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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Inhoud 

• ILT en Koers 2021 

 

• Waarom een ILT-brede risicoanalyse?  

 

• Wat is de ILT-brede risicoanalyse?  

 

• Wat zijn de uitkomsten?  

 

• En hoe nu verder?  
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Koers ILT 2021 

De inspectie werkt aan veiligheid, zekerheid en 
vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en 
wonen. 

 

• informatiegestuurd  

• selectieve en effectieve inzet  

• invulling geven aan reflectieve en signalerende 
functie, 

• optimale dienst-(vergunning)verlening; en 
verbetering kostendekkendheid. 
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Aanleiding IBRA 

Intern:  

Koers ILT vraag om meer selectiviteit. Hoe?  

 

Extern:  

Motie van de TK: taken en budget ILT in overeenstemming 

brengen (3 november 2015).  

Toezegging: strategisch georiënteerde analyse; 
risico’s voor alle taken en domeinen onderling wegen en relateren aan 
de inzet van de ILT (8 maart 2016) 
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ILT werk, de taken 

Het ILT meld- en informatiecentrum (MIC) 
onderscheidt 160 onderwerpen 

 

Opgenomen in: 

• Ca. 70 wetten  

• Ca. 80 verordeningen 

• Ca. 30 verdragen 

• Veel ‘lagere’ wetgeving  
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ILT heeft vele aandachtsgebieden 

 

• Luchtvaart 

• Milieu 

• Producten 

• Ruimtelijke ordening 

• Railvervoer 

• Scheepvaart 

• Waterveiligheid 

• Wegtransport 

• Woningcorporatie 
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Waar is het risico 
het grootst?  

Waar zijn we toe 
verplicht? 

Wat is het goede om 
te doen? 

Effect achtig

Kansachtig

Selectiviteit – afwegingen 
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IBRA is het technische perspectief 

8 

Effect achtig

Kansachtig

Waar is het risico het 
grootst?  
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Uitgangspunten 

• Huidige taken ILT 

• Normoverschrijding 

 

 

• Jaarlijks verwachte schades gecategoriseerd 

– Fysieke schade   (doden/gewonden) 

– Milieuschade    (verdringing, vernietiging) 

– Gezondheidsschade   (door blootstelling) 

– Economische schade   (transportnet, oneerlijke markt) 

– Vertrouwen in instituties  (ondermijnen vertrouwen in de 

      Staat/overheid) 
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Stappen IBRA 
Vanuit de taken ILT:  

• Inventarisatie van de info-bronnen binnen ILT  

– (incl. naleving en samenwerking) 

 

• Analyse en verwerking gegevens 

– Eén waarderingsgrondslag  

– Wat is de normoverschrijding? 

– Wat is daarvan de te berekenen schade? 

– Aanvullende gegevens (RIVM, SWOV, CE Delft, . . ) 

– Reflectie (intern/extern) 

 

• Opleveren  

– Eerste rapport IBRA (versie 2017)  

– Tweede rapport ‘IBRA 2018’ (16 mei 2018) 
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De route 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Voorbeelden gebruikte schade gegevens (1) 

• Acuut overlijden    € 2,9 miljoen 

• Zwaargewonde    € 310.000,-          (SWOV)  

• Lichtgewonde    €   48.000,- 

 

• Years of life lost YOLL (DALY) €   70.000,-          (CE-Delft) 

 

• Emissies (€/kg, CE Delft) 

– NOx    €         34,7 

– SO2    €         24,9 

– PM 2,5    €         79,5 

– Cd   €     1.160,- 

– Hg   € 345.000,- 

– CFC 11 eq  €        313,- 

– CO2 eq       €           0,057 
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Voorbeelden gebruikte schade gegevens (2) 

• Asbest. RIVM: personen (geb. na 1975):  

– (werk gerelateerde) ontwikkeling mesothelioom, kans = 10-6 

 

• Vuurwerk. VeiligheidNL: 

– Gem. jaarlijks 1 dode, 530 gewonden, 700 EHBO  

  

• Geluid (luchtvaart), CE Delft:  

– Overschrijding range in 64-69 dB(A):  € 214 per dB(A)  

 

• Schade aan wegen, MinIenM:  € 100 miljoen/jaar 
  

• Oneerlijke concurrentie    (maatwerk) 
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Uitwerking 

Verwijzingen, bronvermelding 
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Overzicht  
 
uitkomsten  
 
IBRA-2018 
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Buitengewone gebeurtenissen  

Bijv. Hoogwaterveiligheid 

 

• Frequentie = 0  

– Laatste jaren geen overstroming hoofddijken, mede vanwege 
Deltawerken 

 

• Schade =  € miljarden 

– Bijv. overstroming omgeving Rotterdam   

 

Uitkomst: Risico = 0  (want 0 x € miljarden = 0) 

 

Niets doen is geen optie: aparte categorie ! 
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Gebruik IBRA: Meerjarenplan ILT 

Meerdere afwegingskaders 

 

a) IBRA rangorde (euro’s)  

 

 

b) Verplichtingen 

 

 

c) ILT-keuzes 

 Deugden 

 Maatschappelijke relevanties 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Vragen en uitdagingen 

 

• Programma’s maken voor belangrijkste zaken . . 

– Handelingsperspectief bepalen . . 

 

 

• Regulier werk doorgaan . . 

 

  

• Wat kan een stapje minder, wat moet anders . . 
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Uitkomst IBRA: Programmatische aanpak 

2018: Top 6 risico’s -> 2019 + 4 toezichtsprogramma’s 

1. Aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater 

2. Onjuiste verwerking van afvalstoffen 

3. Marktverstoring in goederenvervoer over de weg 

4. Product labels 

5. Vrijkomen van ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen 

6. Uitstoot en/of lozing gevaarlijke stoffen door scheepvaart 

7. Onjuiste uitvoering rijksbeleid meest risicovolle bedrijven 

8. Legionellabesmetting bij prioritaire instellingen 

9. Verstoring marktwerking bij taxivervoer 

10.Onveilig spoorvervoer (hoofdspoor)  

 

11.Schiphol 
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Vragen?  


