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Nationaal voorwoord van NBN EN 1998-1:2005
1. De norm NBN EN 1998-1:2005 «Eurocode 8 – Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies – Deel 1: Algemene regels, seismische
belastingen en regels voor gebouwen» (+AC:2009) omvat de Nationale Bijlage
NBN EN 1998-1 ANB:2011 met een normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf
de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsbad van de bekrachtiging van de
norm NBN EN 1998-1 ANB:2011 de volgende normen :
•

•
•

•
•

NBN ENV 1998-1-1:1995 «Eurocode 8 – Ontwerpbepalingen voor
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-1 :
Algemene regels- aardbevingsbelasting en algemene eisen voor
draagsystemen»
NBN ENV 1998-1-2:1995 «Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-2 :
Algemene regels- Algemene regels voor gebouwen»
NBN ENV 1998-1-3:1995 «Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-3 :
Algemene regels- Welbepaalde regels voor verscheidene bouwstoffen en
bouwdelen»
NBN ENV 1998-1-1:2002 NAD «Eurocode 8 – Ontwerp en dimensionering
van aardschokbestendige structuren - Deel 1-1 : Algemene regelsAardschokken en algemene voorschriften voor structuren»
NBN ISO 3010 «Grondslagen voor het ontwerp van draagsystemen Aardbevingsbelastingen op bouwwerken (ISO 3010:1988) »

2. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel
verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels :
Vermelde norm Belgische norm
(CEN)
(NBN)
EN 1090-1

NBN EN 1090-1

EN 12512

NBN EN 12512

Nederlandstalige titel bij het NBN

Uitvoering
van
staalconstructies
en
aluminiumconstructies - Deel 1 : Algemene
regels en regels voor gebouwen
Houtconstructies - Beproevingsmethoden Cyclische beproeving van verbindingen met
mechanische bevestigingsmiddelen

3. Aanvullende opmerking van het NBN: de volgende redactionele verbeteringen
behoren te worden aangebracht in de Nederlandstalige versie van de
NBN EN 1998-1:2005:
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Paragraaf
5.4.1.2.2(1)

5.11.3.2(3)

6.2(3) a
6.6.3(5)
6.6.3(6)
C.3.2.2(2)
C.3.3.1 (2)

(1)
Te corrigeren tekst
Tenzij θ ≤ 0,1 (zie 4.4.2.2(2)),
behoren de afmetingen van de
dwarsdoorsnede van primaire
seismische kolommen niet kleiner
te zijn dan één tiende van de
grootste afstand tussen het
buigpunt en de kolomuiteinden, bij
buiging in een vlak evenwijdig met
de beschouwde kolomafmeting.

Nieuwe tekst
Tenzij θ ≤ 0,1 (zie 4.4.2.2(2)), behoren de
afmetingen van de dwarsdoorsnede van
primaire seismische kolommen niet
kleiner te zijn dan:
hc = max {lcf / 25; 0,25}

hc is de hoogte van de sectie van de
kolom (in m) ;
lcf is de afstand tussen het buigpunt en de
kolomuiteinden, bij buiging in een vlak
evenwijdig met de beschouwde
kolomafmeting (in m).
Voor prefab raamwerksystemen met
scharnierende kolom-liggerverbindingen,
behoort de verbinding van de kolommen
ter hoogte van de voet overeenkomstig
5.11.2.1.2 ontworpen te zijn.

Voor prefab raamwerksystemen
met scharnierende kolomliggerverbindingen, behoren de
kolommen ter hoogte van de voet
volledig ingeklemd te zijn in de
funderingen overeenkomstig
5.11.2.1.2.
werkelijke maximale vloeigrens
De karakteristieke bovengrenswaarde
fy,max
in EN 1993-1-1:2004, Hoofdstuk 6. in EN 1993-1-8:2005.
EN 1993-1-8:2004, 6.2.4.1.

