
Dubbelplaten 

 

Beste leden. 

Bijgaand informeren wij u over een verandering in wetgeving betreft het plaatsen van dubbelplaten. 

Vanaf Oktober 2018 veranderd de wetgeving omtrent het aanbrengen van dubbelplaten. De grootste 

verandering zit erin, dat het vanaf die datum niet meer toegestaan is om een plaat (kim of 

vlakbeplating) die de minimale dikte heeft onderschreden te dubbelen.  Voorbeeld: de afkeurmaat 

van de kim is 6 mm. Meet de expert bij de huidige regelgeving een dikte van bv. 5,8 mm dan mag u 

een dubbelplaat aanbrengen. Vanaf oktober 2018 is dit niet meer toegestaan en zal de huidige plaat 

verwijderd moeten worden en er een nieuwe plaat ingezet moeten worden. Hierbij moet ter plaatse 

de laadvloer, trimvulling en eventueel de dubbele wand verwijderd worden. Uiteraard brengt dit zeer 

(onnodig) hoge kosten met zich mee.  

Ook onder machinekamers is het niet meer toegestaan om vlakbeplating te dubbelen als de 

minimale dikte is onderschreden. Uiteraard zit er niemand op te wachten om vlakbeplating onder 

machinekamers te gaan verwijderen. 

Wij adviseren u om u vlakrapport goed te bestuderen en tijdig de benodigde dubbelplaten aan te 

brengen. Want zoals gezegd mag een plaat die nog niet aan de afkeurmaat zit gewoon verdubbeld 

worden. 

Hoe gaat deze regel in de praktijk werken: Uiteraard hebben wij al contact gehad met diverse 

verzekeringen en experts en ook zij zijn hoogst ongelukkig met deze nieuwe wetgeving, zeker gezien 

het feit, dat nut en noodzaak niet aangetoond zijn. Gaat een expert u echt op hoge kosten jagen bij 

een onderschrijding van 0,1 mm? 

 

Wat doet BLN? 

Ondanks alle input in de technische commissie, is het helaas niet gelukt deze wetgeving aangepast of 

terug gedraaid te krijgen. 

 

Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met, 

 Gerard Kester of Annelies van Dijk 

gerardkester@bln.nl  of anneliesvandijk@bln.nl 

Tel. 078 782 05 65 
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