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VVK (FRP Fibre Reinforced Polymers) 
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9.20 Techniek, Liesbeth Tromp, RHDHV
Stand van zaken van de TS (Technical Specificaton)

9.35 Vragen & Discussie, Ane de Boer
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10.00 Sluiting Spiegelcommissie Extra

Normalisatie – Vezel Versterkte Kunststoffen in 
bouwkundige en civieltechnische draagconstructies



Rol van de spiegelcommissie

• De spiegelcommissie werkt met het nationale normalisatie instituut samen in het gehele 
proces van normontwikkeling. 

• De NEN communiceert en stemt namens NL. 

• De commissieleden zijn: Leveranciers, adviesbureau’s, aannemers, overheden en de 
composiet branche

Uw gastheer



in het kort
2012-2019
• Voortgang norm(aanbeveling)proces via kennisbijeenkomsten
• 2012, 2013 CUR96 initiatief + voortgang, incl. initiatief Eurocode pre-Werkgroep CEN/TC250G4
• 2019 presentatie definitieve versie CUR96, incl. voortgang Eurocode Werkgroep 
• 2019 Faciliteren Werkgroep CEN/TC250G4 vergadering

2019
• NL inbreng CUR96:2019 (UK versie) in Werkgroep CEN/TC250G4
• Verzorgen reacties op concept versie Eurocode FRP (Technisch Specificatie); 
• Opnemen van opties t.b.v. Nationale Annex

2019-Nu
• Participatie uitwerken (ontwerp) voorbeelden op basis definitieve concept versie Technisch 

Specificatie
• Participatie in werkgroep CEN/TC250G4
• Initiatief opzetten Nationale Annex op Technische specificatie   

Historie



Extra
Waarom nu?
• De formal vote van de pré-norm(Technische Specificatie) komt eraan.
• het Nationale Bijlage proces wordt opgestart
• de CUR96 vervalt met de publikatie van de TS en NB 

Kans: om invloed uit te oefenen op de invulling van de Nationale Bijlage

Nodig is:
• Meer leden om het werk te kunnen verdelen 
• Aanvullend onderzoek - nut en noodzaak ?
• Bijdrage in financiering NEN

Uitdaging: Halen van de planning, oktober 2023

Bijeenkomst



Een norm voor ontwerpen van constructies (1) (Rolph Holthuijsen secr)

Waarom een norm ?

• Geeft gemeenschappelijke ontwerpcriteria en -methoden om te voldoen aan 
gespecificeerde vereisten voor: 

• mechanische weerstand en stabiliteit 
• weerstand tegen vuur 
• bruikbaarheid 
• duurzaamheid 
• robuustheid 

• Leidt tot een meer uniform niveau van veiligheid en prestaties van constructies



Een norm voor ontwerpen van constructies (2)

Waarom

• Bevordert een gemeenschappelijk begrip tussen eigenaren, operators en gebruikers, 
ontwerpers, aannemers en fabrikanten 

• Ondersteunt de communicatie tussen ontwerpers en constructeurs 

• Ondersteunt onderhandelingen en toepassing van 
structurele componenten en systemen, materialen en producten

• Vergroot concurrentievermogen van civieltechnische bedrijven, aannemers, 
ontwerpers en fabrikanten bij hun wereldwijde activiteiten 

• Biedt een gemeenschappelijke basis voor onderzoek en ontwikkeling



Doel van de Europese Commissie 

Eurocodes

• Om een reeks gemeenschappelijke technische regels vast te stellen voor 
het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken,

die uiteindelijk de verschillende regels in de lidstaten zullen vervangen

• Om technische handelsbelemmeringen weg te nemen en 
harmonisatie van technische specificaties te versterken



Facts and figures

500 000
Gebruikers

10
Eurocodes

59
Delen

5 000
Pagina’s

1 055
NDP’s

33
Landen



Werkveld
Eurocodes en Bouwbesluit/BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving)

Wetgeving

Eurocodes
(EN 1990 t.m. EN 1999)

prCEN/TS 19101 
voor FRP

Europese
vervaardigingsnormen

Europese
beproevingsnormen

Europese
productnormen

Europese ‘bouw’ normen

Nationale Bijlage bij
TS

Klantwensen en -eisen

Woningwet + 
Bouwbesluit/BBL

Andere normen zoals
NEN 8700 serie
bestaande bouw

Nationale ‘bouw’ normen
Zoals

CUR 96
ROK, RBK 

oid

Zoals
Worked 

example –
reken-

voorbeeld



Constructieve veiligheid 
bruikbaarheid en 

duurzaamheid 

Belastingen op 
constructies

Materiaal-gebonden 
ontwerp en detaillering 

van constructies

Ontwerp van fundaties 
(geotechnisch) en 

seismisch 

prCEN/TS 19101 
FRP



NB (NB=Nationale Bijlage of NA=National Annex)

In elk Eurocodedeel zijn waarden opengelaten zodat 
deze nationaal ingevuld kunnen worden zoals voor 
klimaatverschillen.

Op het kaartje zijn de waarden voor sneeuwbelasting 
over geheel Europa opgenomen zoals volgen uit de 
verzameling nationale bijlagen

Voor de TS-FRP kan ook een NB worden gemaakt.

