
 

 

 
Toelichting 
 
Hieronder treft u de tekst voor een concept persbericht met daarin een aankondiging van de 
commentaarperiode van het wijzigingsblad NPR 9998 en de workshop. De Regiegroep Aardbevingen 
wordt gevraagd om haar eventuele input.  

 

Concept persbericht 

 

Binnenkort commentaar mogelijk op ontwerp wijzigingsblad NPR 9998  

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de 

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een 

gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, 

belastingen en weerstanden’. In de periode van xx-xx-2020 tot xx-xx-2020 [opmerking: exacte 

data worden nog ingevuld] is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp 

wijzigingsblad. De publicatie van het wijzigingsblad is voorzien op 1 juli 2020. 

In 2018 is NPR 9998 gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van een aantal 

onderwerpen in de NPR, zodat kan worden gerekend volgens de laatste stand der techniek. Daarom 

is op 1 juli 2020 een publicatie gepland voor een wijzigingsblad. In dit wijzigingsblad worden de laatste 

inzichten verwerkt met betrekking tot ‘uit het vlak gedrag van wanden’ (annex H). Experts zullen in de 

tussentijd doorwerken aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van 

NPR 9998 verwacht waarin ook het wijzigingsblad wordt verwerkt.  

 

Indienen commentaar mogelijk 

Belanghebbende partijen worden in de gelegenheid gesteld om in de periode van xx-xx-2020 tot xx-

xx-2020 [opmerking: exacte data worden nog ingevuld] commentaar in te dienen op het ontwerp 

wijzigingsblad betreffende annex H. Dit kan via www.normontwerpen.nen.nl.  

 

Toelichtende workshop 

Op 26 mei 2020, 14.00 – 17.00 uur organiseert NEN een workshop over de voorgenomen wijzigingen 

van annex H. In de workshop lichten experts die hebben gewerkt aan het wijzigingsblad de wijzigingen 

toe. Belanghebbende partijen die voornemens zijn om commentaar in te dienen op het ontwerp 

wijzigingsblad worden uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop. 

 

Meer info 

Voor vragen of voor het aanmelden voor de workshop kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen 

en Bouwproducten, mb@nen.nl.  
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