EN 1993-1-8:2005, 6.2.6.1

F
AT ≥ Rd2
f yd,T

AT ≥ 0,5 ×

FRd2
f yd,T

De verbeteringen begrepen in het corrigendum EN 1998-1:2004/AC:2009 behoren te
worden aangebracht in de Nederlandstalige versie van NBN EN 1998-1:2005
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Voorwoord
Dit document EN 1998-1, Eurocode 8 is voorbereid door de Technische Commissie
CEN/TC 250 "Constructieve Eurocodes", waarvan BSI het secretariaat voert.
Deze Europese norm moet uiterlijk in juni 2005 de status krijgen van een nationale
norm, hetzij door de publicatie van een eensluidende vertaalde tekst, hetzij door het
overnemen van een van de bronteksten. Nationale normen die strijdig zijn met deze
norm, moeten uiterlijk in maart 2010 ingetrokken zijn.
Dit document vervangt ENV 1998-1-3:1995, ENV 1998-1-2:1994 en ENV 1998-13:1995.
CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle Constructieve Eurocodes.
Volgens de Internal Regulations van CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatieinstellingen van de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België,
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.
Achtergrond van het Eurocode-programma

In 1975 besloot de Commissie van de Europese Gemeenschap, op grond van artikel 95
van het Verdrag (van Rome), tot een actieprogramma op het gebied van de bouw. Het
doel van het programma was het wegwerken van technische handelsbelemmeringen en
het harmoniseren van technische voorschriften.
In dit actieprogramma nam de Commissie het initiatief een reeks van geharmoniseerde
technische voorschriften voor het ontwerp en de berekening van bouwwerken op te
stellen, die, in eerste instantie, dienst zouden doen als alternatief voor de vigerende
nationale voorschriften in de Lidstaten en, uiteindelijk, deze zouden vervangen.
Gedurende vijftien jaar heeft de Commissie met de hulp van een Stuurgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van de Lidstaten, de ontwikkeling van het Eurocode-programma
gestuurd, dat in de jaren ’80 leidde tot de eerste generatie Europese codes.
In 1989 besloten de Commissie en de Lidstaten van de EU en EVA, op basis van een
overeenkomst1 tussen de Commissie en CEN, de opstelling en de publicatie van de
Eurocodes met behulp van een reeks Mandaten aan CEN over te dragen, teneinde de
Eurocodes in de toekomst de status van Europese norm te verschaffen (EN). Dit
verbindt de Eurocodes de facto met alle bepalingen van de Richtlijnen van de Raad
en/of de Besluiten van de Commissie die over Europese normen gaan (bijvoorbeeld de
Richtlijn van de Raad 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten – RBP of
BPR2– en de Richtlijnen van de Raad 93/37/EEG, 92/50/EEG en 89/440/EEG inzake

1

Akkoord tussen de Commissie van de Europese Gemeenschap en het Europees Normalisatiecomité (CEN) betreffende het werk
aan de Eurocodes voor het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken (BC/CEN/03/89).

2

In Nederland RBP (Richtlijn Bouwproducten), in België BPR (Bouwproductenrichtlijn)
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overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening en de
gelijkwaardige Richtlijnen van EVA, uitgevaardigd met het oog op het creëren van de
interne markt).
Het programma van de Constructieve Eurocodes omvat de volgende normen, in het
algemeen bestaande uit meerdere delen:

EN 1990

Eurocode :

Grondslagen van het constructief ontwerp

EN 1991

Eurocode 1:

Belastingen op constructies

EN 1992

Eurocode 2:

Ontwerp en berekening van betonconstructies

EN 1993

Eurocode 3:

Ontwerp en berekening van staalconstructies

EN 1994

Eurocode 4:

Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies

EN 1995

Eurocode 5:

Ontwerp en berekening van houtconstructies

EN 1996

Eurocode 6:

Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk

EN 1997

Eurocode 7:

Geotechnisch ontwerp

EN 1998

Eurocode 8:

Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies

EN 1999

Eurocode 9:

Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies

Eurocode-normen erkennen de verantwoordelijkheid van de regelgevende
(overheids)instanties in elke Lidstaat en waarborgen hun recht om waarden te bepalen in
verband met op nationaal niveau gereglementeerde veiligheidsaangelegenheden, daar
waar deze waarden van Lidstaat tot Lidstaat blijven verschillen.
Status en toepassingsgebied van de Eurocodes

