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Nederlands voorwoord
De uitgave van NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 maakt deel uit van de serie van Europese productnormen
voor de “Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies”. Deze serie bestaat uit de delen:
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – Deel 1:
Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve
onderdelen

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – Deel 2:
Technische eisen voor staalconstructies

NEN-EN 1090-3:2008 (en)

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – Deel 3:
Technische eisen voor aluminium constructies

Vo

NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 (en)

Deze normen geven gezamenlijk de eisen aan voor de uitvoering van stalen en aluminium dragende
constructiedelen. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan, wordt mede voldaan aan de uitgangspunten voor
de berekeningen zoals vereist in de betreffende delen van de NEN-EN 1993 reeks “Ontwerp en berekening
van staalconstructies” dan wel de NEN-EN 1999 reeks “Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies”.
Samen met de NEN-EN 1990 “Grondslagen van het constructief ontwerp” en de NEN-EN 1991 serie waarin
de belastingen op de constructies zijn beschreven wordt zo een sluitende normering voor het ontwerp, de
berekening, de uitvoering en de levering van dragende stalen en aluminium constructies verkregen.

or

NEN-EN 1090-1 is een productnorm waar, volgens de Europese Richtlijn 89/106/EEG, geen Nationale
Bijlage met aanvullende eisen aan mag worden toegevoegd. Dit geldt eveneens voor de bijbehorende
uitvoeringsnormen NEN-EN 1090-2 en NEN-EN 1090-3.
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Met de publicatie in het “Publicatieblad van de Europese Unie”, waarin de datum van de inwerkingtreding en
de einddatum van de coëxistentieperiode van EN 1090-1 als geharmoniseerde norm wordt gegeven, zal
deze norm als de bindende grondslag voor de CE-markering van stalen en aluminium constructies gelden.
Volgens het Bouwbesluit is de CE-markering voor Nederland verplicht op alle bouwproducten die onder het
toepassingsgebied van NEN-EN 1090 vallen.

iew

Aan een CE-markering is een conformiteitsverklaring verbonden. NEN-EN 1090-1 geeft aan waar deze
verklaring aan moet voldoen en welke zaken in deze verklaring moeten zijn vermeld. De producent verklaart
hiermee dat het product de eigenschappen heeft die hij in zijn verklaring (volgens NEN-EN 1090-1) heeft
opgenomen en dat de productie voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN 1090-2. Met die verklaring stelt hij
zich verantwoordelijk voor zijn product, mits het overeenkomstig de CE-markering wordt toegepast.
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Deze CE-markering moet in de gehele Europese Gemeenschap geaccepteerd worden waarbij het, conform
de Europese “Richtlijn Bouwproducten 89/106/EEG”, verboden is om toegesneden nationale
kwaliteitsverklaringen te eisen of verplicht te stellen.
Voor de technische uitvoering van de eisen te stellen aan CE-gemarkeerde constructiedelen verwijst
NEN-EN 1090-1 voor staalconstructies, naast andere normen, in belangrijke mate naar NEN-EN 1090-2. De
norm NEN-EN 1090-2 vervangt NEN-ENV 1090 deel 1 t.m. 6, waarin naast de “Algemene regels en regels
voor gebouwen” in deel 1, in de overige 5 delen separaat aanvullende regels voor koudgevormde
dunwandige platen en profielen, staalsoorten met hoge treksterkte, vakwerkconstructies van buizen,
bruggen en corrosievast staal werden beschreven.
NEN-EN 1090-2 omschrijft de technische eisen te stellen aan de uitvoering van alle staalconstructies waarbij
nu in een enkele norm het gehele veld wordt afgedekt. Onderscheid in de typen constructies wordt bepaald
door de invoering van een viertal uitvoeringsklassen, waarbij de gevolgschade bij een eventueel bezwijken,
de aard van de belastingen en de moeilijkheidsgraad van de uitvoering bepalend zijn. Deze
uitvoeringsklassen kunnen voor een gehele constructie, per constructie onderdeel, of zelfs per
constructiedetail worden vastgesteld. Omdat de bepaling van de uitvoeringsklassen in hoge mate afhangt
van het ontwerp zullen de opdrachtgevers of hun representanten de uitvoeringsklassen, eventueel in overleg
met de producent, vast moeten stellen.
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Door zijn bredere aanpak vraagt NEN-EN 1090-2 om een verdergaande specificatie van eisen en wensen
van de zijde van de opdrachtgevers, waardoor de projectspecificaties en de fabricagebeschrijvingen nu
eenduidiger worden en de verantwoordelijkheden beter worden vastgelegd.
Voor de in deze norm vermelde normatieve verwijzingen bestaan in Nederland de volgende equivalenten:
Vermelde norm

