Aanvraag

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het vervoeren van
gevaarlijke stoffen via weg, rail, water of lucht.
Aanvragen voor ontheffingen dienen minimaal 10 werkdagen voor de
gewenste aanvangsdatum van het transport naar de ILT opgestuurd te
worden.
Paragrafen 8,9,10,11 en 12 dienen alleen ingevuld te worden indien
van toepassing op de wijze waarop de gevaarlijke stoffen
getransporteerd worden.
Nadat de ILT uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een
betalingsverzoek toegestuurd. De aanvraag wordt in behandeling
genomen nadat er betaald is. Het bedrag kan jaarlijks aangepast
worden, zie de website voor de tarieven.

			1

Gegevens aanvrager

1.1

Naam organisatie

|

1.2

Naam contactpersoon

|

1.3

Adres

|

1.4 Postcode en plaats

|					|

1.5

Land

|

1.6 Postadres

|

1.7

|					|

Postcode en plaats

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling
genomen.
Stuur het formulier naar gsinfo@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Water, Produten en Stoffen
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
In geval van transport van gevaarlijke stoffen door de lucht kunt u het
formulier sturen naar het e-mailadres dgmelding@ilent.nl
Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

1.8 Land

|

1.9 Telefoonnummer(s)

|

1.10 E-mailadres

|

			2

Gegevens aanvraag

2.1

n Weg					n Rail				n Binnenwateren				n Zee				n Lucht

De aanvraag heeft betrekking op
een ontheffing voor vervoer via

			3

Contactgegevens transport

3.1

|

Naam van de afzender

3.2 Adres

|

3.3 Postcode en plaats

|					|

3.4 Land

|

3.5 Naam contactpersoon

|
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3.6 Telefoon calimiteiten

|

3.7 Naam van de vervoerder

|

3.8 Adres

|

3.9 Postcode en plaats

|					|

3.10 Land

|

3.11 Naam contactpersoon

|

3.12 Telefoon calimiteiten

|

3.13 Naam van de ontvanger

|

3.14 Adres

|

3.15 Postcode en plaats

|					|

3.16 Land

|

3.17 Naam contactpersoon

|

3.18 Telefoon calimiteiten

|

3.19 Naam van de afhandelaar

|

3.20 Adres

|

3.21 Postcode en plaats

|					|

3.22 Land

|

3.23 Naam contactpersoon

|

3.24 Telefoon calimiteiten

|

			4

Gegevens gevaarlijke stoffen

4.1 Officiële benaming van de stof,
inclusief technische benaming
(indien van toepassing)

|

4.2 UN of ID nummer

|

4.3 Klasse/divisie/
compatibiliteitsgroep

|

4.4 Bijkomend gevaar (indien van
toepassing)

|

4.5 Verpakkingsgroep (indien van
toepassing)

|

4.6 Verpakkingsinstructienummer

|

4.7 Aantal verpakkingen

|

4.8 Soort verpakkingen

|

4.9 (UN) verpakkingskenmerk

|

4.10 Netto hoeveelheid per
verpakking

|

4.11 Bruto massa per verpakking (kg)

|

4.12 Totale bruto massa van de
zending

|

4.13 Klasse 1: totale netto explosieve
massa

|

4.14 Tank- (container) nummer

|

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

|
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Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

			5

Huidige lokatie van de zending

5.1

Volledige naam

|

5.2 Adres (geen postbus)

|

5.3 Postcode en plaats

|					|

5.4 Land

|

			6

Bestemmingslokatie van de zending

6.1 Volledige naam

|

6.2 Adres (geen postbus)

|

6.3 Postcode en plaats

|					|

6.4 Land

|

			7

Voorziene transportdatum

7.1

|

Wat is de voorziene
transportdatum

			8
8.1 Om welk type wegvervoer
gaat het

Gegevens transport wegvervoer
n Stukgoed 							n Tank(container) 					n Bulk

			9

Gegevens transport railvervoer

9.1 Wagonnummer

|

			10

Gegevens transport binnenwateren

10.1 Naam schip en europanummer

|

10.2 Type schip

n Containerschip 					n Droge ladingschip				n Tankschip

10.3 Type tankschip

n Type G								n Type C 							n Type N

10.4 Ladingtanktoestand

n Druktank							n Gesloten							n Open met vlamkerend rooster			

10.5 Ladingtanktype

n Onafhankelijke ladingtank		

			11

Gegevens transport zee

11.1 Naam schip

|

11.2 Type schip

|

			12

Gegevens transport lucht

12.1 Registratienummer

|

12.2 Vliegtuigtype (PAX / CAO)

|

12.3 Luchtvrachtbriefnummer

|

12.4 Luchthaven en land van vertrek

|

12.5 Luchthaven en land van
doorvoer (indien van toepassing)

|

12.6 Luchthaven en land van
bestemming

|

n Geïntegreerde ladingtank		
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n Ladingtankwand geen scheepshuid

n Open

Aanvraag
			13

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Referenties

13.1 Geef aan van welke
voorwaarden of voorschriften
van de regelgeving
(referentienummers of
onderwerp) ontheffing of
toestemming moet worden
verleend

			14

Motivatie

14.1 Geef aan waarom eventueel een
ontheffing / toestemming
afgegeven moet worden
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			15

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Equivalente veiligheidsmaatregelen

15.1 Welke equivalente
veiligheidsmaatregelen worden
door of namens de aanvrager
genomen voor het vervoer?

			16
16.1 Stuur de volgende bijlagen mee

			17

Bijlagen
-

Veiligheidsinformatieblad
Classificatie indeling door bevoegde autoriteit (zoals vereist voor niet elders genoemde stoffen van klasse 1)
Kopie van testrapport van verpakkingen
Kopie ontheffingen / toestemmingen andere landen
Kopie “Shipper’s Declaration for Dangerous Goods” (van toepassing op vervoer via lucht)
Kopie “Multimodal Dangerous Goods Form” (van toepassing op vervoer via weg, rail en water)

Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

17.1 Naam

|

17.2 Plaats en datum

|																								|

17.3 Handtekening aanvrager

|
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