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Voorwoord

Railtransport is onlosmakelijk verbonden met de bereikbaarheid 

van de Nederlandse zeehavens en industrie en daarmee van 

eminent belang voor onze economie. 

Railtransport is een veilige en duurzame wijze van vervoer. Een samenhangend stelsel van  

beveiligingssystemen, robuust geconstrueerd en goed onderhouden materieel in combinatie 

met doordachte procedures en regelmatige trainingen voor het betrokken personeel dragen 

daar aan bij. Tegelijkertijd doorkruisen veel spoorlijnen steden en dorpen. Ontegenzeggelijk 

leidt het spoorgoederenvervoer daarmee tot een spanning tussen leefbaarheid en bereikbaar-

heid. 

Door gebruik te maken van schone elektrische locomotieven, het in toenemende mate toe-

passen van stille remsystemen en het treffen van andere geluidwerende maatregelen als 

raildempers is de Nederlandse spoorsector actief bezig om deze spanning voor wat betreft 

geluidshinder te verminderen. 

De komst van het Basisnet Spoor is een andere, belangrijke stap voorwaarts om in het dicht-

bevolkte Nederland de balans te bewaken tussen enerzijds lokale, ruimtelijke ontwikkelingen 

(leefbaarheid) en anderzijds het bereikbaar houden van de Nederlandse zeehavens en (petro)

chemische industrie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

De chemische industrie en de Nederlandse spoorsector gaan echter nog verder. Zo sloten zij in 

2012 het convenant ‘warme BLEVE vrij samenstellen en rijden van treinen’ dat toeziet op een 

fysiek gescheiden vervoer van brandbare gassen en brandbare vloeistoffen in één trein. 

Tegen deze achtergrond presenteren de VNCI en DB Cargo Rail een vernieuwde uitgave van het 

bekende naslagwerk ‘kenbare gebreken’. De initiatiefnemers van deze uitgave zijn er name-

lijk van overtuigd dat door voorlichting en het gebruikmaken van de aanwezige kennis in de 

chemische industrie en spoorsector (‘best practices’) incidenten als de zogenaamde ‘druppel-

lekkages’, waarbij kleine hoeveelheden product vrijkomen, tot een minimum kunnen worden 

beperkt. Omdat een incident, hoe gering ook, al snel kan leiden tot grote maatschappelijke 

overlast, denk aan het stilleggen van het treinverkeer en het ontruimen van stations, is de winst 

voor omwonenden, hulpdiensten én het bedrijfsleven evident. 

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid waarmee dit naslagwerk tot stand is gekomen, 

pretendeert het niet volledig te zijn. Aanvullingen of suggesties zijn daarom meer dan welkom. 

Dat laatste past ook prima in de traditie van de chemische industrie en de spoorsector waarbij 

continue verbetering voorop staat.

Colette Alma, directeur VNCI | Nigel Smith, CEO DB Cargo Nederland

Leidschendam/Utrecht – najaar 2016

Deze uitgave is te downloaden via de website:  
www.vnci.nl/publicatie-kenbare-gebreken
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Wijzigingen versie september 2016
Er zijn een aantal redactionele wijzigingen een aanvullingen doorgevoerd op de 

blz. 6, 9 en 10, 17 (zie kader: “lekkage of condens?”) en 24 (zie kader: “pas op voor overdruk”).  

Een aantal foto’s is vervangen op blz. 6, 23, 29 en 35.

In het informatieve deel zijn de volgende zaken gewijzigd/aangevuld: 

• een aanbeveling van de UIP (International Union of Private Wagons) over de witte band  

op pagina 39 is gewijzigd.

• Ook de aanbevelingen van UIP is op het gebied van stikstof als spoelmiddel (pagina 49 ev.)  

• De volgende onderwerp zijn toegevoegd: 

 − over remblokken op pagina 43. 

 − Gebruik van de ‘dogstar plug’ op pagina 52.

 − Laden/lossen – geen handrem gebruiken op pagina 46.

Cefic, de Europese moederorganisatie van de VNCI, heeft besloten om de uitgave te gaan  

vertalen in het Engels. Naar verwachting zal de Engelse uitgave eind 2016 verschijnen.
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De uitgave ‘kenbare gebreken’ is in 1997 voor de eerste keer 

uitgegeven door NS Cargo in samenwerking met DSM. In het 

begin van dit millennium heeft een update plaatsgevonden door 

Railion.

Inleiding



Inleiding

Deze nieuwste update werd geïnitieerd door een overleg van de VNCI en DB Cargo met alle  

partijen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in ketelwagens (officiële aan-

duiding in het RID: reservoirwagens).

De huidige tekst is tot stand gekomen na een aantal sessies van de Werkgroep Logistieke 

Veiligheid van de VNCI in nauwe samenwerking met DB Cargo Nederland.

Er is voor gekozen om deze uitgave primair als digitaal bestand ter beschikking te stellen aan 

belanghebbenden die het bijvoorbeeld als losbladig werk in handzaam formaat kunnen uitgeven, 

met de mogelijkheid bedrijfsspecifieke instructies toe te voegen.

 

Deze uitgave is een naslagwerk en kan worden toegepast bij de controle van ketelwagens met 

gevaarlijke stoffen. Hoewel de formele benaming van een ketelwagen conform het RID “reser-

voirwagen” is wordt in deze uitgave de term ketelwagen gehanteerd. 

De primaire doelgroep van dit naslagwerk bestaat uit bevoegde wagencontroleurs van vervoer-

ders en verlaadoperators van bedrijven. Ook hulpverleners en inspectiediensten kunnen gebruik 

maken van deze informatie.

In tegenstelling tot eerdere versies van deze uitgave zijn in deze versie administratieve aspecten 

zoals opmaak vrachtbrieven NIET meer opgenomen. De tendens is namelijk dat deze adminis-

tratieve aspecten steeds vaker elektronisch worden uitgevoerd.

Gezien het feit dat het RID elke twee jaar wordt herzien dient rekening gehouden te worden met 

mogelijke aanpassingen in de regelgeving. Zo nodig zal deze uitgave daarop worden aangepast.

Voor wat betreft het laden van ketelwagens wordt aanbevolen om de CEFIC checklist “avoiding 

leaks filling discharging rail tank wagons” te gebruiken (zie: http://bit.ly/1yp27z8).

Bij het samenstellen van treinen dient in het kader van het Convenant “warme-BLEVE-vrij  

samenstellen en rijden van treinen” rekening gehouden te worden met het scheiden van ketel-

wagens gevuld met zeer brandbare vloeistoffen en ketelwagens gevuld met brandbare gassen.

Leveranciers van ketelwagens hebben in principe ook gebruiksaanwijzingen waarin instructies 

zijn opgenomen voor een correct en veilig gebruik. Deze dienen ook altijd te worden geraad-

pleegd bij het oplossen van gebreken.

