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Aanhangsel R03 

Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteits-

borgingssysteem bij de reparatie van verpakkingen: 

Stijve IBC. 

Dit aanhangsel is onderdeel van de richtlijn: 

Eisen aan het kwaliteitsborgingssysteem voor de productie, 

reconditionering, reparatie en ombouw van verpakkingen, 

Intermediate Bulk Containers en Large Packagings voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen 



| Richtlijn 01 | Aanhangsel R03 | 1 juni 2013 | 2 

Inhoudsopgave 
 

1 Inleiding 2 

2 Procesbeschrijving en controles 3 

2.1 Reparatie van metalen IBC’s 3 

2.2 Vervanging van de binnenhouder van combinatie IBC’s 3 

 

 

1 Inleiding 
 

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen definieert de reparatie van IBC’s als volgt: 

 

Gerepareerde IBC: een metalen IBC, een IBC van stijve kunststof of een combinatie-IBC, die als 

gevolg van stoten of door een andere oorzaak (bijv. corrosie, brosheid of andere sporen van 

verminderde sterkte in vergelijking met het beproefde constructietype) zodanig is hersteld, dat hij 

weer aan het beproefde constructietype voldoet en de beproevingen van het constructietype kan 

doorstaan. In de zin van het ADR  wordt de vervanging van de stijve binnenhouder van een 

combinatie-IBC door een houder volgens de oorspronkelijke specificatie van de fabrikant als 

reparatie beschouwd. Routineonderhoud van IBC’s wordt echter niet als reparatie beschouwd. De 

verpakkingslichamen IBC’s van stijve kunststof en de binnenhouders van combinatie-IBC’s zijn niet 

te repareren. 

 

Voor de volledigheid volgt hier ook nog de definitie van het routineonderhoud van  IBC’s: 

 

Het routinematig uitvoeren van werkzaamheden aan metalen IBC’s, IBC’s van stijve kunststof of 

combinatie-IBC’s, zoals: 

a. Reiniging; 

b. Verwijdering en herinstallatie of vervanging van  sluitingen van verpakkingslichamen (met 

inbegrip van bijbehorende pakkingen), of van bedrijfsuitrusting, volgens de specificaties van de 

oorspronkelijke fabrikant, op voorwaarde dat het dicht zijn van de IBC gecontroleerd wordt; of 

c. Herstel van constructieve uitrusting die niet rechtstreeks verband houdt met het  omsluiten van 

gevaarlijke goederen of het handhaven van de losdruk, zodat aan het beproefde constructietype 

voldaan wordt (bijv. het richten van staanders of hijsinrichtingen), op voorwaarde dat de 

omsluitingsfunctie van de IBC niet aangetast wordt. 

 

Gelet op bovenstaande definitie van de reparatie vallen in de praktijk de volgende handelingen onder 

het begrip reparatie van IBC’s: 

- Reparatie van metalen IBC’s; 

- Vervangen van de (kunststof) binnenhouder van combinatie IBC’s.  

 

Bij reparatie van IBC’s is geen sprake van een continuproces, maar iedere individuele IBC wordt 

apart behandeld. Dit betekent, dat in dit aanhangsel voor de opzet van het kwaliteitsplan is gekozen 

voor een beschrijving van het proces van de reparatie met de daarbij uit te voeren controles.  

 

 



| Richtlijn 01 | Aanhangsel R03 | 1 juni 2013 | 3 

2 Procesbeschrijving en controles 
 

2.1 Reparatie van metalen IBC’s 

 

Bij de aanwezigheid van deuken en/of scheuren in het verpakkingslichaam van metalen IBC’s 

kunnen deze worden gerepareerd volgens onderstaande werkwijze: 

- Uitdeuken van het verpakkingslichaam of het deksel van de IBC op mechanische wijze of door 

middel van het inwendig op druk brengen met water (maximale druk is de druk, waarmee de 

inwendige druktest bij de typekeuring is uitgevoerd); 

- Lassen van scheuren in het verpakkingslichaam met name bij het mangatdeksel en het 

veiligheidsventiel. Het lassen moet gebeuren door gecertificeerde lassers;  

- Uitvoeren van een 5-jaarlijkse inspectie volgens de daarvoor geldende procedures. 

 

 

2.2 Vervanging van de binnenhouder van combinatie IBC’s 

 

Vervanging van de kunststof binnenhouder van combinatie IBC’s is mogelijk volgens de volgende 

werkwijze: 

- Voorafgaand aan het vervangen wordt de buitenhouder geïnspecteerd op het overeenkomen met het 

oorspronkelijke type en het nog kunnen voldoen aan de testeisen. Dit betekent dus dat de 

buitenhouder geen kapotte onderdelen mag bevatten;  

- Er wordt een binnenhouder vervangen van hetzelfde type en fabrikant als van de binnenhouder van 

het oorspronkelijk gekeurde type. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van de kenmerking van 

de binnenhouder; 

- Het vervangen vindt plaats volgens de procedure van uitbouwen en inbouwen van de fabrikant van 

de betreffende IBC; 

Na afloop van het vervangen wordt een 5-jaarlijkse inspectie volgens de daarvoor geldende 

procedure uitgevoerd. 

 

 

 

 

 