De Lidstaten van de EU en EVA erkennen dat de Eurocodes in de hoedanigheid van
verwijzingsdocumenten dienen:
-

als middel om aan te tonen dat gebouwen en civieltechnische werken voldoen aan
de fundamentele eisen van de Richtlijn van de Raad 89/106/EEG, in het bijzonder
aan de Fundamentele Eis nr.1 – Mechanische weerstand en stabiliteit – en de
Fundamentele Eis nr.2 – Veiligheid in geval van brand,

-

als basis voor het opstellen van contracten voor bouwwerken en de daarbij
behorende ingenieursdiensten,

-

als kader voor het opmaken van geharmoniseerde technische voorschriften voor
bouwproducten (EN’s en ETA’s).
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De Eurocodes hebben, voor zover zij betrekking hebben op de bouwwerken zelf, een
directe relatie met de Basisdocumenten3, waarnaar verwezen is in Artikel 12 van de
RBP (BPR), alhoewel zij naar hun aard verschillend zijn van de geharmoniseerde
productnormen4. Daarom behoren Technische Commissies van CEN en/of
Werkgroepen van EOTA werkend aan productnormen technische aspecten die
voortkomen uit het werk aan de Eurocodes, voldoende in beschouwing te nemen,
teneinde te komen tot volledige overeenkomst van deze technische voorschriften met de
Eurocodes.
De Eurocode-normen voorzien in gewone constructieve ontwerp- en berekeningsregels
voor dagelijks gebruik, voor het ontwerp en de berekening van gehele constructies en
samenstellende delen, van zowel traditionele als innovatieve aard. Ongewone
constructies of ontwerpomstandigheden zijn niet specifiek opgenomen en in deze
gevallen zal van de constructief ontwerper aanvullend vakkundig onderzoek worden
gevergd.
Nationale normen als implementatie van de Eurocodes

De nationale normen als implementatie van de Eurocodes zullen de volledige tekst
omvatten van de Eurocode (met inbegrip van alle bijlagen), zoals gepubliceerd door
CEN. Deze tekst mag worden voorafgegaan door een nationaal titelblad en een
nationaal voorwoord en mag worden gevolgd door een nationale bijlage.
De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de
Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze, aangeduid als nationaal bepaalde
parameters (NBP), en die van toepassing zijn op het ontwerp en de berekening van te
realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het betreffende land, te weten:
-

waarden en/of klassen waarvoor alternatieven gegeven worden in de Eurocode,

-

te gebruiken waarden waarvoor alleen een symbool gegeven wordt in de Eurocode,

-

specifieke gegevens van een land (geografische, klimatologische enz.), bijvoorbeeld
een sneeuwkaart,

-

de te volgen methode, ingeval alternatieve werkwijzen in de Eurocode zijn gegeven.

Zij mag ook bevatten:

3

4

Volgens Art. 3.3 van de RBP (BPR) moeten de fundamentele eisen (FE’s) concreet vertolkt worden in basisdocumenten, teneinde
de noodzakelijke verbanden te leggen tussen de fundamentele eisen en de mandaten voor de geharmoniseerde EN’s en
ETAG’s/ETA’s.
Volgens Art. 12 van de RBP (BPR) moeten de Basisdocumenten:
a) de fundamentele eisen concreet vertolken door terminologie en technische grondslagen te harmoniseren en klassen of niveaus
aan te geven voor elke eis waar nodig;
b) methoden aangeven om deze klassen of niveaus van eisen te correleren met de technische voorschriften, bijvoorbeeld
berekenings- en beproevingsmethoden, technische regels voor uitvoerings-/bouwplannen enz.;
c) als verwijzing dienen voor het opstellen van geharmoniseerde normen en richtlijnen voor Europese technische goedkeuringen.
De Eurocodes spelen de facto een gelijkaardige rol op het gebied van FE 1 en een deel van FE 2.
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-

uitspraken over het gebruik van informatieve bijlagen,

-

verwijzingen naar niet-tegenstrijdige, aanvullende informatie om de gebruiker te
helpen bij het gebruik van de Eurocode.