Het is niet toegestaan deze uitgave op welke wijze dan ook commercieel uit te geven, noch in 

gedrukte, noch in digitale vorm.

Suggesties ter verduidelijking/verbetering van deze uitgave kunnen worden ingediend bij de 

VNCI - voor adres zie colofon op de achterpagina.
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Bij incidenten en het ontdekken van gebreken die  

op de openbare infrastructuur plaatsvinden en die  

direct nadelige invloed hebben op de veiligheid 

alarmeert u onmiddellijk de treindienst-
leider en geeft u deze zo volledig mogelijke 

informatie (wie bent u, waar is het incident, welk 

spoor, welke GEVI-UN code, wat gebeurt er of 

neemt u waar, is er een trein- of wagennummer te 

noemen). U brengt zichzelf in veiligheid door haaks 

op de windrichting te vluchten, kijk uit voor ander 

treinverkeer. Informeer verder volgens interne 

procedures en probeer beschikbaar te blijven om de 

hulpdiensten van informatie te voorzien. Incidenten 

op niet-openbare infrastructuur (bedrijfsterreinen) 

dienen via de interne bedrijfsprocedures afgehan-

deld te worden.

Houd daarbij ook rekening met de meldingsplicht 

uit Artikel 47 en 48 van de Wet Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen; dat geldt niet voor de buitendienst van de 

vervoerders. Daarnaast dient ook rekening gehou-

den te worden met de meldingen van gebeurte-

nissen conform RID-voorschrift 1.8.5. Verladers 

of ontvangers die lekkages constateren, die niet 

op de openbare infrastructuur plaatsvindt, dienen 

deze in ieder geval ook te melden bij de Inspectie 

Leefomgeving & Transport (ILT) via telefoonnum-

mer: 088 – 489 00 00 en, voor zover van toepassing, 

aan het lokale bevoegde gezag  

(zie: http://bit.ly/1rZdbgq).

In alle gevallen dient ook de afzender van de ketel-

wagen in kennis gesteld te worden.

Indien de betreffende ketelwagen afkomstig is van 

buiten Nederland en een bestemming heeft binnen 

Nederland dient ook de ontvanger van de ketel-

wagen in kennis gesteld te worden.

Deze uitgave omvat alleen de gevarenklassen van 

het RID, uitgezonderd de klassen 1, 6.2 en 7; deze 

vereisen specifieke aandacht. 

In deze uitgave zijn geen zaken opgenomen die 

betrekking hebben op intermodaal vervoer (tank-

containers). Het laden/lossen van deze vervoer-

middelen wijkt te zeer af.

Het gebruik van transmitters of GPS-zenders  

(zie foto onder) op ketelwagens om onder andere  

na te gaan waar wagens zich bevinden (zogenaamde 

‘track en trace’-systemen), neemt weliswaar snel 

toe, maar is vanwege de diversiteit van de toe-

gepaste systemen evenmin opgenomen. 

Meldingsprocedure bij  
constatering van gebreken

Niet opgenomen in deze uitgave



Inleiding

Stoffen zijn in het RID, naar de aard van hun gevaar 

ingedeeld in gevarenklassen:

klasse 1      Ontplofbare stoffen en voorwerpen  

(niet opgenomen in deze uitgave)

klasse 2     Gassen

klasse 3      Brandbare vloeistoffen

klasse 4.1   Brandbare vaste stoffen

klasse 4.2   Voor zelfontbranding vatbare stoffen

klasse 4.3   Stoffen die in contact met water  

brandbare gassen ontwikkelen

klasse 5.1   Oxiderende stoffen

klasse 5.2   Organische peroxiden 

klasse 6.1   Giftige stoffen

klasse 6.2   Infectueuze stoffen   

(niet opgenomen in deze uitgave)

klasse 7      Radioactieve stoffen  

(niet opgenomen in deze uitgave)

klasse 8      Bijtende stoffen

klasse 9      Diverse gevaarlijke stoffen en voor-

werpen

Gevarenklassen RID
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Op deze oranje borden staan twee nummers:

Boven staat het GEVI-nummer, dit GEVaars-

Identicatienummer geeft de aard van het gevaar 

van de stof aan. Onder staat het UN-nummer, met 

dit nummer kan de stof worden geïdentificeerd.

Het GEVI-nummer bestaat voor stoffen van de klas-

sen 2 t/m 9 uit twee of drie cijfers. De cijfers geven 

over het algemeen de volgende gevaren aan:

2  vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een 

chemische reactie

3   brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en 

gassen of voor zelfverhitting vatbare vloeistof 

4   brandbaarheid van vaste stoffen of voor zelfver-

hitting vatbare vaste stof 

5   oxiderende (verbranding bevorderende) werking 

6   giftigheid of besmettingsgevaar 

7   radioactiviteit

8   bijtende werking 

9   als 1e cijfer: andere, bijv. milieugevaarlijke stof, 

als 2e of 3e cijfer: gevaar voor een spontane 

heftige reactie

Opmerking: het gevaar voor een spontane, hefti-

ge reactie in de zin van cijfer 9 omvat de met de 

aard van de stof samenhangende mogelijkheid van 

explosiegevaar, een ontledings- of polymerisatiere-

actie, waarbij aanzienlijke warmte of brandbare en/

of giftige gassen vrijkomen.

Verdubbeling van een cijfer duidt op een versterking 

van dat specifieke gevaar.

Indien het met een stof samenhangende gevaar 

voldoende kan worden aangegeven door middel 

van een enkel cijfer, dan wordt dit cijfer gevolgd 

door een nul. De volgende combinaties van cijfers 

hebben evenwel een bijzondere betekenis: 22, 323, 

333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 

642, 823, 842, 90 en 99 (zie RID 5.3.2.3.2).

Indien het gevaarsidentificatienummer wordt voor-

afgegaan door de letter “X”, betekent dit dat de stof 

op gevaarlijke wijze met water reageert. Bij derge-

lijke stoffen mag water alleen worden gebruikt met 

toestemming van deskundigen.

Er bestaan een aantal bijzondere cijfercombinaties, 

zoals:

22     sterk gekoeld, vloeibaar gas

X323  brandbare vloeistof, reageert op gevaarlijke 

wijze met water

X333  voor zelfontbranding vatbare vloeistof,  

reageert op gevaarlijke wijze met water

X423  vaste stof, ontwikkelt met water brandbare 

gassen

44   brandbare vaste stof, in gesmolten toestand 

bij verhoogde temperatuur

539   brandbare organische peroxide

90    milieugevaarlijke of diverse gevaarlijke 

stoffen; opmerking: de UN-nummers 3077 en 

3082 duiden altijd op een milieugevaarlijke 

stof.

