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Sinds het ongeval met een galerijplaat van de Antil-

lenflat in Leeuwarden in 2011 staat de veiligheid 

van uitkragende vloeren sterk in de belangstelling. 

Het Platform Constructieve Veiligheid heeft in 

opdracht van SBRCURnet naar aanleiding hiervan 

een protocol opgesteld. Hierin staat hoe de veilig-

heid van deze constructies moet worden beoordeeld 

en welke maatregelen moeten worden genomen 

indien ze niet voldoen. In 2014 is een tweede, 

herziene versie van dit protocol uitgekomen, op 

basis van ervaringen uit de praktijk.

Ervaring vóór 2011
In mei 2011 bezweek één uitkragende galerijplaat van de 5e 
woonlaag van de Antillenflat (bouwjaar 1965) in Leeuwarden 
‘spontaan’. In zijn val nam deze enkele platen van lager gelegen 
galerijen mee. Door dit ongeval kreeg de constructieve veilig-
heid van flatgebouwen met uitkragende gewapende betonnen 
vloeren opnieuw aandacht. Opnieuw, want het in 1983 gepubli-
ceerde SBR-rapport B 15-2 ‘Schade-gevallen bij uitkragende 
balkons en galerijvloeren’ beschreef 
al gebouwen met dit type vloeren, waarbij sprake was van 
constructief onveilige situaties. Op basis van onderzoek in 
diverse flatgebouwen stelden de rapporteurs destijds dat de 
vaststelling dat vloerplaten – met een veiligheid kleiner dan  
1,0 - nog niet zijn bezweken, te danken is aan de buigtreksterkte  
van het beton. Voor een duurzaam functioneren van deze 
constructies kan (en mag) volgens de geldende betonvoor-
schriften echter niet worden gerekend op een buigtreksterkte 
van beton. De onderzoekers concludeerden daarom dat voor 
soortgelijke situaties corrigerende maatregelen noodzakelijk 
zijn.
In juni 1988 haalde het naar beneden vallen van een galerij-
plaat op de 1e verdieping in Wormerveer opnieuw de landelijke 
pers. Een te lage positie van de bovenwapening bleek de 
oorzaak van het bezwijken te zijn. Naar aanleiding van dit 
voorval heeft IBBC-TNO destijds bij negen andere flatgebou-
wen in Wormerveer een constructief onveilige situatie van de 
uitkragende betonnen vloeren vastgesteld. De oorzaak hiervan 
werd omschreven als ‘een verkeerde ligging van de wapening 
en het roesten van de wapening in een scheur direct naast en 
evenwijdig aan de gevel’.

Antillenflat
Putcorrosie van wapeningsstaven, te lage ligging (positie) van 
de bovenwapening en een hogere permanente belasting op de 
uitkragende galerijplaat, hebben ook in de Antillenflat, 46 jaar 
na de bouw, geleid tot het bezwijken. Onderzoek in 2011 bij elf 
vergelijkbare flatgebouwen in Leeuwarden heeft uitgewezen dat 
enkele van deze gebouwen niet voldoen aan de publiekrechte-
lijke eisen, die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd voor de 
constructieve veiligheid van bestaande bouw.

Eerste uitgave protocol
Deze constatering is de aanleiding geweest voor het in 2012 
opstellen van een protocol met achtergrondinformatie, uitgege-
ven als CUR Publicatie 248-2012 ‘Onderzoek naar en beoorde-
ling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen 
vloeren van galerijflats’. Het betreffen hier specifiek galerij-  
en/of balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden met achter-

ing. Martin de Jonker
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3. het ontstaan van scheuren in de kritische doorsnede van de 
vloeren, waardoor chloriden (dooizouten) relatief eenvoudig 
kunnen indringen, met putcorrosie van de wapening als 
gevolg.

Deze technische aspecten moeten bij het onderzoek in samen-
hang worden beschouwd aan de hand van de Nederlandse 
normenserie NEN 8700. Het eerste en tweede aspect kunnen 
bij constructies, waarvan berekeningen en/of tekeningen 
beschikbaar zijn, meestal met niet-destructieve methoden 
betrouwbaar worden beoordeeld. Als tekeningen en berekenin-
gen ontbreken, is beperkt destructief onderzoek nodig. Het 
derde genoemde aspect kan worden verkend door een theore-
tische beoordeling van de buigtrekspanningen en de daaruit af 
te leiden kans op scheuren. Een nadere beoordeling van dit 
aspect vereist destructieve onderzoeksmethoden, zoals het 
beoordelen van boorkernen en het meten van chloridegehalten.

