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Geachte,
Met deze brief maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) u er op attent
dat op 30 juni 2015 de overgangstermijn, zoals genoemd in sectienummer
1.6.1.20 van het ADR, afloopt. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke
stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het huidige
hoofdstuk 3.4 van het ADR.
In onze handhaving komen we nog veelvuldig situaties tegen waarbij de oude en
nieuwe regels door elkaar heen worden gebruikt. Met name gebeurt dit in het
midden en kleinbedrijf (afzenders/verpakkers) en bij koeriers en pakketpost
(vervoerders). Door gesprekken met deze partijen is vast komen te staan dat de
kennis hieromtrent onvoldoende is.
Aangezien dit voorschrift vanaf 1 juli 2015 onderdeel uitmaakt van het toezicht
van de ILT vraagt zij extra aandacht hiervoor, waarbij vooral de volgende items
uit hoofdstuk 3.4 van het ADR van belang zijn:
-

Opleiding: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform
hoofdstuk 1.3 te zijn opgeleid;
Kenmerking: alleen de in 3.4.7 getoonde kenmerking is toegestaan;
Stuwage: LQ dient overeenkomstig 7.5.7.1 te zijn gestuwd;
Richtinggevende pijlen: aan de voorschriften van 5.2.1.9 en 7.5.1.5 moet
zijn voldaan; dit wil zeggen dat bij vloeistoffen in LQ de richtinggevende
pijlen moeten zijn geplaatst en dat tijdens het vervoer de stand van de
colli in het voertuig overeenkomstig moet zijn.

Graag verzoek ik u deze informatie breed onder uw leden en andere betrokkenen,
te verspreiden.
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Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met de bovengenoemde contactpersoon, inspecteur A.P. Schenkel. Voor algemene
informatie over het ADR verwijs ik u naar onze website: www.ilent.nl1

Hoogachtend,
LID VAN HET MANAGEMENTTEAM ILT/RAIL EN WEGVERVOER,
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C.P.M. Broeren

1

Voor specifieke ADR teksten zie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/documenten-enpublicaties/publicaties/2013/02/19/overzicht-specifieke-technische-voorschriften-per-soortvervoer.html
Pagina 2 van 2