99    diverse gevaarlijke stoffen, verwarmd

Oranje identificatieborden (ook wel Kemler borden 

genoemd - naar de Franse bedenker George Kemler) 

moeten bij het vervoer van ketelwagens (zowel beladen als 

‘leeg, ongereinigd’) aangebracht zijn aan beide zijden. De afmetingen behoren 

minimaal 40x30 cm te zijn en mogen ook reflecterend uitgevoerd zijn. 

Oranje identificatie-
borden (RID 5.3.2)



Klasse 2.1

Klasse 4.3

Milieugevaarlijk

(kenmerk - RID 5.3.6)

Klasse 2.3

Klasse 5.2

Stoffen die in verwarmde

toestand worden vervoerd

(kenmerk - RID 5.3.3.)

Klasse 2.2

Klasse 5.1

Klasse 3

Klasse 6.1

Klasse 4.1

Klasse 8

Nr. 13

Nr.13 Voorzichtig rangeren.

Nr.15 Rangeren door afstoten of 

heuvelen verboden. Moet door een 

krachtvoertuig worden verplaatst. 

Mag niet oplopen en moet beschermd 

worden tegen het oplopen van andere 

wagens (RID 5.3.4.2).

Klasse 4.2

Klasse 9

Nr. 15

De symbolen van de gevaarsetiketten van Klassen 2.1, 2.2, 3, 

4.3 en 5.2 mogen in plaats van zwart ook wit zijn.

Inleiding

Ketelwagens waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd moeten aan weers-

zijden zijn voorzien van één of meer gevaarsetiketten (stickers of borden).  

De afmetingen zijn doorgaans 250 x 250 mm, maar mogen worden verkleind tot 

150 x 150 mm, als het beschikbare oppervlak onvoldoende is (RID 5.3.1.7.4).

Elk gevaarsetiket heeft een nummer dat overeen-

komt met de gevarenklasse (aard van het gevaar). 

Voor wat betreft het gebruik van zelfklevende  

stickers dient rekening gehouden te worden met 

het feit dat de kwaliteit van de hechting van stickers 

erg wisselend kan zijn.

Het “afwaaien” van stickers tijdens transport is  

een bekend probleem.

Geadviseerd wordt om, indien mogelijk, vaste  

gevaarsetikettering / borden aan te brengen of  

anders de stickers met speciale lijm te bevestigen.

Gevaarsetiketten en  
kenmerking (RID 5.2 / 5.3)
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Ketelwagens voor vloeibaar gemaakte, sterk gekoelde 

of opgeloste gassen moeten zijn gekenmerkt door een 

ongeveer 30 cm brede, niet-retroreflecterende oranje band, 

die op halve hoogte zonder onderbreking op de tank is aangebracht.

Oranje band voor  
klasse 2 (RID 5.3.5)

Bij gebreken aan de ketelwagen dient deze,  

afhankelijk van de ernst van het gebrek te worden 

voorzien van een witte, blauwe of rode beplakking: 

Wit: is een gebrek dat verholpen dient te worden  

bij de eerstvolgende gelegenheid (reparatie, onder-

houd of inspectie).

Blauw: is een gebrek dat verholpen dient te wor-

den alvorens de wagen opnieuw beladen mag wor-

den (model K). De wagen mag nog wel door rijden 

naar de eindbestemming om gelost te worden. 

Rood: is een gebrek dat direct verholpen moet  

worden, alvorens verdere handelingen aan de wa-

gen te verrichten. De wagen mag zonder aanvullen-

de maatregelen die een veilige loop van de wagen  

garandeert, niet meer verder getransporteerd 

worden!

De aanduiding voor de gebreken van de beplakking 

zijn opgenomen in Appendix 9 van de editie van de 

“conditions for the technical transfer inspection of 

wagons”. Deze appendix handelt niet specifiek om 

gevaarlijke stoffen, maar om algemene zaken uit 

het AVV (Allgemeiner Vertrag für die Verwendung 

von Güterwagen) en GCU (General contract of Use 

for Wagons) (zie: http://bit.ly/1yiElkx). Voor controle 

op de juiste toepassing van het RID kan gebruik 

gemaakt worden van bijlage E van UIC-fiche 471-3.

Witte, blauwe en rode  
beplakking van ketelwagens
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Toelichting 
herkenning 
kenbare 
gebreken



Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium / Norm
De oranje borden met GEVI/UN-nummer zijn aan

beide zijden van de wagen gelijk en leesbaar.

NB: Lege en ongereinigde ketelwagens moeten op 

dezelfde manier zijn voorzien van gevaarsetiketten 

en kenmerken als volle ketelwagens. 

Bij lege, gereinigde ketelwagens mogen geen ge-

vaarsetiketten en RID kenmerking zijn aan gebracht. 

Het is toegestaan dat de stofnaam zichtbaar blijft. 

De oranje borden met GEVI/UN-nummers komen 

overeen met de stofnaam.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader:

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

• GEVI/UN-nummer in overeenstemming brengen 

met de stofnaam en aan beide zijden van de 

wagen leesbaar aanbrengen.

Personeel van de afzender/verlader

• GEVI/UN-nummer in overeenstemming brengen 

met de stofnaam en aan beide zijden van de 

wagen leesbaar aanbrengen.

Oranje borden
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Criterium / Norm
De gevaarsetiketten (minimaal 15 x 15 cm) zijn aan-

wezig en aan beide zijden van de wagen/container 

gelijk en leesbaar.

NB: Lege en ongereinigde ketelwagens moeten 

geëtiketteerd worden als vol. 

Bij lege en gereinigde ketelwagens mogen geen  

gevaarsetiketten en RID-kenmerken zijn aan-

gebracht. Het is toegestaan dat de stofnaam 

zichtbaar blijft. 

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader:

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• ontbrekende gevaarsetiketten aan beide zijden 

van de wagen goed zichtbaar aanbrengen;

• alvorens de wagens het terrein verlaten, wordt 

de gevaarsetikettering nogmaals gecontroleerd; 

dit kan ook uitbesteed worden aan een service 

provider.

Gevaarsetiketten



Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium / Norm
De opschriftenborden, met daarop de informatie 

over de beladings- en tarragewicht, zijn onbescha-

digd. Klapborden, indien aanwezig, zijn vastgezet 

en de hangogen van de klapborden zijn onbescha-

digd. De vervoersnaam en de toelaatbare belading 

zijn aan beide zijden van de wagen gelijk en goed 

leesbaar.

N.B. Tarragewicht kan ook op het onderstel staan.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader:

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• opschriftbord en/of klapborden laten herstellen;

• stofnaam en/of toelaatbare belading leesbaar 

laten aanbrengen in overleg met de ketelwagen 

eigenaar.