De positie van de bovenwapening en de hogere permanente 
belastingen zijn, elk afzonderlijk en/of in combinatie, veelal de 
oorzaak dat niet wordt voldaan aan de publiekrechtelijke eisen 
aan de constructieve veiligheid van de flatgebouwen. Hieruit 
volgt dat de aanwezigheid van chloriden nabij de wapening 
geen randvoorwaarde is voor een constructief onveilige situ-
atie, zoals dit bij het opstellen van de eerste uitgave van het 
protocol wel werd gedacht.

Bij de genoemde inventarisatie van de 150 flatgebouwen 
voldeed 40% niet en circa 60% wel aan de eis van constructieve 
veiligheid bestaande bouw (fig. 5):
– 30% voldeed niet omdat de uiterste momentweerstand lager 

was dan de rekenwaarde van het benodigde moment.
– Bij 10% werd corrosie vastgesteld, waardoor niet voldaan 

werd (of op korte termijn niet meer zou worden voldaan) aan 
de eisen.

– Bij 5% was een zodanig robuuste wapening aanwezig dat ook 
de ongunstigste rekenkundige controle geen onveilige situatie 
oplevert.

– Voor 55% van de flatgebouwen is vastgesteld, dat de construc-
tie aan de eisen voor constructieve veiligheid voldoet.

Wijzigingen tweede uitgave protocol
Deze praktijkervaringen, aangevuld met commentaren van 
gebruikers, vormen de basis voor de wijzigingen, aanvullingen 
en verduidelijkingen in de herziene uitgave van het protocol. 
De belangrijkste veranderingen in de uitgave 2014:
a. Er wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen uitkra-

gende vloeren aan de galerij- en balkonzijde. Het protocol is 
in hoofdzaak gericht op onderzoek aan galerijvloeren. De 
kans op putcorrosie door (van buitenaf) ingedrongen chlori-

liggende betonnen verdiepingsvloeren en/of gevelbalken. Deze 
publicatie is vanaf het verschijnen door gebouweigenaren en 
constructie- en onderzoeksbureaus als leidraad gehanteerd bij 
het aanvragen, opdracht verlenen en uitvoeren van onderzoek- 
en advieswerkzaamheden.

Inventarisatie
CUR Publicatie 248-2012 was gebaseerd op onderzoeksresulta-
ten aan een relatief beperkt aantal gebouwen en de ‘state of the 
art’ op dat moment. Met het gebruik van dit protocol is in rela-
tief korte tijd veel ervaring opgedaan. Begin 2014 zijn deze prak-
tijkervaringen van verschillende constructie- en onderzoeks-
bureaus – opgedaan bij onderzoek en het beoordelen van circa 
150 woongebouwen – geïnventariseerd. Hierbij is geconcludeerd 
dat het wenselijk was de publicatie op diverse aspecten te herzien.
Uit de inventarisatie is gebleken dat de constructieve veiligheid 
van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats, die 
alle zijn gebouwd in de periode 1950–1970, met name wordt 
bedreigd door drie specifieke technische aspecten:
1. een lagere hoogtepositie van de bovenwapening in de vloeren 

dan waarvan bij het ontwerp is uitgegaan (fig. 3);
2. een hogere permanente belasting op de vloerplaten dan 

volgens het ontwerp (fig. 4);
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kritische doorsnede

boorkern

wapening

     2 In mei 2011 bezweek een uitkragende galerijplaat van de Antillenflat in Leeuwarden 

 foto: Anton Kappers / Novum

3, 4 Relatie tussen ontwerpwaarden en de tijdens onderzoeken aangetroffen waarden

    5 Resultaten uitgevoerde onderzoeken

    6 Locatie boorkern voor destructief onderzoek

den wordt voor balkons in het algemeen verwaarloosbaar 
klein geacht. In de winter worden balkons namelijk weinig 
gebruikt, waardoor dooizouten niet of slechts zeer incidenteel 
worden gestrooid. Daarom wordt aanbevolen uitsluitend in de 
volgende situaties onderzoek aan balkonvloeren uit te voeren:
– flatgebouwen direct aan de kustlijn, waarbij chloriden uit 

de zilte lucht capillair kunnen zijn/worden opgenomen in 
het onafgewerkt beton van de balkonvloeren;