Nederlandse norm

EN 1090-1

NEN-EN 1090-1

EN 1090-2

norm titel

Vo

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies –
Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van
constructieve onderdelen (en)
NEN-EN 1090-2
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies –
Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
NEN-EN 10017
Walsdraad van staal voor draadtrekken en/of koudwalsen –
Afmetingen en toleranties (en)
NEN-EN 10021
Algemene technische leveringsvoorwaarden voor
staalproducten (en, nl)
NEN-EN 10024
Warmgewalste I-profielen met tapsvormige flenzen –
Toleranties op vorm en afmetingen (en,nl)
NEN-EN 10025-1:2004 Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 1:
Algemene technische leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN 10025-2
Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 2:
Technische leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd
constructiestaal (en,nl)
NEN-EN 10025-3
Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 3:
Technische leveringsvoorwaarden voor
normaalgegloeid/normaliserend gewalst fijnkorrelig
constructiestaal (en,nl)
NEN-EN 10025-4
Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 4:
Technische leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch
gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal (en,nl)
NEN-EN 10025-5
Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 5:
Technische leveringsvoorwaarden voor weervast
constructiestaal (en,nl)
NEN-EN 10025-6
Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 6:
Technische leveringsvoorwaarden voor platte producten van
constructiestaal met hoge vloeigrens in de veredelde
toestand (en,nl)
NEN-EN 10029
Warmgewalste staalplaat van 3 mm of dikker – Toleranties
op afmetingen, vorm en massa (en,nl)
NEN-EN 10034
I- en H-profielen van constructiestaal – Toleranties op vorm
en afmetingen (en,nl)
NEN-EN 10048
Warmgewalst smalband van staal – Toleranties op
afmetingen en vorm (en,nl)
NEN-EN 10051
Continu warmgewalste niet-beklede plaat en band van
ongelegeerd en gelegeerd staal – Toleranties op afmetingen
en vorm (bevat wijzigingsblad A1:1997) (en,nl)
NEN-EN 10055
Warmgewalste stalen gelijkzijdige T-profielen met afgeronde
kanten – Afmetingen en toleranties op vorm en afmetingen
(en,nl)
NEN-EN 10056-1
Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal – Deel 1: Afmetingen (en,nl)
NEN-EN 10056-2
Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal – Deel 2: Toleranties op vorm en
afmetingen (en,nl)
NEN-EN 10058
Warmgewalste platte staven van staal voor algemeen
gebruik – Afmetingen en toleranties op vorm en afmetingen
(en)
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Vermelde norm

Nederlandse norm

EN 10059

NEN-EN 10059

EN 10060
EN 10061
EN 10080

norm titel

Vo

Warmgewalste vierkante staven van staal voor algemeen
gebruik – Afmetingen en toleranties op vorm en afmetingen
(en)
NEN-EN 10060
Warmgewalste ronde staven van staal voor algemene
doeleinden – Afmetingen en toleranties op vorm en
afmetingen (en)
NEN-EN 10061
Warmgewalste zeskantstaven van staal voor algemene
doeleinden – Afmetingen en toleranties op vorm en
afmetingen (en)
NEN-EN 10080
Staal voor het wapenen van beton – Lasbaar betonstaal –
Algemeen (en,nl)
NEN-EN 10088-1
Roestvaste staalsoorten – Deel 1: Lijst van roestvaste
staalsoorten (en,nl)
NEN-EN 10088-2:2005 Roestvaste staalsoorten – Deel 2: Technische
leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievaste
staalsoorten voor algemeen gebruik (en,nl)
NEN-EN 10088-3:2005 Roestvaste staalsoorten – Deel 3: Technische
leveringsvoorwaarden voor halfproducten, staven, draad,
walsdraad, profielen en blanke producten van corrosievaste
staalsoorten voor algemeen gebruik (en,nl)
NEN-EN 10131
Koudgewalste niet-beklede en met zink- of zinknikkel
elektrolytisch beklede platte producten van laag
koolstofstaal en staal met hoge vloeigrens voor
koudvervormen – Toleranties op afmetingen en vorm (en,nl)
NEN-EN 10139
Niet-bekleed koudgewalst smalband van zacht staal voor
koudvervormen – Technische leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN 10140
Koudgewalst smalband van staal – Toleranties op
afmetingen en vorm (en)
NEN-EN 10143
Plaat en band bekleed met een metaal door continu
dompelen – Toleranties op afmetingen en vorm (en,nl)
NEN-EN 10149-1
Warmgewalste platte producten gemaakt van staalsoorten
met een hoge vloeigrens voor koudvervormen – Deel 1:
Algemene leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN 10149-2
Warmgewalste platte producten gemaakt van staalsoorten
met een hoge vloeigrens voor koudvervormen – Deel 2:
Leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch gewalste
staalsoorten (en,nl)
NEN-EN 10149-3
Warmgewalste platte producten gemaakt van staalsoorten
met een hoge vloeigrens voor koudvervormen – Deel 3:
Leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeide of
normaliserend gewalste staalsoorten (en,nl)
NEN-EN 10160
Ultrasoon onderzoek van platte producten van staal met een
dikte gelijk aan of groter dan 6 mm (reflectiemethode) (en,nl)
NEN-EN 10163-2
Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid van
warmgewalste platen, plaatstroken en profielen van staal –
Deel 2: Platen en plaatstroken (en)
NEN-EN 10163-3
Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid van
warmgewalste platen, plaatstroken en profielen van staal –
Deel 3: Profielen (en,nl)
NEN-EN 10164
Producten van staal met verbeterde
vervormingseigenschappen loodrecht op het
productoppervlak – Technische leveringsvoorwaarden
(en,nl)
NEN-EN 10169-1
Continu organisch beklede bandgelakte platte producten
van staal – Deel 1: Algemene informatie (definities,
materialen, toleranties, beproevingsmethoden) (en)
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Vermelde norm

