up to 26 December 2015 unless it is revoked before that date by at least one of the signatories,
in which case it shall remain applicable only to transport between the Contracting Parties to ADR which
have signed but not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Done in Brussels on
The competent authority for ADR in Belgium

Jean-Paul GAILLY
Director General
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Preview ADR wetgeving 2015 (UN Model Regulations 18th revised edition)
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