Verbanden tussen Eurocodes en geharmoniseerde technische voorschriften (EN’s
en ETA’s) voor bouwproducten

Er is behoefte aan samenhang tussen de geharmoniseerde technische voorschriften voor
bouwproducten en de technische regels voor bouwwerken5. Bovendien moet alle
informatie die de CE-markering van bouwproducten vergezelt en die naar de Eurocodes
verwijst, duidelijk aangeven welke NBP in aanmerking zijn genomen.
Aanvullende informatie specifiek voor EN 1998-1

De doelstelling van EN 1998 is gedefinieerd in 1.1.1 en de doelstelling van dit Deel van
EN 1998 is gedefinieerd in 1.1.2. Aanvullende Delen van EN 1998 zijn opgesomd in
1.1.3.
EN 1998-1 werd ontworpen uit de samenstelling van ENV 1998-1-1:1994,
ENV 1998-1-2:1994 en ENV 1998-1-3:1995. Zoals vermeld in 1.1.1 moet aandacht
geschonken worden aan het feit dat de bepalingen van EN 1998 voor het ontwerp en de
berekening van constructies in seismische gebieden toegepast worden in aanvulling tot
de bepalingen van de andere relevante delen EN 1990 tot en met EN 1997 en EN 1999.
Eén fundamenteel onderwerp in EN 1998-1 is de definitie van de seismische belasting.
Gegeven de grote diversiteit aan seismisch gevaar en seismogenetische karakteristieken
in de verscheidene deelstaten, wordt de seismische belasting daarin in algemene termen
gedefinieerd. De definitie laat verscheidene nationaal bepaalde parameters toe die
bevestigd of aangepast zouden moeten worden in de nationale bijlagen.
Desalniettemin wordt het gebruik van een gemeenschappelijk basismodel voor de
weergave van de seismische belasting als een belangrijke stap beschouwd in EN 1998-1
inzake Code-harmonisatie.
In EN 1998-1 bevat het hoofdstuk over gebouwen uit metselwerk specifieke bepalingen
die het ontwerp en de berekening van “eenvoudige gebouwen van metselwerk”
vereenvoudigen.
Nationale bijlage van EN 1998-1

Deze norm geeft alternatieve werkwijzen, waarden en aanbevelingen voor classificatie,
met opmerkingen die aangeven waar nationale keuzen kunnen zijn gemaakt. Daarom
behoort de nationale norm die EN 1998-1 implementeert, een nationale bijlage te
hebben met daarin alle nationaal bepaalde parameters (NBP) nodig voor het ontwerp en
de berekening van gebouwen en civieltechnische werken te realiseren in het betreffende
land.

5

zie Art. 3.3 en Art. 12 van de RBP (BPR), alsook 4.2, 4.3.1, 4.3.2 en 5.2 van ID 1.
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In EN 1998-1:2004 is nationale keuze toegelaten via :

Verwijzing

Onderwerp

1.1.2(7)

Informatieve bijlagen A en B.

2.1(1)P

Referentieherhalingsperiode TNCR van de seismische belasting voor
de uiterste grenstoestand (of, equivalent, de referentie
overschrijdingskans in 50 jaren, PNCR).

2.1(1)P

Referentieherhalingsperiode TDLR van de seismische belasting voor
de
schadebeperkingseis.
(of,
equivalent,
referentie
overschrijdingskans in 10 jaar, PDLR).

3.1.1(4)

Voorwaarden waarbij extra grondonderzoek, aanvullend op het
noodzakelijk onderzoek voor niet-seismische ontwerpbelastingen
verwaarloosd mag zijn en de standaardgrondclassificatie mag zijn
gebruikt.

3.1.2(1)

Grondclassificatieschema dat rekening houdt met de diepere
geologische lagen, inclusief de waarden van de parameters S, TB,
TC en TD die de horizontale en verticale elastische responsspectra
definiëren in overeenstemming met 3.2.2.2 en 3.2.2.3.

3.2.1(1), (2),(3)

Seismische zonekaarten
grondversnelling per zone.