Opschriftenborden
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Foto toelichting:

1. Ketelwagen zonder zonnedak

2. Ketelwagen met zonnedak 

Let op! zonnedak kan loszitten wat gevaar 

kan opleveren voor de bovenleiding. Dit 

kan visueel geconstateerd worden vanuit 

het bellast/grindbed

3. Gasketelwagen zonder isolatie

4. Geïsoleerde koolzuurwagen met afblaas 

Bij overdruk afblaas CO2. Alleen gas-

wagons (oranje band) voor vervoer van 

vloeibaar gemaakte, sterk gekoelde inerte 

gassen zijn voorzien van een afblaas-

veiligheid die ook buiten de kast kan 

plaats vinden 

Risico’s zijn verstikking en brandwonden 

t.g.v. contact met extreem koud poduct en 

oppervlakken

1

2

34

Criterium / norm
1.  Het reservoir is gaaf en gesloten (geen zicht bare, 

riekende of hoorbare lekkage en geen vervor-

ming met scherpe hoeken); zie ook bij “isolatie”  

(zie punt 2 op de volgende blz.)

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader:

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de ketel (laten) reinigen en ontgassen en voor 

herstel naar de werkplaats zenden.

Ketelwagens (algemeen)



Lekkage of condens?

Wees bij vermeende lekkage altijd bedacht op 

de mogelijke aanwezigheid van condenswater.

Het verladen van tot vloeistof verdichte  

gassen kan vanuit een (semi-)gekoelde  

opslag plaatsvinden.

Dit kan, afhankelijk van de weersomstandig-

heden, resulteren in de vorming van (onschul-

dig) condens op de wand van de ketel.

Neem bij twijfel altijd contact op met de vuller 

van de ketelwagen.

Lekkages laten zich beter herkennen door:  

geur, lokale ijsvorming en/of ‘wervelen’  

van gas.

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium / norm
2.  Isolerende bekleding en de afdekking daarvan 

zijn onbeschadigd. 

Openingen in de buitenzijde van de isolatieomhulling 

en/of isolatie die zichtbaar is, is niet toegestaan. 

Deukjes aan buitenzijde dienen beoordeeld te wor-

den door de vuller / vervoerder.

Let op! Als isolatie beschadigd is, kan vocht/ 

condens zorgen voor een schijnbare lekkage en/of 

op termijn corrosie veroorzaken. De ketel kan dan 

moeilijk beoordeeld worden op eventuele bescha-

digingen.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

• losse delen vastzetten of verwijderen;

• beplakken met model K.

Personeel van afzender/verlader

• de wagen niet beladen.

Criterium / norm (vloeistoffen)
3.  De ketelwand is vrij van ladingresten (gemorst 

product). 

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• ladingresten (laten) verwijderen. 

 
Criterium / Norm (gassen)
4.  Oranje band is rondom en zonder onderbreking 

aanwezig en duidelijk zichtbaar.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur 

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• de wagen uitzetten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de wagen niet beladen.

17

VN
C

I |
 V

er
vo

er
 G

ev
aa

rli
jk

e 
St

of
fe

n:
 K

en
ba

re
 G

eb
re

ke
n 

Ke
te

lw
ag

en
s



Foto toelichting:

1. Bovenlosser, niet geïsoleerd

2. Bovenlosser geïsoleerd

3. Onderlosser niet geïsoleerd

1

2

3

Vloeistofketelwagens

Vloeistofketelwagens kunnen bovenlossers of onderlossers zijn. Er zijn ook 

wagons die zowel van boven als van onder kunnen worden geladen/gelost.  

De wagons kunnen voorzien zijn van isolatie.



Foto toelichting:

1. Afdichtingspictogram geeft aan welk  

afdichtingsmateriaal gebruikt is (zie kader 

hieronder)

2. Datum volgende keuring en keuringcode 

“L” (dichtheidstest)

3. Tankcode

4. TE 22: Crashbuffers 

TE25: extra bescherming bijv. opklim-

beveiliging, overbufferingsbeveiliging, 

beschermplaat

5. Voorbeelden TE25

23
1

4

5

Pakkings 
pictogram

Pakkings/
afdichtingsmateriaal

1 PTFE
2 PTFE

FKM FPM (bijv. Viton)
Grafiet

3 PTFE, NBR (bijv. Perbunan)
FKM, FPM (bijv. Viton)
Grafiet
IT - vervangingsmateriaal

9 Speciaal materiaal

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Ketelbeproevingstermijn 
en andere aanduidingen

Criterium / Norm
Voorgeschreven termijn van ketelbeproeving is niet 

overschreden.

Let op! Lege, ongereinigde wagens mogen na het 

overschrijden van de beproevingstermijn wel ter 

keuring worden verzonden.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Beproevingstermijn beladen wagen overschreden:

• wagen uitzetten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader:

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

De wagen niet beladen.
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Foto toelichting:

1. Bandbevestiging

2. Zadelbevestiging

2

1

Criterium/Norm
3. De bevestiging tussen reservoir en onderstel is 

onbeschadigd (geen scheuren groter dan ¼ van 

de doorsnede in het zadel, de stoel of de banden). 

De lasnaden die het reservoir met het onderstel 

verbinden vertonen geen scheuren. 

De bouten of nagels zijn aanwezig (minder dan  

10% ontbreekt). 

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• lege wagen blauw beplakken (model K); 

• beladen wagen uitzetten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de wagen niet beladen.

Bevestiging van het  
reservoir op het onderstel



Foto toelichting:

1. Zijafsluiter met blindplaat

2. Ontgassingskraantje tussen zijsluiter en 

schroefkoppeling (weco)

2

1

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium / norm
1. Zijafsluiters zijn gesloten en vergrendeld;  

verzegeling is optioneel. 

Let op! Hoewel verzegeling geen RID eis is, wordt 

ten strengste geadviseerd dit wel te doen uit oog-

punt van veiligheid en security.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• zijafsluiters sluiten

Is dit niet mogelijk:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

Zijafsluiters sluiten en vergrendelen.

Is dit niet mogelijk:

• de wagen lossen;

• eventuele lekkage dient verholpen te worden.

Criterium / norm
2. Schroefdop of blindflens is aangebracht

Let op! Deze dient recht en met de juiste kracht 

vastgezet te zijn en de goede staat van de pakking 

dient gecontroleerd te zijn. De schroefdop die 

niet gebruikt is dient ook visueel gecontroleerd te 

worden om te zien of deze goed is gesloten en niet 

beschadigd is. Een blindflens dient voorzien te zijn 

van alle bouten en vastgezet te zijn. 