– afwijkende (en met name grotere) afmetingen van de 
balkonvloeren, in vergelijking met de galerijvloeren van het 
betreffende flatgebouw;

– flatgebouwen waarbij is vastgesteld dat de galerijvloeren niet 
aan de eisen voor bestaande bouw voldoen, zodat aanneme-
lijk is dat deze situatie ook voor de balkonvloeren geldt.

b. Bij eventueel destructief onderzoek naar de kans op putcor-
rosie is minder onderzoek noodzakelijk naar het aanwezige 
chloridegehalte, maar is er meer aandacht voor de aanwezig-
heid van scheuren in de kritische doorsnede van de uitkra-
gende vloer. Per saldo is hierdoor voor veel flatgebouwen 
minder omvangrijk destructief onderzoek noodzakelijk. Bij 
dit destructief onderzoek wordt door het boren van een 
betonkern (fig. 6) vastgesteld of er een buigscheur in de kim 
van de vloerplaat (kritische doorsnede) is ontstaan. Aan de 
hand van deze betonkern wordt beoordeeld of een scheur 
aanwezig is en wordt het chloridegehalte in het vloeropper-
vlak en/of ter plaatse van de wapening onderzocht.

c. De mogelijke maatregelen die naar aanleiding van een onder-
zoek en beoordeling van de uitkragende betonnen vloeren 
kunnen of moeten worden getroffen, zijn in vergelijking met 
de eerste uitgave nader beschreven.

3 4

5

6

120

100

80

60

40

20

0

2

1.5

1

0,5

0

ontwerpwaardeaanwezig

on
tw

er
pw

aa
rd

e

aa
nw

ez
ig

effectieve hoogte d [mm] gewicht afwerklaag [kN/m2]

0               20               40               60              80             100             120 0                          0,5                          1                         1,5                          2

eindconclusie

1                         2                        3                        4

pe
rc

en
ta

ge
 fl

at
ge

bo
uw

en

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



Balkons en galerijplaten: veilig genoeg?5 201548

– lastbeperkingen (tijdelijke maatregel op korte termijn), 
waarbij moet worden gerealiseerd dat het doorvoeren en  
handhaven ervan niet eenvoudig is: per geval moet worden 
bekeken gedurende welke periode een onderschreden presta-
tieniveau acceptabel is;

– het aanbrengen van een andere/extra draagweg, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van in te lijmen wapening of het plaat-
sen van kolommen;

– het aanbrengen van dwarskrachtkoppelingen ter plaatse van 
de dilataties (alleen effectief indien niet de vlaklast, maar de 
lijn- of puntlast maatgevend is);

– het verlagen van de belastingen op de vloerplaten, bijvoor-
beeld door het verwijderen van afwerklagen en/of gemetselde 
borstweringen.

Globaal overzicht maatregelen
Wanneer uit onderzoek volgt dat één of meer vloerplaten zich 
op afkeurniveau volgens NEN 8700 bevinden, dan moeten op 
korte termijn maatregelen worden genomen. Het flatgebouw 
voldoet dan immers niet meer aan de wettelijke bouwregel-
geving.
Bij de keuze van te nemen maatregelen en de termijn waarbin-
nen die moeten worden genomen, spelen de volgende techni-
sche aspecten een rol:
– het aantal vloerplaten van de steekproef, waar het vereiste 

prestatieniveau niet wordt gehaald;
– de oorza(a)k(en) van het niet halen van het vereiste prestatie-

niveau (bijvoorbeeld de verhouding tussen de capaciteit van 
de vloer en het effect van de aanwezige belastingen, een te 
lage ligging van de wapening, of de aanwezigheid van wape-
ningscorrosie);

– het te verwachten bezwijkgedrag van het toegepaste wape-
ningsstaal (een constructie ‘waarschuwt’ wel of niet alvorens 
te bezwijken, door scheuren en/of zichtbare doorbuiging).