3.2.1(4)

Bepalende parameter (identificatie
drempelwaarde van lage seismiciteit.

en

3.2.1(5)

Bepalende parameter (identificatie en
drempelwaarde van zeer lage seismiciteit.

3.2.2.1(4),
3.2.2.2(1)P

De parameters S, TB, TC, TD die de vorm van de horizontale
elastische responsspectra definiëren.

3.2.2.3(1)P

De parameters avg TB, TC, TD die de vorm van de verticale
elastische responsspectra definiëren.

3.2.2.5(4)P

Benedengrensfactor β op de spectrale rekenwaarden.

4.2.3.2(8)

Verwijzing naar de definities van het elastisch zwaartepunt en de
torsiestraal in gebouwen met meerdere verdiepingen die wel of niet
voldoen aan de voorwaarden (a) en (b) van 4.2.3.2(8)

4.2.4(2)P

Waarden van ϕ voor gebouwen.

4.2.5(5)P

Belangrijkheidsfactor γI voor gebouwen.

met

referentiewaarden

van

de

waarde)

voor

de

waarde)

voor

de
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4.3.3.1 (4)

Keuze of niet-lineaire rekenmethodes toegepast mogen zijn bij het
ontwerp van niet-funderingsgeïsoleerde gebouwen. Referentie naar
informatie betreffende de vervormingscapaciteiten van elementen
en de geassocieerde partiële veiligheidsfactoren voor de uiterste
grenstoestand bij het ontwerp en evaluatie op basis van nietlineaire rekenmethodes.

4.3.3.1 (8)

Drempelwaarde van de belangrijkheidsfactor, γI, verbonden met het
toegelaten gebruik van de berekening met twee vlakke modellen.

4.4.2.5 (2).

Oversterktefactor γRd voor schijfconstructies.

4.4.3.2 (2)

Reductiefactor ν voor verplaatsingen bij de schadebeperkingstoestand

5.2.1(5)

Geografische beperkingen op het gebruik van ducitiliteitsklassen
voor betonnen gebouwen.

5.2.2.2(10)

qo-waarde voor betonnen gebouwen die onderworpen zijn aan
bijzondere kwaliteitssysteemplannen.

5.2.4(1), (3)

Materiaalgebonden partiële veiligheidsfactoren voor betonnen
gebouwen bij de seismische ontwerpsituatie.

5.4.3.5.2(1)

Minimum lijfwapening van grote licht gewapende betonnen
wanden

5.8.2(3)

Minimum
dwarsdoorsnede-afmetingen
funderingsbalken.

5.8.2(4)

Minimumdikte en wapeningsverhouding van betonnen funderingsplaten.

5.8.2(5)

Minimum wapeningsverhouding van betonnen funderingsbalken.

5.11.1.3.2(3)

Ductiliteitsklasse van prefab wandpaneelsystemen.

5.11.1.4

q-factoren van prefab systemen.

5.11.1.5(2)

Seismische belasting
constructies.

5.11.3.4(7)e

Minimum langswapening in opgevulde verbindingen van grote
wandpanelen.

6.1.2(1)

Bovengrens van q voor een concept met laag dissipatief
constructief gedrag; conceptbeperkingen voor een constructief
gedrag; geografische beperkingen op het gebruik van
ductiliteitsklassen voor staalgebouwen.

6.1.3(1)

Materiaalgebonden partiële veiligheidsfactoren voor

12
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staalgebouwen bij de seismische ontwerpsituatie.
6.2(3)

Oversterktefactor voor het capacitief ontwerp van staalgebouwen.

6.2 (7)

Informatie betreffende het gebruik van EN 1993-1-10:2004 in de
seismische ontwerpsituatie

6.5.5(7)

Verwijzing naar aanvullende regels voor een aanvaardbaar ontwerp
van verbindingen

6.7.4(2)

Resterende weerstand van weggeknikte drukdiagonalen in stalen
raamwerken met V-verstijvingen.

7.1.2(1)

Bovengrens van q voor een concept met laag dissipatief
constructief gedrag; beperkingen van het concept voor een
constructief gedrag; geografische beperkingen op het gebruik van
ductiliteitsklassen voor staal-betongebouwen.