Voor beide afdichtingen geldt: er is geen zichtbare, 

riekende of hoorbare lekkage.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• bij een wagen zonder RID-stoffen de schroefdop 

plaatsen:

• bij een wagen met RID-stoffen melden volgens 

de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de schroefdop of blindflens (laten) plaatsen.

Uitrusting laad- en losinrichtingen
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Foto toelichting:

1. Stofkap

2. Ontluchtingdop

3. Minimaal 3 windingen van het schroef-

draad dienen zichtbaar te zijn. 

Situatie op foto is FOUT

4. Blindflens met losse bout = FOUT

5. WECO koppeling

1

2

3

54

Criterium/ norm
3. De blindflens of dop WECO (schroef) koppeling is 

aanwezig en gesloten. Alle bouten zijn aanwezig en 

fysiek gecontroleerd. Er is geen zichtbare, riekende 

of hoorbare lekkage. Elke bout dient conform de 

EN-normen dusdanig lang te zijn dat na de moer 

minimaal 3 windingen van het schroefdraad zicht-

baar zijn. Voor gaswagens (zoals ammoniak) dienen 

koudebestendige bouten gebruikt te worden. 

Laad en losinrichting aan de onderzijde vertonen 

geen lekkage.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• bij lekkage melden volgens de plaatselijke 

procedure. 

• dop WECO snelkoppeling plaatsen: indien ver-

antwoord zonder bescherming.

• ontbrekende bouten in de blindflens plaatsen.

Is plaatsen van de bouten niet mogelijk of is de 

blindflens niet aanwezig:

• de wagen uitzetten en melden volgens de plaat-

selijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de blindflens en/of bouten (laten) plaatsen:

• dop WECO snelkoppeling plaatsen.

Uitrusting laad- en losinrichtingen



Foto toelichting:

1. Verzegeling

2. Mangatdeksel afgesloten door knevels

3. Afsluiters bovenzijde met blindflens

4. Beschermkap voor afsluiters bovenzijde

1

3

4

2

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium / norm
Mangatdeksels zijn gesloten en vergrendeld en 

eventueel verzegeld. 

Let op! Hoewel verzegeling geen RID eis is, wordt 

ten strengste geadviseerd dit wel te doen uit oog-

punt van veiligheid en security.

Let op! Voor wagencontroleur geldt: voor zover dit 

zichtbaar is vanuit het ballast / grindbed.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• het mangatdeksel sluiten en vergrendelen en bij 

voorkeur verzegelen, maar dat is niet verplicht.

Uitrusting aan de bovenzijde
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Foto toelichting:

1. Beschermkappen mangat en laad- en 

losinrichting zijn open

2. Laad- en losinrichting aan bovenzijde zijn 

gesloten en verzegeld

3. Mangatdeksel open

4. Mangatdeksel afgesloten door bouten1

2

3

4

Pas op voor overdruk.
Bij een geringe overdruk in de wagon is de 

kracht die uitgeoefend wordt op het mangat 

al heel hoog, en dus levensgevaarlijk.

Alvorens het mangat te openen dient men 

zich ervan te overtuigen dat de wagon druk-

loos is. Vertrouw niet blind op een mano-

meter – indien deze gemonteerd is achter 

een breekplaat wordt niet de druk van de 

tank weergegeven!

Criterium/ norm
• De laad- en losinrichting aan de bovenzijde is 

gesloten.

• Beschermkappen zijn gesloten en vergrendeld.

• Vanuit het ballast / grindbed herkenbaar doordat 

er geen stank optreedt en er geen ladingsresten 

zichtbaar zijn.

Let op! Voor wagencontroleur geldt: voor zover dit 

zichtbaar is vanuit het ballast / grindbed.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de uitrusting laad-en losinrichting sluiten 

(afsluiters dicht, blindflenzen aanwezig en alle 

bouten/knevels vast); beschermkappen sluiten, 

vergrendelen en eventueel verzegelen.

Laad-en losinrichting  
aan de bovenzijde



1

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium / Norm
Alleen voor gaswagens: de spankabel (trekkabel) 

voor de bediening van de bodemklep is aanwezig en 

normaal bedienbaar. Voorbeelden daarvan zijn de 

talurit klem en kabelkies. 

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• trekkabel bedienbaar maken.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• trekkabel (laten) aanbrengen.

• bedienbaar maken.

Spankabel en oog voor  
bevestiging railhaak  
voor laden/lossen

Foto toelichting:

1. Spankabel voor gasketelwagens
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Foto toelichting:

1. Bodemklep

1

1. hydraulisch systeem

2. mechanisch systeem (Gestra)

3. gemodificeerd mechanisch systeem 

(Hydraulische Gestra)

Opmerking: er bestaan ook pneumatische syste-

men die in de praktijk echter niet zo vaak gebruikt 

worden; in deze uitgave worden deze systemen niet 

behandeld. De uitrusting van laad- en losinrichtin-

gen behandeld vooral gaswagens. 

Criterium / norm
De bodemkleppen zijn gesloten en vergrendeld; 

verzegeling is optioneel (handwiel-, hefboom- of 

hydraulische bediening). 

Let op! Hoewel verzegeling geen RID eis is, wordt 

ten strengste geadviseerd dit wel te doen uit oog-

punt van veiligheid en security.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• bodemkleppen sluiten en vergrendelen.

Is afsluiten niet mogelijk: 

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• bodemkleppen sluiten en vergrendelen.

Is dit niet mogelijk:

• de wagen (laten) lossen.

Uitrusting laad- en losinrichting 
van gasketelwagens



1

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium/Norm
Stand indicator/verklikker staat OMLAAG.

Het systeem is gesloten als de aanwijzer naar 

beneden wijst.

Maatregelen bij afwijken van de norm
Controleer of de wagen beladen, ledig/ongerei-

nigd of onbeladen/gereinigd is (dit maakt verschil 

mogelijk in afhandeling). Als de wagen beladen of 

ledig/ongereinigd is: druk een keer op de verklikker 

om te controleren of deze (door bijv. corrosie) niet 

is blijven hangen. Vervolgens eventueel alarmeren: 

er is kans op ladingverlies. Of kan de bodemklep 

alsnog veilig gesloten worden?

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• wagen uitzetten en “rood” beplakken.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• klep sluiten en indicator/verklikker dient naar 

beneden te wijzen. Indien na sluiten de indicator 

nog steeds in de open stand staat, dan de ketel-

wagen laten repareren. 

Hydraulische bodemklep  
voor gasketelwagens

Foto toelichting:

1. Verklikkers
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1

2

Criterium/Norm
De hefboom achter het pomphuis is vrij beweeg-

baar (geen voorwerp tussen hefboom en nok aan 

pomphuis).

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• voorwerp tussen hefboom en nok verwijderen.

