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Voorwoord
In dit wijzigingsblad zijn inhoudelijke wijzigingen opgenomen. De voornaamste daarvan is dat in 9.3
voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken rechtstreeks naar NEN 6071
en NEN 6069 wordt verwezen.
In dit wijzigingsblad is het wijzigingsblad A1:1997 verwerkt. De betreffende teksten zijn in de marge
met [A1] aangeduid.
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Ook wordt met dit wijzigingsblad de samenhang tussen (delen van) de norm en de daarbij benodigde
andere normen, voorheen weergegeven in de normatieve bijlage A, overgebracht naar de nieuw
gepubliceerde norm NEN 2000 “Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de
bouwregelgeving”.
Dit vindt zijn weerslag in bijlage A, waaruit deze verwijzingsinformatie is verwijderd en waarin alleen
nog de titels zijn vermeld van de normen en andere publicaties waarnaar alleen ter informatie is
verwezen.
De status van de nieuwe bijlage A is hierbij informatief geworden.
1.3 “Normatieve verwijzingen” is voor het bovenstaande aangepast en geeft nu een overzicht van de
titels van de normen waarnaar NEN 6720 direct (normatief) verwijst.
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De commissie die deze norm heeft opgesteld heeft naast de status van NEN-normsubcommissie
tevens de status van voorschriftencommissie 20 “TGB Betonconstructies” van de Stichting
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving CUR. Met deze combinatie willen
NEN en CUR, in het belang van alle bouwpartijen, optimale onderlinge afstemming bevorderen van
de activiteiten van beide organisaties.
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Wijzigingen
In NEN 6720:1995 gelden de volgende wijzigingen:
1)

Algemeen:

Verwijder overal in de norm waar gedateerd naar andere normen is verwezen de
combinatie van dubbele punt en jaartal.

Vo

[A1]
[A1]
[A1]

Blz. 3, Inhoud:
Vervang “Inleiding” door “Voorwoord”.
Voeg in: "1.3 Normatieve verwijzingen"
Verander 5.0 in 5.0.2.
Voeg in: "5.0.1 Voorwaarden ten aanzien van geldende normen"
Blz. 8, Inhoud:
Voeg aan het einde toe:
"Bijlage A (informatief) - Titels van normen en andere publicaties waarnaar alleen ter
informatie is verwezen"

Blz. 9:

Vervang “Inleiding” door “Voorwoord”.

or

[A1]

Blz. 10:

Verwijder in de Inleiding alles na "De besturen van de Afdeling voor Bouw- en
Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van de Betonvereniging
en het bestuur van de CUR hebben de tweede druk van deze norm bekrachtigd."
Blz. 12, 1.2:

Vervang in onderdeel g de aanduiding “VBC 1990” door de aanduiding “VBC 1995”.

be

Pr

Vervang in onderdeel h de tweede volzin door:
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1)

Blz. 13, 1.3:

iew

“Dit voorschrift is samen met een voorschrift voor niet-grondverdringende palen als NVN 6724
gepubliceerd.”