7.1.3(1), (3)

Materiaalgebonden partiële veiligheidsfactoren voor staal-betongebouwen bij de seismische ontwerpsituatie.

7.1.3(4)

Oversterktefactor voor het capacitief ontwerp en berekening van
staal-betongebouwen

7.7.2(4)

Reductiefactor voor de stijfheid van het betonnen gedeelte van de
dwarsdoorsnede van een staal-beton kolom

8.3(1)

Ductiliteitsklasse voor houten gebouwen.

9.2.1(1)

Types metselwerkstenen met voldoende robuustheid.

9.2.2(1)

Minimumsterkte van metselwerkstenen.

9.2.3(1)

Minimumsterkte van mortel in gebouwen van metselwerk.

9.2.4(1)

Alternatieve klassen voor stootvoegen in metselwerkverband.

9.3(2)

Voorwaarden voor het gebruik van ongewapend metselwerk dat
enkel voldoet aan de bepalingen van EN 1996.

9.3(2)

Minimale effectieve dikte van wanden van ongewapend
metselwerk dat enkel voldoet aan de bepalingen van EN 1996.

9.3(3)

Maximumwaarde van de grondversnelling voor het gebruik van
ongewapend metselwerk dat voldoet aan de bepalingen van
EN 1998-1.

9.3(4), Table 9.1

Waarden van de q-factor in gebouwen van metselwerk.

9.3(4), Table 9.1

q-factoren voor gebouwen met metselwerksystemen die een
verhoogde ductiliteit verzekeren.

9.5.1(5)

Geometrische eisen voor verstijvingswanden tegen afschuiving van
metselwerk.

9.6(3)

Materiaalgebonden partiële veiligheidsfactoren in gebouwen van
metselwerk bij de seismische ontwerpsituatie.

9.7.2(1)

Maximum aantal verdiepingen en minimum oppervlakte van
verstijvingswanden tegen afschuiving van “eenvoudige gebouwen
van metselwerk”.
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9.7.2(2)b

Minimum breedte-hoogteverhouding in het horizontale vlak van
“eenvoudige gebouwen van metselwerk”.

9.7.2(2)c

Maximum vloeroppervlakte van uitsparingen in het horizontale
vlak voor “eenvoudige gebouwen van metselwerk”.

9.7.2(5)

Maximum massaverschil en verschil in wandoppervlakte tussen
opeenvolgende verdiepingen van “eenvoudige gebouwen van
metselwerk”.

10.3(2)P

Vergrotingsfactor voor seismische verplaatsingen van isolatieeenheden.

14

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 20 eerste pagina’s

NBN EN 1998-1 NL (2014)

NBN EN 1998-1 NL (2014)
EN 1998-1:2004

1

ALGEMEEN

1.1
1.1.1

Onderwerp en toepassingsgebied
Onderwerp en toepassingsgebied van EN 1998

(1)P EN 1998 is van toepassing op het ontwerp en de constructie van gebouwen en
civieltechnische werken in seismische gebieden. Deze norm heeft tot doel te verzekeren
dat wanneer aardbevingen zich voordoen:
− mensenlevens beschermd zijn;
− de schade beperkt blijft; en
− constructies die belangrijk zijn voor de civiele bescherming operationeel blijven.
OPMERKING Het onvoorspelbare karakter van de seismische gebeurtenissen en de beperkte
middelen die beschikbaar zijn om hun effecten tegen te gaan, zijn dusdanig dat het bereiken van
deze doelstellingen enkel gedeeltelijk mogelijk is. De omvang van de bescherming die geboden
kan worden voor de verschillende categorieën van gebouwen is enkel meetbaar in
probabilistische termen en is een kwestie van optimale toekenning van middelen. Daarom wordt
verwacht dat de omvang van de bescherming verschilt van land tot land, afhankelijk van het
relatief belang van het seismische risico ten opzichte van risico's van andere origine en
afhankelijk van de globaal beschikbare economische middelen.

