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Erkende instantie vervoer gevaarlijke stoffen

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Gelet op aftikel 10a van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Heeft op 13 december 2OL7 van Lloyd's Register Nederland BV, K.P. van de
Mandefefaan 4LA, 3062 MB Rotterdam (KvK nummer: 24247948) een aanvraag
ontvangen voor het uitbreiden van de erkenning met nummer NVILT/EIGS/026
met het bepaalde in paragraaf 12 van P200 uit sectie 4.L.4.1 van het ADR, als
bedoeld in artikel 4 van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
(Stcrt. Nr. 19721 (2009) gewijzigd bij Stcrt. Nr.20447 (2010), Stcrt. 1497 (2013)
en Stcrt. 11506 (2015)).

Overwegende
- Dat Lloyd's Register Nederland BV reeds was erkend voor het onderzoeken en

beproeven van drukhouders als bedoeld in sectie 6.2.3.5.1 ADR in de
erkenning met referentienummer ILT/RW/VAOO/EIGS/009, afgegeven op 5
juni 2012. Deze erkenning was gebaseerd op een uitgevoerde audit met
auditrappoftnummer lLTl6929 en een reeds doorlopen verbetertraject;

- Dat de erkenning met referentienummer ILT/RW/VAOO/EIGS/009 op 20 maaft
2OL7 is opgenomen in de erkenning van Lloyd's Register EMEA, met
referentienummer NVILT/EIGS/O26. Hierbij werd Lloyd's Register EMEA
erkend voor het keuren van transporttanks en tankcontainers en is de
Nederlandse entiteit Lloyd's Register Nederland BV daarbij opgenomen voor
het onderzoeken en beproeven van drukhouders;

- Dat het hanteren van één erkenning die zich richt op verschillende activiteiten
en organisaties niet eenduidig is voor zowel de Inspectie als de entiteiten
Lloyd's Register Nederland BV en Lloyd's Register EMEA. Daarom wordt er één
erkenning afgegeven met betrekking tot drukhouders aan Lloyd's Register
Nederland BV en één erkenning met betrekking tot transporttanks en
tankcontainers aan Lloyd's Register EMEA. In een email van 26 april 2018
afkomstig van de kwaliteitsmanager van Lloyd's voor wat betreft de
erkenningen is aangegeven dat er geen bezwaren zijn tegen het afgeven van
twee aparte erkenningen ;

- Dat er door de ILT een audit is uitgevoerd in het kader van de huidige
aanvraag tot het uitvoeren van de activiteiten onder paragraaf 12 van P200
uit sectie 4.t.4.1 van het ADR, welke is beschreven in het rapport met
nummer ILT-2018/16079, gedateerd op 8 maaft 2018. De conclusie van dit
rapport luidt dat de onderneming haar bedrijfssystemen en processen zodanig
heeft ingericht dat zij voldoet aan de voorwaarden genoemd in paragraaf 2
van de Regeling, onder de voorwaarde dat deze activiteit alleen wordt
uitgevoerd door de entiteit Lloyd's Register Nederland BV;
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Besluit
Hiermee wordt Lloyd's Register Nederland BV, gevestigd aan K.P. van de
Mandelelaan 4tA, 3062 MB Rotterdam (KvK nummer: 24247948) erkend voor:

- het periodiek onderzoeken en beproeven van drukhouders; en
- het verlenen van toestemmingen voor het verlengen van de periodieke

keuringstermijn van heruulbare stalen gelaste flessen van 10 naar 15 jaar,

zoals vermeldt in:
- sectienummer 6.2.3.5.1 ADR; en
- paragraaf L2, P2OO van sectie 4.t.4.I van het ADR.

De erkenning aan Lloyd's Register EMEA met referentienummer NVILT/EIGS/026
wordt ingetrokken. Er wordt een nieuwe erkenning afgegeven met
referentienummer ILT/RW/ryEIGS/026a, in deze erkenning worden de secties die
Lloyd's Register Nederland BV betroffen, niet meer opgenomen.

Deze erkenning is geldig tot 20 maart 2027, onder voorwaarde dat blijvend
wordt voldaan aan de voorwaarden van de Regeling, alsmede het ADR.

DE MINISTER VAN INFMSTRUCTUUR EN WATERSTAAI,
namens deze,
oe trusffiffil$llr/RArl EN WEGVERVoER,

Bezwaar en voorlopige voorziening
Binnen een termijn van zes weken na dagtekening kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten:
- De naam en het adres van de indiener
- Een dagtekening
- Een omschruving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan onder vermelding van 'bezwaar' gericht worden aan Inspectie
Leefomgeving en Transport, DRW-Juridische zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die een bezwaar hebben ingediend
binnen de hiervoor genoemde termijn een voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank die zich bevindt in het arrondissement van de woonplaats of
vestigingsplaats. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd.
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