Verpakkingen die vallen onder het LQ-regime zijn te herkennen aan het LQ-etiket op de transportverpakking.

Tekst Gijs Korevaar

LQ-PAKKETTEN VOORMELDEN

“BEWUSTWORDING
BLIJFT BELANGRIJK”
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet
dat pakketten van webwinkels nogal eens gevaarlijke
stoffen als sprays of chemicaliën bevatten en gaat
ze vaker controleren. “Bij webwinkels zijn nog de
nodige stappen te maken”, zegt veiligheidsadviseur

Frank van Muiden:
“Bewustwording blijft belangrijk.”
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een pakket zitten”

de afzender gebeld en gezegd dat we het niet

gaat om het geven van bewustwordingstraining

Stickers

aan medewerkers zodat iedereen op de hoogte

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport

depot komen halen. Het bleek een medewer-

is. Bovendien wordt die kennis bijgehouden.

(ILT) ziet deze ontwikkeling en heeft bekendge-

ker van een laboratorium te zijn, die allemaal

Verder gaat het om het bijhouden van de posters

maakt dat de controle van gevaarlijke stoffen in

knuffels naar Amerika stuurde. Hij hergebruik-

en borden op de plaatsen waar met deze pro-

de pakkettenbranche prioriteit krijgt. Een deel

te een doos van zijn werk, maar was vergeten

ducten wordt gewerkt”, aldus Van Muiden.

van het aanbod wordt aangemeld als LQ, maar

de stickers eraf te halen.”

RETOURZENDINGEN
“Wij onderschrijven de beschreven problematiek rond het verzenden van kleinverpakkingen met gebruikmaking van de ADR-vrijstelling gelimiteerde hoeveelheden”, zegt veiligheidsadviseur Frank Lantink van evofenedex. “Van belang is dat het ondanks de deelvrijstel-

verder zouden vervoeren, hij mocht het op ons

De groei van internetbestellingen
is spectaculair en daarmee ook
het aantal pakjes dat wordt
bezorgd. Daar zitten soms
LQ-producten bij.

ling nog steeds gaat om gevaarlijke stoffen en het dus van belang is dat deze herkenbaar zijn
voor afzender, vervoerder én ontvanger. Aangezien het LQ-etiket geen gevaarsaspect weergeeft, kan er in de verpakking van álles zitten dat bij vrijkomen een risico vormt voor de betrokken medewerkers, dus als dat LQ-etiket niet aanwezig is houdt het al helemáál op.”
Bij de laatste schakel in de keten gaat het vooral bij leveringen aan en vooral retouren van
particulieren regelmatig mis, weet Lantink. “Dat komt omdat de ontvanger geen kennis heeft
van de regels en de klant niet altijd wordt geïnformeerd door de webshop over hoe een zending moet worden teruggestuurd. Dan kan het gebeuren dat de zending wordt geretourneerd
zonder de originele verpakking en bijbehorende etikettering van de webshop.”
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