Bij de te maken keuze moet worden gerealiseerd dat het uitge-
voerde onderzoek een steekproef betreft. Wanneer aan deze 
steekproef de conclusie wordt verbonden dat de vloerplaten 
niet voldoen aan de eisen van het prestatieniveau, moeten in 
principe alle vloerplaten worden hersteld. Om dit (zo mogelijk) 
te voorkomen, is het noodzakelijk het onderzoek op te schalen 
van 10 naar 100% van de vloerplaten in het flatgebouw.
Wanneer geen corrosie is waargenomen, kan door niet-
destructief onderzoek vrij eenvoudig het prestatieniveau van de 
niet-onderzochte vloerplaten worden onderzocht. Indien wel 
corrosie is aangetroffen, kan alleen nader destructief onderzoek 
een antwoord geven op de vraag of de te nemen maatregelen 
kunnen worden beperkt tot een deel van de platen. Gezien de 
hiervoor noodzakelijke inspanningen, is veelal het uitvoeren 
van corrigerende maatregelen aan alle vloerplaten een econo-
misch gunstiger aanpak. Zeker wanneer hierbij wordt betrok-
ken dat het reëel is aan te nemen dat de corrosieomvang – 
zonder het nemen van maatregelen – in de tijd toeneemt.

De constructieve maatregelen kunnen bestaan uit:
– het plaatsen van stempels (tijdelijke maatregel op korte 

termijn) (foto 7);
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7 Wanneer uitkragende vloeren worden afge-

keurd is het plaatsen van stempels een 

mogelijke tijdelijke constructieve maatregel

foto: Dick Janssen / Het Krantje-online

 
 
bevoegd gezag te starten. Hiermee wordt bereikt dat de regie 
rond de te nemen maatregelen in handen blijft van de eigenaar.

Afsluiting
De tweede, herziene uitgave van CUR-publicatie 248:2014 bevat 
praktische en economische verbeteringen voor het uitvoeren van 
onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid 
van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats. Het 
doorlopen van het protocol leidt uiteindelijk tot de conclusie dat 
de constructieve veiligheid van de onderzochte en beoordeelde 
vloeren wel of niet voldoet aan de, in het Bouwbesluit en aange-
wezen normen beschreven, publiekrechtelijke eisen voor 
bestaande bouw (afkeurniveau volgens NEN 8700).

Deze conclusie kan de volgende gevolgen hebben:
– Indien niet aan de (minimum)eisen wordt voldaan, zijn op 

korte termijn maatregelen noodzakelijk.
– Als er wel aan de (minimum)eisen wordt voldaan, maar er 

tijdens het onderzoek corrosie van het wapeningsstaal is vast-
gesteld of waarnemingen zijn gedaan waardoor op termijn 
corrosie moet worden verwacht, moet de eigenaar van het 
flatgebouw, vanuit zijn zorgplicht, periodiek de veiligheid van 
de uitkragende betonnen vloeren opnieuw (laten) beoordelen.

– Wanneer de constructieve veiligheid is getoetst en voldoet 
aan het zogeheten verbouwniveau volgens NEN 8700 kan 
een langere periode tot de volgende beoordeling worden 
vastgesteld.

Afhankelijk van de resultaten van het al eerder uitgevoerde 
onderzoek kan een nieuwe beoordeling zich richten op de 
voortgang van het corrosieproces en/of op onderzoek aan 
andere vloerplaten. De onderzoekers (constructeur en materi-
aalkundige) zullen zich moeten uitspreken over een te 
verwachten levensduur en bijbehorende inspectie(s). ☒

Voor de permanente maatregelen moet worden aangetoond dat 
de constructieve veiligheid met deze maatregelen ten minste 
voldoet aan het verbouwniveau volgens NEN 8700.
Ook wanneer de vloerplaten zich aantoonbaar niet begeven op 
afkeurniveau voor bestaande bouw, kan het wenselijk zijn 
maatregelen te treffen. Wanneer er namelijk wel corrosie van 
het wapeningsstaal is vastgesteld, moet ervan worden uitgegaan 
dat het aanpassingsproces in de tijd voortschrijdt. In deze situ-
atie kan bijvoorbeeld het aanbrengen van een kathodisch 
beschermsysteem bijdragen de constructieve veiligheid ook op 
termijn zeker te stellen.
Tot slot worden eigenaren van dit type flatgebouwen erop 
gewezen dat, in het geval dat de uitkragende vloeren niet aan 
de eisen voor bestaande bouw voldoen, het te allen tijde wense-
lijk is zo snel mogelijk de formele communicatie met het  
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