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Nederlands voorwoord
Afgelopen jaren is hard gewerkt aan een Europees document met normatieve bepalingen voor de
uitvoering van betonconstructies. In dit document zijn allerlei bepalingen opgenomen waarover tijdens het
opstellen van een contract behoort te worden nagedacht en vervolgens ook iets zou moeten worden
afgesproken. Bijlage A geeft daartoe een handige controlelijst, die kan worden nagelopen inclusief
verwijzing naar het desbetreffende artikel in de norm.

Vo

Ondanks dat de NEN-CUR-commissie 351 085/ VC 18 “Uitvoering van betonconstructies” betrokken is
geweest bij het opstellen van deze norm, heeft de commissie voorgesteld om een aanvullingsdocument op
te stellen bij deze norm in het verlengde van de NEN 6722:2002 Voorschriften beton – Uitvoering. In deze
norm staan naast aanvullende eisen ook enkele aanbevelingen die een goede invulling geven aan hetgeen
in dit document is nagestreefd.
Echter, omdat een vertaling van deze Europese norm voor uitvoering van betonconstructies een hogere
prioriteit had, is eerst aan deze vertaling gewerkt en zal aansluitend het werk worden opgepakt dat leidt tot
een aanvullingsdocument op dit document.
Dit document vervangt ENV 13670-1:2000, maar ook NEN 6722:2002.
In deze norm wordt regelmatig verwezen naar Europese technische Goedkeuringen. Dit zijn European
technical Approvals, afgekort ETA’s, bijvoorbeeld in de normatieve verwijzingen staat ETAG 013 genoemd.

or

In deze norm wordt NPR-CEN/TR 15728 Ontwerp en gebruik van ingestorte onderdelen voor hijs-,
transport en verwerking van vooraf vervaardigde beton – Elementen niet genoemd. Echter, dit ‘technical
report’ bevat aanbevelingen voor de keuze van stalen inzetstukken voor het hijsen en verwerking. In onder
andere 9.4 van deze norm kan dit ‘technical report’ uitkomst bieden.
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Voorwoord
Dit document (EN 13670:2009) is opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 104 "Concrete and
related products", waarvan het secretariaat door DIN wordt gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in juni 2010 de status van nationale norm worden gegeven door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
juni 2010 worden ingetrokken.

Vo

De aandacht wordt op de mogelijkheid gevestigd dat sommige van de elementen van dit document
onderhevig zijn aan patentrechten. CEN [en/of CENELEC] mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor
het identificeren van enige of alle van zulke patentrechten.
Dit document vervangt ENV 13670-1:2000.
Dit document is opgesteld onder een door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie
aan CEN gegeven mandaat, en ondersteunt essentiële bepalingen van EU-richtlijnen.
Vanwege de nauwe samenhang tussen ontwerpvoorschriften en voorschriften voor uitvoering, heeft
CEN/TC 104/SC 2 deze norm ontwikkeld in samenwerking met CEN/TC 250/SC 2 en CEN TC 229.
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Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-organisaties van de
volgende landen verplicht deze Europese norm te implementeren: België, Bulgarije, Cyprus, , Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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Inleiding
Deze Europese norm is van toepassing op het vervaardigen van betonconstructies, teneinde het beoogde
niveau van veiligheid en bruikbaarheid gedurende de nuttige levensduur te behalen, zoals vastgesteld in
EN 1990, Eurocode – Basis of structural design, EN 1992, Eurocode 2 – Design of concrete structures, en
EN 1994, Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete structures, waarbij de nationaal vastgestelde
parameters (Nationally Determined Parameter, NDP's) die voor de bouwlocatie gelden van toepassing zijn.
Deze Europese norm heeft drie functies:

Vo

a) het overdragen van de set eisen gedurende het ontwerp aan de aannemer, d.w.z. de link te vormen
tussen ontwerp en uitvoering;

b) een verzameling genormaliseerde technische eisen voor de uitvoering te geven bij de aanbesteding van
een betonconstructie;
c) als controlelijst te fungeren voor de ontwerper, om ervoor te zorgen dat deze de aannemer voorziet van
alle relevante technische informatie voor de uitvoering van de constructie (zie bijlage A).

or

Om deze doelstellingen te behalen, moet het ontwerp een verzameling documenten en tekeningen
opleveren waarin alle informatie is opgenomen die is vereist voor de uitvoering van de werkzaamheden in
overeenstemming met de plannen. Deze verzameling documenten wordt in deze Europese norm aangeduid
als de ‘uitvoeringsspecificatie’. Deze norm biedt de ruimte om in de uitvoeringsspecificatie over een aantal
punten te beslissen.
Op aspecten waarop nationale voorschriften van toepassing zijn, behoort hiernaar te worden verwezen in de
uitvoeringsspecificatie.

be
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In deze Europese norm wordt erkend dat aspecten zoals gedetailleerde eisen voor de bekwaamheid van
personeel en details met betrekking tot kwaliteitsmanagement, onder de bevoegdheid van de lidstaten
vallen.

iew

Indien een CEN-lidstaat een nationale bijlage bij deze norm publiceert, mag daarin worden verwezen naar
nationale normen die door het CEN-lid zijn goedgekeurd en gepubliceerd, of naar nationale voorschriften die
een aanvulling vormen op deze norm, aanvullende regels kunnen ook rechtstreeks in de nationale bijlage
worden opgenomen.
Figuur 1 toont een gedetailleerd overzicht van het stelsel van Europese normen die betrekking hebben op
betonnen bouwwerken.

eld
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Figuur 1 — Stelsel van Europese normen als basis voor ontwerp, uitvoering en materiaalselectie
voor betonnen bouwwerken (alleen hoofdmodules)
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