Voeg een nieuwe paragraaf 1.3 “Normatieve verwijzingen” toe met de volgende tekst:
"Deze norm bevat door directe of indirecte verwijzing bepalingen uit andere normen.
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De directe verwijzingen zijn op passende plaatsen in de tekst aangehaald.
Van de aangehaalde normen geldt de versie die is vermeld in hoofdstuk 4 van NEN 2000
2)
“Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de bouwregelgeving”.
NEN 2000 geeft daarnaast voor alle paragrafen van de onderhavige norm van waaruit
naar andere normen is verwezen en welke paragrafen voor publiekrechtelijke toepassing
van belang zijn voor gebruik van de onderhavige norm aan, welke normen via verdere
doorverwijzing bepalingen bevatten die deel uitmaken van de verwijzingsstructuur; de
indirecte verwijzingen. Ook van deze normen wordt in hoofdstuk 4 van NEN 2000 de
geldende versie aangegeven.
In NEN 2000 is tevens aangegeven naar welke hoofdstukken of paragrafen van de
betreffende normen direct is verwezen of indirect is doorverwezen.
Latere wijzigingen of correcties van bovenbedoelde normen zijn alleen mede geldig bij
toepassing van de onderhavige norm als deze in hoofdstuk 4 van NEN 2000 zijn vermeld.
1) De in het onderhavige wijzigingsblad opgenomen tekst is ter vervanging van de soortgelijke tekst in het wijzigingsblad A1.
2) De Regeling Bouwbesluit zal NEN 2000 gedateerd aanwijzen als het document waarin de juiste versie is gegeven van de
normen die, op enig in de Regeling Bouwbesluit bepaald moment, door of krachtens het Bouwbesluit zijn aangewezen.
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OPMERKING 1 NEN 2000 is in het bijzonder van belang bij toepassing van de onderhavige norm
via het Bouwbesluit en wordt in samenhang met de Regeling Bouwbesluit regelmatig
geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit
verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van een complete nieuwe versie van
NEN 2000 of van een wijzigingsblad daarop.
OPMERKING 2 Naast normatieve verwijzingen geeft NEN 2000 in hoofdstuk 4 ook de geldende
versie van de normen en andere publicaties waarnaar alleen ter informatie is verwezen. In bijlage A
is een overzicht gegeven van de titels van deze normen en andere publicaties.
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OPMERKING 3 Hierna is een overzicht gegeven van de titels van de (normatief) aangehaalde
normen zoals deze op het moment van publicatie van het onderhavige wijzigingsblad luiden.
Bij latere herzieningen van deze normen kan de titel daarvan zijn of worden gewijzigd. De titels van
de geldende versies zijn in hoofdstuk 4 van NEN 2000 weergegeven.
NEN 999
NEN 1000
NEN 2000
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Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)
Regels voor het hanteren van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)
Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de
bouwregelgeving
NEN 3868
Voorspanstaal
NEN 3869
Verankeringssystemen voor voorgespannen betonconstructies
NEN 5950
Voorschriften Beton - Technologie (VBT 1995) - Eisen, vervaardiging en keuring
NEN 5955
Beton en mortel - Monsterneming van beton- en mortelspecie
NEN 5960
Beton - Bepaling van de water-cementfactor van betonspecie
NEN 5961
Beton - Bepaling van het luchtgehalte van betonspecie (verdringingsmethode)
NEN 5962
Beton en mortel - Bepaling van het luchtgehalte van beton- en mortelspecie met
niet-poreus toeslagmateriaal (drukmethode)
NEN 5988
Beton - Bepaling van kubusdruksterkte - Verhardingsproef
NEN 5989
Beton - Bepaling van kubusdruksterkte - Verhardingsproef met temperatuurregeling
NEN 6008
Betonstaal
NEN 6069
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen
NEN 6071
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies
NEN 6700
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene basiseisen
NEN 6702
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en
vervormingen
NEN 6722
Voorschriften Beton - Uitvoering (VBU 1988)
NEN 6770
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Staalconstructies Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
NEN 6772
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Staalconstructies Verbindingen
NEN 6790
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies Basiseisen en bepalingsmethoden
NEN-ISO 898-1 Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden”

Voeg het volgende als toelichting in:
"4.1.2.0

[A1]

eld

Blz. 28:

Deze norm is een uitwerking van NEN 6700. Het toetsen of een uiterste grenstoestand is
overschreden of het op probabilistische wijze berekenen van een bouwconstructie kan
met behulp van NEN 6700 worden gedaan. NEN 6700 biedt echter geen compleet
uitgewerkte methode hiervoor en wordt geacht op oordeelkundige wijze te zijn
toegepast."

Blz. 28:
Voeg het volgende als toelichting in:
"4.1.2.1

In 9.3.1.6 van NEN 6700 is de basis voor deze eis beschreven. In de onderhavige norm
is de bepaling van de daar genoemde afkeurgrens niet nader uitgewerkt.
Het afkeurcriterium is een instrument om bij gerede twijfel een bepaald constructiedeel
te kunnen toetsen op zijn individuele constructieve veiligheid.
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Uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van het afkeurcriterium is dat de
constructieve veiligheid van het beschouwde constructiedeel nog steeds correspondeert
met de voorgeschreven waarde voor de betrouwbaarheidsindex ß. Na vaststelling van
bijvoorbeeld de actuele sterkte is nu alleen de belasting stochastisch en de sterkte niet.
Een oorspronkelijk overgedimensioneerd constructiedeel kan nu wellicht nog net blijken
te voldoen, ook als de sterkte lager is dan die waarvan is uitgegaan bij het ontwerp,
zolang de ß-waarde maar niet is onderschreden.
In termen van een praktische hantering van het afkeurcriterium komt het er op neer, dat
een individueel constructiedeel nog net voldoet als de rekenwaarde van het
corresponderende belastingseffect, vermenigvuldigd met de relevante partiële
materiaalfactor, niet groter is dan de actuele sterkte.
Een uitwerking van bovenstaande is opgenomen in CUR-Aanbeveling 74."

