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EUROCODES +  NATIONALE BIJLAGES

Eurocode 0: Basis of Design
Eurocode 1: Belastingen
Eurocode 2: Beton
Eurocode 3: Staal
……
Eurocode 6: Metselwerk
….
Eurocode 8: Aardbevingen: in Nederland niet aangewezen in het Bouwbesluit bij de introductie van de 
Eurocodes, dus ook geen Nationale Bijlage
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NPR 9998
Rekenregels ontwerp van nieuwe constructies of toetsing van bestaande constructies.

Gebaseerd op IR=10-5 (Pmean). Rekenen in kansen.
Niet alles is bekend
Wat is de kans dat een zware aardbeving voorkomt? M=4, M=5…
Wat is de kans dat een huis instort door zo’n beving?

Verschillende versies: 2015, 2017, 2018. Kies altijd de laatste versie.
Gaswinning gedaald van ca 50 BCM naar 16 BCM: grote reductie in aardbevingsbelasting
Inzichten van triltafeltesten zijn beschikbaar gekomen

Geeft niveau’s van rekenmethoden: van grof naar fijn. 
Van snel en conservatief naar tijdrovend en dichtbij de werkelijke sterkte.
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NPR 2018; Par 2.2.3:
De verificatie van de betrouwbaarheid mag zijn uitgevoerd op basis van een volledige 
probabilistische of een semiprobabilistische benadering. Deze NPR (met uitzondering van bijlage 
F) is gebaseerd op een semiprobabilistische benadering. Een volledig probabilistische benadering 
moet voldoen aan 3.5(5) van NEN-EN 1990.

Twee mogelijkheden toetsing betrouwbaarheid: 
met rekenregels zoals bij ontwerp en toetsing gebouwen
met een risicoanalyse

De NAM HRA studie in combinatie met een volledige correcte exposure database is daarmee 
een invulling van NPR 9998.
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Is een ‘gereedschapskist’ voor toetsing IR=10-5 in geval door de constructeur een model gemaakt wordt 
van het gebouw belast door aardbevingsbelasting.
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NPR VOOR ELK GEBOUW? 

Kan een model gemaakt worden voor elk gebouw?

Exacte gebouwopbouw (verbindingen!) niet te kennen
binnen redelijke tijd 
met een redelijke interventie

Het werken met een beperkt aantal indexgebouwen en een gebouw-tot-gebouw spreiding is daarom de 
enige mogelijkheid om het risico vast te stellen anno nu. 
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FRAGILITY CURVE
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NPR VOOR ELK GEBOUW? 

150 000 bouwwerken te toetsen. Duurt jaren en grote spreiding tussen verschillende constructeurs.

Oplossing:

typologiebenadering 
verificatie-inspectie voor alle bouwwerken.
gebruik een risicoanalyse op basis van NPR 9998
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WETTELIJKE BEOORDELINGSINSTRUMENTARIUM

Norm: IR=10-5 (Pmean)

HoogWaterBeschermingsProgramma: WBI 

Voor aardbevingen eenzelfde aanpak nodig

Leg de typologiebenadering vast als publiek 
toetsingsinstrument voor lokale overheden.

Gebruik hiervoor b.v. een website (risicokaart.nl)
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CONCLUSIES

NPR 9998: gebruik de laatste versie, mensen krijgen anders onterecht de boodschap van onveiligheid

Een individuele toetsing van huizen is niet mogelijk

Gebruik een typologiebenadering in een risicoanalyse conform NPR 9998

Denk na over een Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Voor meer inspiratie:
TNO.NL/TNO-INSIGHTS
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