Waarom



Nieuwe ontwikkelingen
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Nieuwe Eurocodes
Tussen 2010 en 2014 aangevangen

Doorontwikkeling naar 2e generatie Eurocodes

SC / WG 
etc Task 1

Task 2

Task n

Sub-taskSub-taskSub-taskSub-task

Sub-taskSub-taskSub-taskSub-task

Sub-taskSub-taskSub-taskSub-task

1. Actualiseren technische inzichten

2. Verbeteren gebruiksvriendelijkheid

3. Implementeren nieuwe materialen, 
methoden en technieken o.a. FRP

4. Verdere harmonizatie over de 
lidstaten (reductie NDPs)

5. Implementeren klimaatverandering



De rol van NEN
• Begeleidt het normalisatieproces op onafhankelijke wijze 
• Bewaakt de regels van normalisatie zodat alle partijen toegang hebben en op juiste 

moment zijn geïnformeerd
• Biedt toegang tot de internationale normalisatiegremia en daarmee de mogelijkheid tot 

beïnvloeding van en deelname aan commissie die gaan over: 

• Europese normbladen (CEN) zoals 
NEN-EN 1990

• Mondiale normbladen (ISO) zoals 
NEN-ISO 55000 of NEN-EN-ISO 9001 (ISO 9001) 

• Publiceert, onderhoudt (corrigeren van fouten) en actualiseert normen

NEN



Stand van zaken – TS (technical specification) 

• Verwacht ‘Formal Vote’ prCEN/TS 19101 na 1-4-2022
Verwacht publicatie prCEN/TS 19101 vanuit CEN na 
1-10-2022 

• ‘Worked example’ – rekenvoorbeeld al onderweg
Kalibreren tov huidige regels voor ontwerp FRP 
constructies - CUR 96

prCEN/TS 19101 

Verwerking door 
Europese

Subcommissie

Controle & 
redactie Wachttijd

Formal 
Vote

1-4-2022
Bespreken in Nederlandse 

normcommissie

Inbrengen Ja/Nee stem naar
Europa 

Publicatie

1-10-2022 
Verwacht publicatie prCEN/TS 

19101 vanuit CEN na 
1-10-2022



Vervolg – TS 

• Komt
• Opzetten Nationale Bijlage 

Kalibreren t.o.v. huidige regels voor ontwerp VVK constructies : CUR96:2019 Aanbeveling 
• (Vertalen TS)

• Daarna 
• Implementeren TS in de praktijk 
• Aansluiten op BBL als drijvende kracht?

BBL = Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bouwbesluit)

prCEN/TS 19101 



Dus
Het is nu mogelijk om invloed uit te oefenen:
• in het uitwerken van het rekenvoorbeeld(en)
• bij het opstellen van de Nationale Bijlage

Daarbij is uw inbreng zeer gewenst
• zowel uw inzet aan de werkzaamheden 

waarbij inbreng van de deelnemers vwb ervaring en visie welkom en nodig is
• als een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden

En verder?



Waarom deelname
(spreker Liesbeth Tromp)

• Wat is het belang van de leden?
• Zorgen voor uniforme, praktische, haalbare invulling van bepaalde eisen.
• Reageren en alternatieven aandragen.
• Overleggen met de andere landen om gezamenlijke voorstellen te doen. 
• Door deelname weet je wat eraan zit te komen en kun je je erop voorbereiden.
• Door vroegtijdige afstemming opdrachtgever-adviseur-leverancier over interpretatie 

wordt discussie en dispuut voorkomen. 

Spiegelcommissie



Belangrijkste verschillen
• Andere opzet partiele materiaalfactoren => o.a. aparte factor per eigenschap!

• Conversiefactoren voor temperatuur en vocht:
• Voor onbeschermde materialen
• Voor 50 jaar levensduur
• onderscheid tussen vezelgedomineerd en harsgedomineerd.

• Uitgebreidere bewijsvoering voor vermoeiing –o.b.v. kwalificatie testen en proof testen.
Geen methode voor Variabele Amplitude (Miners sommatie uitgesloten). 

TS versus CUR 96



Webcore sandwich deck verkeersbrug

Conclusies uit rekenvoorbeeld – Worked Example

Samen zorgen voor een betrouwbare én werkbare invulling !



Nationale Bijlage – in te vullen punten
NDP national determined parameter in TS



Acties 2022
• Invulling geven aan Nationale Bijlage
• Uitwerken rekenvoorbeeld

• Bekendheid geven aan deze Eurocode TS 
• Ervaring mee op te doen in de concept-fase
• …..

• Overleg en afstemming met andere TGB- commissies
(TGB Technische Grondslagen Bouw)

Spiegelcommissie



Open discussie olv Ane de Boer

Meedoen via inzet en/of via een bijdrage?

Sluiting 10.00

Verder vragen?




	Slide Number 1
	VVK (FRP Fibre Reinforced Polymers) �
	Rol van de spiegelcommissie
	in het kort
	Extra
	Een norm voor ontwerpen van constructies (1) (Rolph Holthuijsen secr)
	Een norm voor ontwerpen van constructies (2)
	Doel van de Europese Commissie 
	Facts and figures
	Werkveld
	  
	NB (NB=Nationale Bijlage of NA=National Annex)
	Nieuwe ontwikkelingen
	Nieuwe Eurocodes
	De rol van NEN
	Stand van zaken – TS (technical specification) �
	Vervolg – TS 
	Dus
	Waarom deelname�(spreker Liesbeth Tromp)�
	Belangrijkste verschillen
	Webcore sandwich deck verkeersbrug
	Nationale Bijlage – in te vullen punten
	Acties 2022
	 ��Open discussie olv Ane de Boer���Meedoen via inzet en/of via een bijdrage?��Sluiting 10.00
	Slide Number 25

