
Onlangs hebt u persoonlijke assistentie aangevraagd bij ons online 
supportcenter. Hieronder vindt u een samenvatting van uw aanvraag en onze 
reactie. 

Onderwerp 

Vrijstelling ADR interpretatie
Reactie Door e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport) (11/08/2017 10:27 VM) 
Geachte heer Pleunis,

Het is niet zo dat ondernemingen die deze IBC’s gebruiken automatisch gebruik kunnen 
maken van de vrijstelling als zij onder de 450 liter blijven.

De vrijstelling is bedoeld om het mogelijk te maken dat ondernemingen gevaarlijke stoffen (in 
dit geval diesel) mee kunnen nemen die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. 
Als de IBC ergens naartoe worden vervoerd maar de persoon die ze vervoerd gebruikt de 
diesel niet, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:
Als iemand van de plantsoenendienst naar een locatie toe rijdt om bijvoorbeeld bomen te 
snoeien en hij neemt de IBC mee om apparatuur bij te kunnen vullen dan kan gebruik worden 
gemaakt van de vrijstelling. De diesel is immers nodig om de werkzaamheden uit te voeren.

Als in hetzelfde voorbeeld de medewerker geen diesel heeft meegenomen en hij belt zijn 
kantoor met de vraag of iemand anders een IBC kan brengen zodat hij zijn machines kan 
bijvullen dan heeft degene die het komt brengen de diesel niet zelf nodig. Deze medewerker 
komt het enkel brengen, in dit geval is er sprake van interne distributie en kan geen gebruik 
worden gemaakt van de vrijstelling.

De bestuurder van het voertuig moet de diesel dus vervoeren met het doel het zelf te gaan 
gebruiken voor de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren. Gaat hij het niet zelf gebruiken 
maar levert hij die IBC enkel af op een locatie dan kan geen gebruik worden gemaakt van de 
vrijstelling.

Het is dus mogelijk dat bij uw klant sprake is van interne distributie en de milieuambtenaar 
terecht aangeeft dat de vrijstelling niet van toepassing is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Meld- en Informatiecentrum
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
088 489 0000 (lokaal tarief)
www.ilent.nl
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Klant Door webformulier  (10/08/2017 05:15 NM)  
Geachte mevrouw, heer, 
 
Ik verkoop in mijn bedrijf transport tankjes onder 450 liter voor transport van 
Diesel door bedrijven zoals loonwerkers/bouwbedrijven. 
 
Voordat ik ze verkocht heb ik uw collega de heer Augustines op bezoek gehad 
en hij heeft aangegeven dat deze tanks verkocht konden worden en 
daadwerkelijk onder de ADR vrijstelling zaten onder artikel 1.1.3 Vrijstellingen 
alinea C. Nu blijkt een klant van ons een probleem te hebben omdat de 
milieuambtenaar verwijst naar dit artikel maar dan de laatste regel. Onderstaand 
de tekst. 
 
c) vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun 
hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouw 
plaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud, in hoeveelheden van 
ten hoogste 450 liter per verpakking en met  
inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Er 
moeten maatregelen zijn genomen om elke lekkage van de inhoud onder 
normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Deze vrijstellingen zijn niet van 
toepassing op Klasse 7.  
Deze vrijstelling geldt echter niet voor vervoer, door bedoelde ondernemingen 
verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne 
distributie;  
 
Volgens bovenstaande tekst spreekt het eerste deel de laatste zin tegen. Of 
interpreteer ik dit onjuist en is de formulering van deze tekst in een andere 
context te verwoorden richting praktijk.  
 
Voor mij is een juiste regelgeving erg belangrijk want we hebben al meer dan 
100 van deze IBC tankjes verkocht. Ik heb de folder van een van onze ADR 
vrijgestelde tankjes bijgevoegd. 
 
Ik hoor graag van u. BVD! 
 
Met vriendelijke groet,  
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