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Artikel 47

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.
2. Degene, bedoeld in het eerste lid, 
stelt Onze Minister in de gelegenheid de 
situatie van het ongeval of het voorval te 
beoordelen en laat handelingen met 
betrekking tot de betrokken gevaarlijke 
stoffen in elk geval achterwege totdat 
Onze Minister van deze gelegenheid 
gebruik heeft gemaakt of heeft laten 
weten van die gelegenheid geen gebruik 
te maken.
3. In afwijking van het tweede lid zijn 
handelingen toegestaan die redelijkerwijs 
noodzakelijk zijn om verdere 
gevaarzetting of schade te voorkomen.



Incidenten: direct melden 
(onverwijld)

De termijn relateren aan de taken van de 
ILT:

De ILT moet in de gelegenheid gesteld 
worden om
1) het verdere transport te beoordelen; en
2) onderzoek te doen naar de oorzaak. 

Zijn er al handelingen gedaan waarvoor de 
ILT toestemming hadden moeten geven of 
waarbij de ILT belemmert wordt in het 
onderzoek (bewijzen weg) dan is er te laat 
gemeld. 

De ILT bepaalt a.h.v. eigen criteria of er 
ter plaatse wordt gegaan of op afstand 
wordt gemonitord.



• memorie van toelichting Wvgs

• Niet beperkt tot de “openbare 
weg” of “de omgeving van een 
inrichting”. 

• incidenten binnen een inrichting 
vallen onder de meldplicht. 

Openbare veiligheid



-Alle betrokkenen die een handeling 

verrichten als bedoeld in artikel 2 van de 

Wvgs

- Kunnen meerdere partijen tegelijk zijn.

Als in overeenstemming één van de 

partijen de melding doet, is het doel 

bereikt.

- Indien niet gemeld worden alle 

betrokkenen hiervoor verantwoordelijk 

gehouden. 

Wie moeten incidenten melden?



Handhaving

Proces-verbaal (pv) indien:

- de oorzaak van het incident een relatie 

heeft met de gevaarlijke stof én er sprake 

is van opzet, grove nalatigheid / 

verwijtbaarheid. 

- bij verstrekken van onjuiste / 

onvolledige / verkeerde informatie.

- bij niet melden



Geen meldplicht 

Als tijdens een gecontroleerd proces (bijv. 

bij een voetje zetten) of uit andere 

controles o.b.v. de verplichtingen in 1.4 

ADN/RID/ADR) wordt geconstateerd dat er 

iets niet goed is valt dat buiten de 

meldplicht. Er is dan sprake van een 

proces waarbij verwacht kan worden dat 

er iets vrijkomt en dat ook als zodanig 

wordt opgevangen en afgevoerd. 

Als er daarna bij het vullen of tijdens het 

lossen een lekkage optreedt, is er wel de 

verplichting om te melden. 

Ongecontroleerd en/of onverwacht

betekent altijd melden!



Hoe moet je een incident melden?

- Telefonisch 24/7 088-4890000

- Sommige gevallen ook schriftelijk*  via

Melding voorval/ongeval transport 

gevaarlijke stoffen binnenvaart, zeevaart, 

spoor en weg | MijnILT (ilent.nl)

* Ook bij deze meldingen moet de ILT haar 

taken nog uit kunnen voeren en staat los 

van een eventuele melding volgens 1.8.5 

ADR/RID/ADN

https://e-loket.ilent.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MMi_047.aspx/CB_Authenticatie/CB_Inleiding