Vo

Blz. 28, 4.1.2.1:
Voeg de volgende opmerkingen toe:
“OPMERKING 1 De voorgeschreven belastingscombinaties zijn als minimumvoorschrift
neergelegd in het Bouwbesluit. Bij toepassing van 6.2.1, voor de fundamentele
belastingscombinaties, en 6.2.2, voor de bijzondere belastingscombinaties met uitzondering van de
belastingscombinatie met als bijzondere belasting brand, van NEN 6702 (zie 4.1.4.1 en 4.1.4.2 van
de onderhavige norm), wordt geacht aan dit minimumvoorschrift te zijn voldaan. Het staat partijen
vrij om bij overeenkomst uit te gaan van hogere belastingscombinaties.
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OPMERKING 2 Op de bouwconstructie van een lichte industriefunctie en de bouwconstructie van
een gebruiksfunctie, niet zijnde een woonfunctie, bijeenkomstfunctie, een celfunctie, een
gezondheidszorgfunctie, een andere industriefunctie dan een lichte industriefunctie, een
kantoorfunctie, een logiesfunctie, een onderwijsfunctie, een sportfunctie, een winkelfunctie, een
gebruiksfunctie voor het personenvervoer of een gebruiksfunctie voor het stallen van
motorvoertuigen, mag volgens het Bouwbesluit in afwijking van het voorgaande ook 8.1 van
NEN 3859 als van overeenkomstige toepassing worden toegepast voor het bepalen van de
voorgeschreven belastingen. Dit betekent dat voor gebouwen waarin het verblijven van mensen
een ondergeschikte rol vervult, zoals een gebouw bestemd voor het bedrijfsmatig opslaan van
materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen (tuinbouwkas) of
daarmee vergelijkbare producten (landbouwschuur) of voor het bedrijfsmatig houden van dieren
(stal) of een bijgebouw bij een hoofdgebouw, zoals een buitenberging, toepassing mag zijn
gegeven aan NEN 3859. Dit betekent dat de belastingscombinaties, referentieperiode en de
rekenregels uit die norm naar analogie mogen worden toegepast.
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OPMERKING 3 In artikel 2.2, derde lid, van het Bouwbesluit in combinatie met artikel 2.1 van dat
besluit en artikel 2.4, tweede lid, van dat besluit is ook bepaald dat van de bouwconstructie van een
toiletruimte, een badruimte, een meterruimte, een opstelplaats voor een warmwatertoestel en een
opstelplaats voor een stooktoestel de sterkte mag zijn bepaald volgens NEN 3859 met
belastingscombinaties volgens laatstbedoelde norm. Deze formulering vloeit voort uit het hanteren
van de term gebruiksfunctie in het Bouwbesluit en de betekenis van die term. Het kan in de praktijk
voorkomen dat genoemde ruimten in een bijgebouw zijn gesitueerd, welk bijgebouw bijdraagt aan
een groter gebruiksgenot van het hoofdgebouw.
Bijvoorbeeld de meterruimte of het stooktoestel van een woning bevindt zich in de bij de woning
behorende bergruimte. De vraag is dan welke sterkte-eisen er voor de bergruimte gelden. Moet die
bergruimte dan voor de beoordeling van de sterkte daarvan worden behandeld als ware die
bergruimte een woning? Dat is niet de bedoeling van de besluitwetgever. Op die bergruimte is, ook
als de nader aangegeven ruimten of opstelplaatsen zich daarin bevinden, NEN 3859 van
overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat de sterkte van de bergruimte naar analogie van
NEN 3859 mag worden bepaald. Indien de nader aangegeven ruimten en opstelplaatsen zich
bevinden binnen een "hoofdgebouw", mag volgens het Bouwbesluit ook toepassing zijn gegeven
aan NEN 3859. Het verdient echter aanbeveling dan toepassing te geven aan de TGB 1990-serie.
OPMERKING 4 In het Bouwbesluit zijn de voorschriften niet gegeven voor een gebouw, maar
voor een gebruiksfunctie (voor uitleg van de betekenis van een gebruiksfunctie kan bijlage D van
NEN 2580 geraadpleegd worden). In de TGB-1990-serie normen is uitgegaan van het gebouw of
bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarvan de sterkte wordt bepaald. Toepassing van de normen
leidt er toe dat een situatie ontstaat die aan het Bouwbesluit voldoet.”
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Blz. 29, hoofdstuk 4:
Voeg de volgende paragraaf met normtekst in:
"4.1.2.0 Algemeen
Van de in 4.1.1, 4.1.2.1 en 4.1.3 t.m. 4.1.4 gegeven toetsingsmethode van het
draagvermogen mag geheel of op onderdelen zijn afgeweken, mits:

Vo

- de bepaling of de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie niet is overschreden is
uitgevoerd volgens hoofdstuk 7, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3 en 9.4 van NEN 6700;
- in geval van volledig probabilistisch rekenen, volgens de hoofdstukken 5 t.m. 9 van
NEN 6700 is getoetst of de bouwconstructie voldoet aan het in 5.3.4 van NEN 6700
gespecificeerde niveau van betrouwbaarheid."

[A1]

Blz. 29, 4.1.2.1:
Voeg het volgende als normtekst toe:
"De werkelijk aanwezige (actuele) waarde van een voor de constructieve veiligheid
relevante eigenschap van een bouwdeel van beton, waarvoor in de rekenmodellen met
karakteristieke waarden wordt gerekend, moet zo zijn dat aan de vereiste
betrouwbaarheidsindex ß voor dat bouwdeel wordt voldaan."

Blz. 36:

or

Voeg het volgende als toelichting in:
"4.2.2.0

Pr

[A1]

Deze norm is een uitwerking van NEN 6700. Het toetsen of een grenstoestand is
overschreden of het op probabilistische wijze berekenen van een bouwconstructie kan
met behulp van NEN 6700 worden gedaan. NEN 6700 biedt echter geen compleet
uitgewerkte methode hiervoor en wordt geacht op oordeelkundige wijze te zijn
toegepast."

ev

be

Blz. 36, 4.2.2.1 en 4.2.2.2:
Voeg het volgende als toelichting toe:

iew

"In 9.3.1.6 van NEN 6700 is de basis voor de in 4.2.2.1 gegeven eis beschreven. In de onderhavige
norm is de bepaling van de daar genoemde afkeurgrens niet nader uitgewerkt.
Het afkeurcriterium is een instrument om bij gerede twijfel een bepaald constructiedeel te kunnen
toetsen op zijn individuele constructieve veiligheid.
Uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van het afkeurcriterium is dat de constructieve
veiligheid van het beschouwde constructiedeel nog steeds correspondeert met de voorgeschreven
waarde voor de betrouwbaarheidsindex ß. Na vaststelling van bijvoorbeeld de actuele sterkte is nu
alleen de belasting stochastisch en de sterkte niet.
Een oorspronkelijk overgedimensioneerd constructiedeel kan nu wellicht nog net blijken te voldoen,
ook als de sterkte lager is dan die waarvan is uitgegaan bij het ontwerp, zolang de ß-waarde maar
niet is onderschreden.
In termen van een praktische hantering van het afkeurcriterium komt het er op neer, dat een
individueel constructiedeel nog net voldoet als de rekenwaarde van het corresponderende
belastingseffect, vermenigvuldigd met de relevante partiële materiaalfactor, niet groter is dan de
actuele sterkte."

Voeg het volgende als toelichting in:
"4.3.0

eld

Blz. 36:

Deze norm is een uitwerking van NEN 6700. Het toetsen of een grenstoestand is
overschreden of het op probabilistische wijze berekenen van een bouwconstructie kan
met behulp van NEN 6700 worden gedaan. NEN 6700 biedt echter geen compleet
uitgewerkte methode hiervoor en wordt geacht op oordeelkundige wijze te zijn
toegepast."
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