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Ons kenmerk  

Beste leden van het CTGG-water overleg, 

Constatering 
Inspecteurs van de ILT constateren dat het regelmatig voorkomt dat zich incidenten 
voordoen waarbij tijdens het aan- of afkoppelen van de laad- losarmen gevaarlijke 
stoffen vrijkomen. Niet zelden komt een bemanningslid hierbij in aanraking met een 
gevaarlijke stof. 
 
De ILT constateert ook dat genoemde incidenten lang niet allemaal aan ILT worden 
gemeld. 
 
ADN subsectie 1.4.1.1 
‘De betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten overeenkomstig 
de aard en de omvang van de te voorziene gevaren maatregelen treffen, om 
schadegevallen te verhinderen en indien schade optreedt, de omvang daarvan zo 
beperkt mogelijk te houden. Zij moeten in elk geval de voor hen geldende 
bepalingen van het ADN in acht nemen.’ 
 
Wvgs artikel 47 lid 1 
‘Degene die een handeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, verricht, is verplicht 
Onze Minister daarvan onverwijld in kennis te stellen indien zich daarbij ongevallen 
voordoen of voorvallen, waardoor gevaar voor de openbare veiligheid is of kan 
ontstaan.’ 
 
Handhaving (LOD) 
Naast de mogelijkheid tot strafrechtelijk handhaven zal door de ILT op onderstaande 
wijze bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. 
 
Daar waar zich incidenten voordoen waarbij gevaarlijke stoffen, tijdens het aan- of 
afkoppelen van de laad- losarm, vrijkomen zal door de ILT een last onder dwangsom 
ter hoogte van €10.000 euro per overtreding worden opgelegd met een maximum 
van € 50.000 euro. 
 
Daar waar incidenten, die vallen onder de reikwijdte van artikel 47 van de Wvgs, 
niet aan de ILT worden gemeld zal door de ILT een last onder dwangsom worden 
opgelegd van €1.000 euro per niet gemeld incident met een maximum van € 5.000 
euro. 
 
 



 
Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
ILT/Veiligheid en Instituties 
Keten Gevaarlijke Stoffen en
Organismen 

Datum 
18 september 2020 

Ons kenmerk 

Informeren achterban 
Ik verzoek u hierbij, voor zover van toepassing, de door u vertegenwoordigde 
partijen van de inhoud van deze brief in kennis te stellen. 

 

 

Ruud Wennekes 

Senior-inspecteur Keten Gevaarlijke Stoffen en Organismen 


