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Voorwoord
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1993-1-8:2006+C1:2006 gegeven
mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters
vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid
bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn eveneens aanvullende
teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook
informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook – voor gebruik
in Nederland – de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van
het normblad zelf.
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Onderdelen van het normblad met daarin bepalingen die nadere uitwerking (als normtekst) in deze nationale
bijlage toelaten, zijn opgesomd in het normblad zelf en in eventuele wijzigingsbladen. Indien op een later
tijdstip wijzigingsbladen en/of correctiebladen op het normblad worden gepubliceerd die verdere onderdelen
bevatten met nationaal bepaalde parameters (of waarin bestaande onderdelen van het normblad worden
aangepast), zal de voorliggende versie van de nationale bijlage daarop worden aangepast.
Op korte termijn zullen het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 naar
NEN-EN 1993-1-8:2006+C1:2006 gaan verwijzen.
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Of de voorliggende nationale bijlage onderdeel is van de aanwijzing van NEN-EN 1993-1-8:2006+C1:2006
door het Bouwbesluit 2003, wordt vastgelegd in bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2003 en kan worden
nagegaan in de Regeling Bouwbesluit 2003 op www.vrom.nl.
Het stelsel van de Eurocodes is niet specifiek voor enig Europees land ontwikkeld. Niettemin kan met deze
normbladen, met de daarbinnen vastgelegde vrijheden uitgewerkt in de bijbehorende nationale bijlagen,
worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in het
Bouwbesluit 2003.
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Deze nationale bijlage en het normblad zijn alleen binnen het stelsel van de Eurocodes te gebruiken, en niet
in samenhang met de normenreeks Technische Grondslagen voor Bouwconstructies – TGB 1990, tenzij
(voorlopig) anders is bepaald in de nationale bijlage.
Deze nationale bijlage geldt alleen voor gebruik in Nederland.
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Onderwerp en toepassingsgebied

Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1993-1-8:2006+C1:2006 gegeven
mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.
Eveneens zijn aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.
OPMERKING
Deze aanvullende teksten kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld
opmerkingen, toelichtingen).

De nationale bijlage legt ook – voor gebruik in Nederland – de status (normatief of informatief) vast van de
informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf.
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De nationale bijlage moet worden toegepast in samenhang met NEN-EN 1993-1-8:2006+C1:2006.
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Normatieve verwijzingen

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing.
In het kader van de Nederlandse bouwregelgeving zijn latere wijzigingsbladen en/of correctiebladen van de
documenten waarnaar gedateerd is verwezen alleen van toepassing als deze in bijlage I van de Regeling
Bouwbesluit 2003 zijn vermeld.
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NEN 6770:1997

NEN 6770:1997/A1:2001
NEN 6772: 2000
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NEN 6772:2000/A1:2001
Ontw. NEN-EN 1090-2:2005

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 –
Staalconstructies – Basiseisen en basisrekenregels voor
overwegend statisch belaste constructies
Wijzigingsblad op NEN 6770
Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 –
Staalconstructies – Verbindingen
Wijzigingsblad op NEN 6772
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – Deel 2:
Technische eisen voor het vervaardigen van staalconstructies

eld

a) Met de in deze nationale bijlage vastgelegde keuzes uit de in NEN-EN 1993-1-8:2006+C1:2006 gegeven
mogelijkheden en de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters kan worden
aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in het
Bouwbesluit 2003.
b) In de Engelstalige versie van deze nationale bijlage zijn aanwijzingen gegeven hoe de uitdrukkingen 'shall'
en 'should' moeten worden gelezen in de Engelstalige versie van het normblad.
In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘shall’ vertaald met 'moet'.
Dit 'moet' is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend.
In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.
Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden
gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend.
Soortgelijk blijven andere onderdelen dan normteksten van het normblad informatief, tenzij deze onderdelen
volgens de voorliggende nationale bijlage als normtekst moeten worden gelezen (bijvoorbeeld opmerkingen
en informatieve bijlagen van het normblad).
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