
18-9-2019

1

Constructieve Veiligheid van breedplaatvloeren in 
bestaande utiliteitsgebouwen

Toelichting stappenplan

Seminar Breedplaatvloeren

Rudi Roijakkers

technisch directeur

Lid strategische werkgroep

‘breedplaatvloeren’

VNconstructeurs

r.roijakkers@abt.eu



18-9-2019

2

Toelichting Stappenplan

Seminar Breedplaatvloeren

2017 2019

Inleiding



18-9-2019

3

Inleiding

2017 2019

Inleiding

2017 2019



18-9-2019

4

 Het stappenplan is een leidraad om op een gestructureerde 

manier de beoordeling van bestaande 

breedplaatvloerconstructies uit te voeren;

 De inspanning om tot een oordeel te komen is gefaseerd;

 Het stappenplan bestaat uit stappen en toetsen;

 Er is géén blauw of oranje meer; enkel groen en rood!

Algemeen

Stappenplan

Stap 1

Verzamelen eerste informatie
- constructietekeningen
- bepaal type vloer
- bepaal richting van belastingsafdracht en de grootte van de 

overspanning

 Verzamel informatie om te kunnen beoordelen of de vloer kritische vloerdetails bevat;

 De meeste informatie volgt uit oude tekeningen of berekeningen;

 Het verdient aanbeveling de bevindingen van de bureaustudie ter plaatse te controleren

Stappenplan
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Toets 1

 Bestaat de vloer uit breedplaten?

 Hebben deze erg grote overspanningen?

 Of dragen ze in twéé richtingen?

Is er sprake van een breedplaatvloer 
met belastingsafdracht in twee 

richtingen of een grote overspanning?> 10 m

Stappenplan

Stap 2

Verzamel basisinformatie van het vloertype en constructie 
- vaststellen legplan breedplaatvloeren;
- vaststellen gevolgklasse van de constructie.

 Haal informatie op om te kunnen bepalen of de primaire krachtsafdracht leidt tot positieve momenten 

ter plaatse van de naden;

 Hiervoor heb je onder andere het legplan nodig;

 Bepaal de gevolgklasse op basis de aanwijzingen in bijlage A van NEN 8700;

 Gebouwen die vóór april 2012 zijn vergund zijn nog gebaseerd op een andere 

veiligheidsbeschouwing (TGB 1990; NEN 6702). 

Stappenplan
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Stap 3

Beoordeel krachtsverdeling 
Bepaal of er sprake is van een positief moment ter plaatse van naden 
tussen de breedplaten ten gevolge van primaire belastingsafdracht

 Bepaal of er sprake is van positieve momenten in de naden die veroorzaakt 

worden door de primaire krachtsafdracht;

 Bijvoorbeeld:

• Puntvormig ondersteunde vloeren waarbij sprake is van een primaire 

krachtsafdracht in twee richtingen; 

• Lijnvormig ondersteunde vloeren met een naad die evenwijdig aan de 

lijnvormige ondersteuningen loopt; 

• Speciale situaties, bijvoorbeeld in de buurt van een grote sparing in de vloer.

Stappenplan

Stap 3

Beoordeel krachtsverdeling 
Bepaal of er sprake is van een positief moment ter plaatse van naden 
tussen de breedplaten ten gevolge van primaire belastingsafdracht

 Bepalend of er sprake is van een kritisch vloerdetail is of de momentweerstand ter plaatse van de 

naad wordt ontleend aan koppelwapening die óp de breedplaten is aangebracht en die vervolgens 

zijn kracht afdraagt aan ín de breedplaat opgenomen wapening.

Dit is vaak het geval bij relatief korte koppelwapening.

Stappenplan
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Toets 2

Zijn er in de vloer bij naden
positieve momenten aanwezig t.g.v. 

primaire krachtsafdracht?

 Het betreft de combinatie van:

• Positieve momenten voor primaire krachtsoverdracht

• Én een kritisch vloerdetail met (korte) koppelwapening

 Raveelwapening bijvoorbeeld rondom sparingen, waarbij de wapening op zichzelf voldoende 

weerstand geeft en die niet hoeft te zijn gelast aan de wapening ín de breedplaat, is niet kritisch.