Is dit niet mogelijk:

• de wagen uitzetten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel afzender/verlader

• voorwerp tussen hefboom en nok verwijderen;

• restvloeistof uit de losleiding verwijderen. 

Bodemklep type hydraulisch  
(P 160) voor gasketelwagens

Foto toelichting:

1. FOUT: bodemklep is onderstopt 

2. GOED



Foto toelichting:

1. Vorstbouten

2. Peilglas, waarbij olie te zien moet zijn

1

2

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium/Norm
De vorstbouten, 2 stuks (met grote kop) zijn aan-

wezig in het pomphuis. Deze dienen alleen bij een 

noodlossing te worden gebruikt.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein-rangeerdeel:

• zijn er bouten met de grote kop geplaatst (dit  

zijn de vorstbouten uit het pomphuis) in de  

bodemkleppen, dan deze laten verwijderen  

door bevoegd personeel van de hulpverlenings-

diensten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader  

Contact opnemen met de wageneigenaar 

• de wagen niet beladen

• lossen in overleg met wageneigenaar.

Bodemklep type hydraulisch  
voor gasketelwagens
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Criterium/Norm
Het handwiel van de oliepomp is vergrendeld met 

de daarvoor bedoelde middelen.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

• handwiel vergrendelen.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• handwiel vergrendelen en verzegelen. 

 

Let op! Hoewel verzegeling geen RID eis is, wordt 

geadviseerd dit wel te doen uit oogpunt van veilig-

heid en security. 

Bodemklep type  
hydraulisch voor  
gasketelwagens



1

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium/Norm
De oliestandaanwijzers (zgn. verklikkers) staan in 

de laagste stand.

Let op! Indien beide in de hoogste stand staan, 

controle uitvoeren op het punt zoals vermeld op 

bladzijde 27. 

Let op! Behalve de afgebeelde verklikkers komen 

ook peilglaasjes voor.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• verklikkers controleren (verklikkers naar be-

neden drukken, deze moet in deze stand blijven 

staan).

Indien één van beide verklikkers omhoog blijft 

staan: 

• contact opnemen met de afzender/verlader om 

het systeem te laten ontluchten.

Is dit niet mogelijk:

• de wagen uitzetten en “rood” beplakken.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• hydraulisch systeem controleren en zo nodig 

herstellen.

Blijft de verklikker in de hoogste stand staan:

• de wagen niet beladen of de wagen lossen.

Bodemklep type hydraulisch

Foto toelichting:

1. Oliestandaanwijzers (zgn. verklikkers)
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1

2

Criterium/Norm
De hefbomen staan horizontaal (geen voorwerp 

tussen hefboom en ketelwand). De nok moet in  

de vergrendeling staan.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij het aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• onderstopping van de hefboom verwijderen.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

     

Personeel van de afzender/verlader

• onderstopping verwijderen en functioneren 

controleren

• resterend vloeibaar gas uit de lospijp  

verwijderen. 

Bodemklep type GESTRA  
(mechanisch) (HWV 36)

Foto toelichting:

1. GOED vergrendeld

2. FOUT niet vergrendeld



1

2

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium/Norm
De vorstbout is uitgedraaid en geborgd ( indien een 

borging of een zichtbare rest daarvan aanwezig is).

Kapje geplaatst (indien aanwezig).

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• als borging (bijv. groen kapje) aanwezig is,  

dit plaatsen.

Is de vorstbout niet uitgedraaid:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact laten opnemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• als borging aanwezig is, deze plaatsen.

Is de vorstbout niet uitgedraaid:

• vorstbout (laten)uitdraaien. Let op dat binnen-

huis (waar vorstbout ingedraaid zit) niet kan 

meedraaien. 

• vloeibaar restgas uit de laad-en losleidingen 

verwijderen. 

Bodemklep type GESTRA (deel 2)

Foto toelichting:

1. GOED kapje aangebracht

2. FOUT kapje los, vorstbout ingedraaid;  

indien groen kapje niet meer geplaatst 

kan worden is vorstbout deels of helemaal 

ingedraaid
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1

2

Beschrijving van de bodemklep  
bediening
De aanwezigheid van de oliedruk wordt kenbaar 

gemaakt door een of twee verklikkers. Na lading  

of lossing wordt de handel van de handpomp weer 

ingeschoven en de railhaak losgemaakt. De olie-

druk valt onder de bodemklep weg waardoor deze 

automatisch sluit. Het wegvallen van de oliedruk 

brengt de verklikkers weer in de laagste stand 

terug. Pas dan kan de deur van de bedieningskast 

worden gesloten. Als laatste wordt de los- of laad-

inrichting afgekoppeld.

Criterium / Norm
De deur van het bedieningskastje is dicht.

Indien kastje open: verklikkers controleren (olie 

aanwijzers naar beneden drukken, deze moeten  

in deze stand blijven staan).

Let op! Indien verklikkers naar boven staan (open 

stand) kan kastje niet gesloten worden.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij het aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

Indien één van beide aanwijzers omhoog blijft 

staan:

• contact opnemen met de afzender/verlader om 

het systeem te laten ontluchten.

Is dit niet mogelijk:

• de wagen uitzetten en “rood” beplakken.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• hydraulisch systeem controleren en zo nodig 

herstellen.

Blijft de oliestandaanwijzer in de hoogste stand 

staan:

• de wagen niet beladen of de wagen lossen.

Hydraulische bodemklep  
van GESTRA (deel 2)

Foto toelichting:

1. GOED Bodemklep gesloten

2. FOUT Bodemklep open



1

2

3

Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium/ norm
Alle afsluiters dienen ter voorkoming van ontijdige 

opening geborgd te worden. Dat dient plaats te 

vinden door middel van bijvoorbeeld borgpennen  

of andere systemen die door de fabrikant zijn aan-

gegeven. In voorkomende gevallen mag ook gebruik 

worden gemaakt van kwalitatief deugdelijke zegels 

(of tiewraps).

Let op! Een ‘zegel’ voor zekerstelling dat een 

afsluiter niet open is geweest na belading is van 

onvoldoende kwaliteit om als borging beschouwd te 

worden.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• Borgpen aanbrengen of borgen d.m.v. deugde-

lijke tiewrap.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact op laten nemen 

met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• originele borging van fabrikant van afsluiter aan-

brengen of een andere, deugdelijke borging. 

Borging afsluiter

Foto toelichting:

1. Borging d.m.v. beugel (geen borgpen)

2. Borgpen

3. Tiewrap als verzegeling
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2

3

4

Criterium / Norm
Bijbehorende stofkap / pressurecap geplaatst. 