(2)P Speciale constructies, zoals kerncentrales, offshore constructies en grote
waterkeringen, vallen buiten het onderwerp en toepassingsgebied van EN 1998.
(3)P EN 1998 bevat alleen bepalingen die, in aanvulling tot de bepalingen van de
overige relevante Eurocodes, toegepast moeten zijn bij het ontwerp en de berekening
van constructies in seismische gebieden. In die zin is het een aanvulling op de overige
Eurocodes.
(4)
EN 1998 is onderverdeeld in verschillende afzonderlijke hoofdstukken (zie 1.1.2
en 1.1.3).
1.1.2

Onderwerp en toepassingsgebied van EN 1998-1

(1)
EN 1998-1 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en
civieltechnische werken in seismische gebieden. De norm is onderverdeeld in 10
hoofdstukken, waarvan sommige zich specifiek toespitsen op het ontwerp en de
berekening van gebouwen.
(2)
Hoofdstuk 2 van EN 1998-1 bevat de fundamentele prestatie-eisen en de na te
leven criteria die van toepassing zijn op gebouwen en civieltechnische werken in
seismische gebieden.
(3)
Hoofdstuk 3 van EN 1998-1 beschrijft de regels betreffende de voorstelling van
seismische belastingen en hun combinatie met andere belastingen. De categorieën van
constructies die worden behandeld in EN 1998-2 tot en met EN 1998-6 vereisen
aanvullende regels die in deze delen worden beschreven.
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(4)
Hoofdstuk 4 van EN 1998-1 beschrijft algemene ontwerp- en berekeningsregels
die van toepassing zijn specifiek voor gebouwen.
(5)
Hoofdstukken 5 tot en met 9 van EN 1998-1 beschrijven specifieke regels voor
verscheidene constructiematerialen en elementen, die van toepassing zijn voor de
volgende specifieke gebouwen:
− Hoofdstuk 5: Specifieke regels voor betongebouwen;
− Hoofdstuk 6: Specifieke regels voor staalgebouwen;
− Hoofdstuk 7: Specifieke regels voor staal-betongebouwen;
− Hoofdstuk 8: Specifieke regels voor houten gebouwen;
− Hoofdstuk 9: Specifieke regels voor gebouwen van metselwerk.

(6)
Hoofdstuk 10 bevat de fundamentele eisen en andere relevante aspecten voor het
ontwerp en de veiligheid van de funderingsisolatie van constructies en dit specifiek voor
het geval van funderingsisolatie van gebouwen.
OPMERKING Specifieke regels voor isolatie van bruggen zijn ontwikkeld in EN 1998-2.

(7)
Bijlage C bevat bijkomende elementen met betrekking tot het ontwerp en de
berekening van de plaatwapening in staal-betonliggers ter plaatse van liggerkolomverbindingen van raamwerken.
OPMERKING De informatieve bijlage A en de informatieve bijlage B bevatten bijkomende
elementen met betrekking tot het responsspectrum van elastische verplaatsingsen en met
betrekking tot het verplaatsingsrichtgetal bij een "pushover" berekening.

1.1.3

Overige delen van EN 1998

(1)P Overige delen van EN 1998 bevatten, in aanvulling tot EN 1998-1, het volgende:
− EN 1998-2 beschrijft specifieke bepalingen met betrekking tot bruggen;
− EN 1998-3 beschrijft bepalingen voor de seismische beoordeling en vernieuwing
van bestaande gebouwen;
− EN 1998-4 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot silo’s, opslagtanks en
pijpleidingen;
− EN 1998-5 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot funderingen,
grondkerende constructies en geotechnische aspecten;
− EN 1998-6 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot torens, masten en
schoorstenen.
1.2

Normatieve verwijzingen

In deze Europese norm zijn, door gedateerde en ongedateerde verwijzing, bepalingen uit
andere publicaties opgenomen. Deze normatieve verwijzingen zijn in de tekst te
bestemder plaats aangehaald en de lijst van publicaties is achterin opgenomen. Latere
amenderingen of revisies van om het even welke publicatie waarnaar gedateerd is
verwezen, zijn alleen van toepassing in deze Europese norm, wanneer zij in deze norm
zijn opgenomen door amendering of revisie. Voor ongedateerde verwijzingen is de
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