Stappenplan

Stap 4

Verzamelen aanvullende informatie
- producent breedplaten en eigenschappen breedplaten;
- wapeningstekeningen en berekeningen;
- informatie over eventuele constructieve gebreken.

 Ga verder op zoek naar gegevens van de vloer;

 Controleer de bevindingen ter plaatse;

 Let hierbij ook op de aanwezige permanente belastingen;

 Breng mogelijke delaminatie in beeld;

Stappenplan
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Toets 3

Wordt voldaan aan de voorwaar-
den en de eisen aan de hart-op-hart-

afstand van de koppelwapening?

 Toets of de koppelwapening géén kleinere hart-op-hart afstand heeft dan de in tabel 1 gegeven 

waarden, maar enkel mits voldaan is aan alle volgende vier voorwaarden:

• de vloer is een statisch onbepaalde vloerconstructie; 

• de constructie is ingedeeld in CC1 of CC2; 

• de breedplaten in de vloerconstructie zijn niet voorgespannen; 

• de breedplaten en koppelwapening in de vloerconstructie zijn overeenkomstig de “normen”

geproduceerd en aangebracht. 

Stappenplan

Stap 5

Bepaling van het effect van de belasting 
- kies in overleg met de eigenaar de vereiste veranderlijke belasting;
- verifieer de grootte van de permanente belasting
- bepaal de belasting voor de fundamentele belastingscombinatie

volgens NEN 8700
- bepaal de krachtsverdeling in de plaat;
- bepaal de rekenwaarde van de positief buigende momenten mEd

en de dwarskracht VEd bij de kritische vloerdetails.

 Bepaal de fundamentele belastingcombinatie volgens NEN 8700;

 Gebruik de partiële factoren bij afkeur;

 Reduceer de referentieperiode tot 15 jaar (m.u.v. CC1A);

 Bepaal de krachtsverdeling volgens de lineaire elasticiteitstheorie;

 Let op het verschuiven van de momentenlijn om tot de belastingen in de naad te komen!

Stappenplan
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Stap 6

Bepaling van de weerstand van het kritische vloerdetail
- bepaal de rekenwaarde van de momentweerstand mRd en de 
dwarskrachtweerstand VRd bij het kritische detail op basis van de 
beschikbare rekenregels;

 Bepaal de rekenwaarde van de momentweerstand volgens art. 6.1 van NEN-EN 1992-1-1

 De grootte van de trekkracht in de koppelwapening wordt begrensd door:

I. de rekenwaarde van de vloeigrens: fyd As,kop

II. de rekenwaarde van de capaciteit van het aansluitvlak om de trekkracht in de koppelwapening 

over te dragen aan de wapening in de breedplaat:

a. een model dat de schuifsterkte van het aansluitvlak beschrijft; 

b. een model dat de uittrekweerstand van de aanwezige tralieliggers beschrijft.

 Bepaal de rekenwaarde van de dwarskrachtweerstand volgens art. 6.2.2/3 van NEN-EN 1992-1-1

Stappenplan

Stap 6

mEd: II-a een model dat de schuifsterkte van het aansluitvlak beschrijft;

FR,kop,a,d = vRd,i Aeff

Oppervlakte ruwheid cv1 μv

Ruw (bewerkt) 0,15 0,7

Glad (niet bewerkt) 0,075 0,6

Stappenplan
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Stap 6

mEd: II-b een model dat de uittrekweerstand van de aanwezige tralieliggers beschrijft.