Opmerking: een stofkap is bedoeld om te voor-

komen dat er vuil/stof in de afsluiter komt en de 

pressurecap is formeel een afsluiter, waarbij de 

indicator aangeeft of er druk op de pressurecap 

staat. Stofkap en pressurecap dienen vrij te zijn van 

lekkage en/of ladingresten.

Alleen voor verlader:

• systeem gesloten;

• afdichtring in de stofkap geplaatst en intact;

• indien aanwezig: pressurecap omlaag.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur  

Bij aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en direct contact laten  

opnemen met de afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• waar nodig en mogelijk (laten) herstellen/ 

reinigen;

• indien niet mogelijk wagen niet beladen of  

wagen (laten) lossen, reinigen en ontgassen  

en voor herstel naar de werkplaats zenden.

Dry-break systemen  
(koppelingen/afsluitinrichting)

Foto toelichting:

1. Pressurecap drukloos

2. Pressurecap onder druk (foutsituatie)

3. Dry-break koppeling met pressurecap

4. Stofkap



Toelichting herkenning kenbare gebreken

Criterium/ norm
De aardverbindingen zijn aanwezig en bevestigd.

Let op! Alleen bij zichtbare aardverbindingen

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein-of rangeerdeel:

• indien een of meer (niet alle) aardverbindingen 

ontbreken dan dient een blauwe beplakking 

aangebracht te worden (model K).

• ontbreken alle aardverbindingen, wagen uitzet-

ten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact opnemen met de 

afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• de wagen niet beladen.

Aardverbindingen  
tussen reservoir en 
onderstel
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De hierna besproken kenbare gebreken en andere afwijkingen 

zijn niet specifiek voor ketelwagens met gevaarlijke stoffen, maar 

voor alle ketelwagens.

Informatief



Informatief

Witte band voor auto-
matische beluchting 

voor vloeistof ketelwa-
gens

Ketelwagens voor vloeistoffen die voorzien zijn van een witte verticale band 

geven aan dat de ketelwagen een voorziening heeft waarbij bij opening van het 

bodemventiel tevens een beluchtingsklep bovenop de wagen wordt geopend. 

Daarom dient de beluchtingsleiding (onderzijde) tijdens lossen / vullen geopend 

te zijn zodat men een flow heeft, om overdruk of vacuümzuigen (implosie) te 

voorkomen.

Ten behoeve van Europese harmonisatie is door de 

internationale branchevereniging van particulie-

re wagoneigenaren (UIP = International Union of 

Private Wagons ) geadviseerd om de witte band op 

de ketelwagens voor vloeistoffen (zie foto bovenaan 

pagina) te vervangen door een verticale witte pijl 

aan beide zijden van de ketelwagen. Daarmee wordt 

aangegeven dat de ketelwagen voorzien is van een 

inrichting om overdruk of vacuümzuigen (implosie) 

te voorkomen. Bestaande witte banden hoeven niet 

direct verwijderd te worden, maar bij eventuele 

vernieuwing.
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Ketelwagens zonder automati-
sche werkende vacuümklep en 
handbediende beluchtingsklep

Ketelwagens voor vloeistoffen die voorzien zijn van 

een beluchtingsklep met geforceerde bediening, 

maar zonder een automatisch werkende vacuüm-

klep in de dampretourleiding, dienen niet voorzien 

te zijn van een witte sticker of witte band al dan niet 

onderbroken (zie foto’s onder met rood kruis). Deze 

aanduidingen dienen verwijderd te worden. 

Deze ketelwagens dienen 

voorzien te worden van de vol-

gende aanduiding (zie kader 

links) aan beide kanten van de 

ketelwagen op het midden van 

de tank (verticaal) binnen een 

afstand van 3000 mm links of 

rechts van het mangat en in 

de buurt van de niet-actieve 

dampretour aansluiting.

Ketelwagens zonder automatisch werkende vacu-

umklep in het dampretoursysteem kunnen voorzien 

te zijn van een sticker aan beide kanten van de ke-

telwagen in de buurt van de dampretouraansluiting 

die aangeeft dat de gaspendelleiding moet worden 

geopend alvorens het bodemventiel wordt geopend, 

zoals onderstaand.
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2

3

Informatief

Voor ketelwagens kunnen verschillende soorten 

remblokken gebruikt worden. Het verschil tussen 

gietijzer blokken (GG – Grauguss)  en kunstofblok-

ken (K en LL) heeft te maken met het gewicht en de 

geluidsproductie bij het remmen. Gietijzerblokken 

kunnen vervangen worden door LLblokken 

(composiet), maar beide typen mogen niet tege-

lijkertijd op dezelfde wagon worden toegepast. 

Kunststofblokken zijn onderling niet uitwisselbaar 

– de toegepaste materiaalsoort (K of LL) staat 

vermeld op de wagon In 2020 dient 80% van de 

goederenwagons in  Nederland te zijn voorzien van 

geluidsarme 

remblokken.

remblokken

Foto toelichting:

1. Gietijzeren blokken

2. LL-blokken

3. K-blokken
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5

2

3

1

Of K- dan wel LL-blokken zijn gemonteerd is zicht-

baar middels een aanduiding op de draagbalk van 

de wagon.

Beschadigde remblokken zijn te herkennen aan 

scheurvorming en dienen vervangen te worden.

Kunststof remblokken zijn weliswaar lichter en 

stiller, maar voeren de warmte slechter af en 

zullen eerder vervangen moeten worden. Foto 5 

laat een LL-remblok zien waarmee ca. 20 km is 

gereden met een vastgelopen rem.

Foto toelichting:

1. Aanduiding K- en LL-blokken op draagbalk

2. Een K-remblok en zijn houder

3. LL-remblokken op hun houder

4. Kapot remblok, normale slijtage

5. LL-remblok met vastgelopen rem

remblokken



1

Informatief

Criterium/ norm
De positie van het omstelgewicht (in dit geval 48 

ton) dient in de juiste stand onbeladen (leeg of leeg 

ongereinigd = circa 27 ton) of beladen (circa 60 ton) 

te staan. Boven 48 ton dient het omstelgewicht in 

de stand ‘beladen’ gezet te worden.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• bij hogere belading dan het omstelgewicht  

hendel omstellen.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact opnemen met de 

afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• juiste beladingsmassa (leeg/vol) via handel 

instellen

Omstelgewicht t.b.v.  
instelling van de remmen

Foto toelichting:

1. Omstelgewicht
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Foto toelichting:

1. Remblokken 

2. Schroefveren

3. Chassis van ketelwagen

Lossen van ketelwagens is beschreven in Cefic 

guidelines en/of procedures van producenten, 

ontvangers en/of verladers. Extra attentie wordt 

gevraagd voor het niet op de handrem zetten van 

ketelwagens tijdens lossen of laden. De remblok 

houders zijn vastgezet aan het chassis van de ketel-

wagen zelf. Indien de rem vast gezet wordt tijdens 

het laden en lossen kunnen de schroefveren van de 

wielophanging hun verende werking niet uitvoeren. 