FR,kop,b,d = 2 fctd,breedplaat diepte1,5 k2 k3

Stappenplan

Stap 6

VEd: dwarskrachtweerstand:

Toetsing dwarskrachtweerstand

• ter plaatse van de naad

• conform NEN-EN 1992-1-1, art. 6.2.2 of 6.2.3

• Houdt rekening met het verschuiven van de momentenlijn

• Gereduceerde nuttige hoogte d1 betrokken op de 

koppelwapening

Stappenplan
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Stap 6

Kopvoegen afwijkend

 Benodigde verankeringslengte:

lb,kop = 1,2 lb,rqd + 150 mm

 Toetsing spanning in aansluitvlak volgens art. 6.2.5 van NEN-EN 

1992-1-1

• vEdi = Fs,koppel,d/Aeff

• vRdi = c fctd +μ ρ fyd sin α

(uitgaande van symmetrische diagonalen in tralieligger

Stappenplan

Stap 6

Brand

 Bescherming van staal door voldoende betondekking

 Toetsing brand volgens UGT Brand conform NEN 8700

 Mogelijk impact op versterkingsmaatregel

Stappenplan
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Toets 4

mEd > mRd

of
VEd > VRd?

 Als aan de voorwaarden wordt voldaan zijn geen maatregelen noodzakelijk. De vloer voldoet aan 

NEN 8700.

 Anders….

Stappenplan

Laatste stap….

Maatregelen treffen
- belastingen aanpassen
- constructie versterken

- verdere risicobeoordeling en/of
- proefbelasten

 De belasting mag worden verlaagd tot het niveau van NEN 8701;

 Deze mag uitsluitend vérder worden verlaagd, als dit ook gepaard gaat met beheersmaatregelen;

 Mogelijk kan een risicobeoordeling aantonen dat er een 2e methode van belastingafdracht is 

ingeval van falen van het kritische detail;

 De veiligheid kan aangetoond worden met een proefbelasting;

 Of men gaat over tot versterken;

 Toets op afkeur, versterken in principe naar nieuwbouw, eventueel naar verbouw

Stappenplan
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 Ook breedplaten zonder 

zelfverdichtend beton 

worden beschouwd;

 Er is géén blauwe of 

oranje escape meer 

mogelijk !!

 Definitieve vaststelling van 

‘kleur’ heeft impact >>

zorgvuldigheid!!

Vergelijking met 2017

Stappenplan

Nadere duiding brief minister aan college van Burgemeester en wethouders

 De rekenregels zijn niet bestemd voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Daarvoor wordt door 

de NEN-TGB commissie betonconstructies op dit moment gewerkt aan nieuwe richtlijnen.

 De nieuwe bevindingen leiden er  toe dat bij meer gebouwen een beoordeling nodig is om zeker te 

stellen dat de betreffende gebouwen voldoen aan het veiligheidsniveau dat het Bouwbesluit 

voorschrijft. Dat meer gebouwen moeten worden onderzocht, betekent overigens niet dat er 

aanwijzingen zijn van direct onveilige situaties.

 De NEN 8700 en daarmee ook de door Hageman/TNO afgeleide rekenregels gaan uit van 

bepaalde veiligheidsmarges en er zijn tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren 

gevonden waarbij sprake is geweest van lokaal bezwijken of grote constructieve problemen.

 Gezien de te verwachte grote opgave wordt in het rapport voorgesteld de verdere beoordeling van 

de gebouwen gefaseerd plaats te laten vinden en daarbij aan te sluiten op de gevolgklasse-indeling 

van gebouwen volgens de NEN 8700.

Uitvoering
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Prioritering

1. Gebouwen in rood en/of oranje uit onderzoek 2017 (snel)

2. Utiliteitsgebouwen die als eerste dienen te worden onderzocht (vóór 01-01-2021):
• hoge gebouwen (reiken tot meer dan 70 m boven het aangrenzend maaiveld) 

• gebouwen met verminderd zelfredzame personen met 4 of meer bouwlagen (dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, 

verpleegtehuizen of celgebouwen);

3. Utiliteitsgebouwen die vervolgens kunnen worden onderzocht zijn: 
• gebouwen met verminderd zelfredzame personen met 3 of minder bouwlagen; 

• hotels en kantoorgebouwen met 5 of meer bouwlagen; 

• winkels of winkelcentra met 3 of meer bouwlagen; 

• onderwijsgebouwen met 2 of meer bouwlagen; 

• parkeergarages met 3 of meer bouwlagen; 

4. Tot slot kunnen de overige utiliteitsgebouwen worden beschouwd. 

5. (woongebouwen worden niet beschouwd!)

Uitvoering

Informatie
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