De ketelwagen heeft dan niet de mogelijkheid om 

in of uit zijn vering te komen totdat de kracht op de 

remblokken zodanig wordt dat de schroefveren met 

een klap uit of in hun vering komen met mogelijk 

schade aan remblokken dan wel losinstallatie 

(denk aan een losarm) tot gevolg. Tijdens het laden 

en lossen alleen de wielblokken (wheelchocks) 

gebruiken om onverwachte bewegingen van de 

ketelwagen tegen te gaan.

Laden/lossen – 
geen handrem gebruiken

13

2



1

2

3

Criterium/ norm
Aspotten dienen onbeschadigd te zijn - roest kan 

duiden op beschadiging en/of warmlopen.

Geen natte (olie)plekken. 

De bladveren dienen niet gebroken te zijn. 

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• wagen uitzetten.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact opnemen met de 

afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• lege wagon niet in belading nemen, volle wagon 

lossen. Contact opnemen met de verhuurder.

Aspotten en bladveren 

Foto toelichting:

1. Bladveren

2. FOUT

3. GOED
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4

3

Criterium / norm
Crashbuffers zijn voor een aantal stoffen (TE 22) 

verplicht waarbij de verplichting ook afhankelijk 

kan zijn van de leeftijd van de ketelwagen. De gele 

driehoeken dienen zichtbaar te zijn op een werken-

de crashbuffer. Voor sommige stoffen is ook een 

overbufferingsbescherming (TE 25) vereist. (zie 

RID 6.8.4).

Crashbuffers worden regelmatig in combinatie met 

overbufferingsbescherming (opklimbeveiliging en/

of beschermplaat) geïnstalleerd als extra beveili-

ging.

Maatregelen bij afwijken van de norm

Personeel met bevoegdheid wagencontroleur

Bij aantreffen in een trein- of rangeerdeel:

• melden volgens de plaatselijke procedure.

Bij het uithalen van de ketelwagen bij de afzender/

verlader: 

• de wagen weigeren en contact opnemen met de 

afzender/verlader.

Personeel van de afzender/verlader

• lege wagon niet in belading nemen, volle wagon 

lossen. Contact opnemen met de verhuurder.

Crashbuffers (TE 22) en  
Overbufferingsbescherming (TE 25)

Foto toelichting:

1. Gele driehoek

2. Crashbuffer

3. Opklimbeveiliging

4. Beschermplaat

5. Onbruikbare cq. aangesproken buffer  

na botsing



Ketelwagens (zowel vol als leeg) zijn zo nu en dan 

voorzien van een stikstofatmosfeer. Voor sommige 

producten dient om kwaliteitsredenen een stikstof-

deken aangebracht te worden boven het product. 

Geloste ketelwagens kunnen worden gespoeld met 

stikstof om de zuurstof te verdringen in verband 

met productwissel of transport naar een werk-

plaats voor reparatie of keuring.

De aanduiding kan op verschillende manieren 

plaatsvinden met zowel tekst als pictogrammen.

DE TANK VAN EEN KETELWAGEN IS EEN 

BESLOTEN RUIMTE, BETREED NOOIT DE TANK 

ZONDER ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING 

EN MEET REGELMATIG OP ZUURSTOF EN 

EXPLOSIEF!

Dergelijke ketelwagens onder stikstofatmosfeer 

(tot 2 bar) hoeven niet voorzien te zijn van de 

gebruike lijke kenmerking zoals GEVI-UN-code en 

gevaar etiketten.

Stikstof als spoelmiddel

Informatief 49



Ten behoeve van Europese harmonisatie is door 

de internationale branchvereniging van particulie-

re wagoneigenaren (UIP = International Union of 

Private Wagons) geadviseerd om de markering van 

ketelwagens uit te voeren met gele tape met 

zwarte letter met de onderstaande tekst

Of uitgeschreven in een van de CEN-talen : 

Nitrogen / Stickstoff of Azote 

De tape dient aangebracht te worden op alle man-

gaten, product en dampretour aansluitingen op de 

manier zoals in onderstaande foto’s is aangegeven.

Aanduidingen op het klapbord (zie foto onder) en

zoals bijvoorbeeld zichtbaar in onderstaande foto 

zijn daarnaast ook toegestaan en worden veelvuldig 

toegepast.

Gele tape met zwarte letter



1

Informatief

Voor de juiste werking moet de aardverbinding 

in veel gevallen “blank” gemaakt worden omdat 

anders het contact door roestvorming e.d. niet altijd 

tot stand kan komen.

Aardverbindingen

Voor het laden en lossen dient voor bepaalde 

producten een aardverbinding aangebracht te 

worden tussen de ketelwagen en de vaste installatie 

van de vuller / ontvanger. Hiervoor dienen de speciale 

aardingsnokken gebruikt te worden.

Foto toelichting:

1. Aardnokken
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Graffiti

Indien ketelwagens voorzien zijn van graffiti dient 

nagegaan te worden of de opschriftenborden, 

gevaarsetiketten en de oranje band nog goed zichtbaar 

zijn. Daarnaast dienen ook het wagennummer en andere 

opschriften zoals de bedieningsvoorschriften nog leesbaar te zijn. 

De leesbaarheid van de bedieningsvoorschriften is geen wettelijke vereiste.

Foto toelichting:

1. Bedieningsvoorschriften, de leesbaarheid 

van de bedieningsvoorschriften is geen 

wettelijke vereiste

2. Te zien is een klapbord waarop het  

GEVI/UN-nummer (eventueel in de vorm 

van Kemlerbord) zichtbaar moet zijn 

2

1

Bij het optreden van een druppellekkage kan deze 

worden opgeheven door een zogenaamde ‘dogstar-

plug’ in de laad/losleiding onder de ketelwagen aan 

te brengen als tijdelijke oplossing.

Als een ‘dogstarplug’ geplaatst is, moet deze 

duidelijk worden gekenmerkt middels een label of 

rood-wit lint aan de laad/losleidingen (beide zijden), 

dit om te voorkomen dat de wagon per ongeluk in 

het normale vervoersproces terecht komt.

dogstar plug
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worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid, 

noch voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslis-

singen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze uitgave.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-

tomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van de uitgever: VNCI, Postbus 443, 2260 AK Leidschendam.

Appendix
De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Nederlandse taal is te vinden op de website 

van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT):

http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/gevaarlijke_stoffen/wetenregelgeving/

Voor internationale regelgeving wordt verwezen naar de website van OTIF: 

http://www.otif.org/en/dangerous-goods.html
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