Nederlandse norm

EN 10169-2

NEN-EN 10169-2

EN 10169-3
EN 10204
EN 10210-1

Continu organisch beklede bandgelakte platte producten
van staal – Deel 2: Producten voor buiten toepassingen in
de bouw (en)
NEN-EN 10169-3
Continu organisch beklede bandgelakte platte producten
van staal – Deel 3: Producten voor binnentoepassingen (en)
NEN-EN 10204
Producten van metaal – Soorten keuringsdocumenten
(en,nl)
NEN-EN 10210-1
Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden
van ongelegeerd en fijnkorrelig staalsoorten – Deel 1:
Technische leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN 10210-2
Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden
van ongelegeerd en fijnkorrelig staal – Deel 2: Toleranties,
afmetingen en profieleigenschappen (en,nl)
NEN-EN 10219-1
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal
– Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN 10219-2
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal
– Deel 2: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen
(en,nl)
NEN-EN 10268
Koudgewalste staal plaatproducten met een hoge vloeigrens
voor koudvorming – Technische leveringsvoorwaarden (en)
NEN-EN 10279
Warmgewalste U-profielen van staal – Toleranties op vorm,
afmetingen en massa (en,nl)
NEN-EN 10292
Continu-dompelbeklede band en plaat van staal met een
hoog rekgrens voor koudvervormen – Technische
leveringsvoorwaarden (en)
NEN-EN 10296-2:2005 Gelaste stalen buizen voor mechanische en algemene
technische doeleinden – Technische leveringsvoorwaarden
– Deel 2: Corrosievast staal (en)
NEN-EN 10297-2:2005 Naadloze stalen buizen voor mechanische en algemene
technische doeleinden – Technische leveringsvoorwaarden
– Deel 2: Corrosievast staal (en)
NEN-EN 10326
Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu
dompelen – Technische leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN 10327
Plaat en band van laag koolstofstaal voor kouddieptrekken
bekleed door continu dompelen – Technische
leveringsvoorwaarden (en,nl)
NEN-EN-ISO 1127
Buizen van corrosievast staal – Afmetingen, toleranties en
massa's per eenheid van lengte (nl)
NEN-EN-ISO 9445
Continu koudgewalst smalband, breedband, plaat en
plaatstroken van corrosievast staal – Toleranties op
afmetingen en vorm (en)
–
–
NEN-EN 10340:2007 Gietstaal voor constructief gebruik
NEN-EN 756
Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden, draadpoeder
elektroden en gevulde draadelektroden, en elektrodepoeder-combinaties voor het onderpoederlassen van
ongelegeerde en fijnkorrelige staalsoorten – Indeling
NEN-EN 757
Lastoevoegmaterialen – Beklede elektroden voor
booglassen met de hand van staal met hoge sterkte –
Indeling
NEN-EN 760
Lastoevoegmaterialen – Poeders voor onderpoederlassen –
Indeling
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Vermelde norm

Nederlandse norm

EN 1600

NEN-EN 1600

EN 13479
EN 14295

Lastoevoegmaterialen – Beklede elektroden voor
booglassen met de hand van corrosievaste en hittevaste
staalsoorten – Indeling
NEN-EN 13479
Lastoevoegmaterialen – Algemene productnorm voor
toevoegmaterialen en poeders voor smeltlassen van
metalen
NEN-EN 14295
Lastoevoegmaterialen – Draad- en gevulde
draadelektroden, en elektrode-poedercombinaties voor het
onderpoederlassen van staalsoorten met een hoge
treksterkte – Indeling
NEN-EN-ISO 636
Lastoevoegmaterialen – Staven, draad, lasmetaal voor het
TIG-lassen van ongelegeerd staal en fijnkorrelig staal –
Indeling
NEN-EN-ISO 2560
Lastoevoegmaterialen – Beklede elektroden voor
booglassen met de hand van ongelegeerde en fijnkorrelige
staalsoorten – Indeling
NEN-EN-ISO 13918
Lassen – Bouten en keramische ringen voor
boogboutlassen
NEN-EN-ISO 14175
Lastoevoegmaterialen – Beschermgassen voor smeltlassen
en verwante processen
NEN-EN-ISO 14341
Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden en lasmetaal voor
booglassen onder gasbescherming van ongelegeerde en
fijnkorrelige staalsoorten – Indeling
NEN-EN-ISO 14343
Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden, stripelektroden,
draden en staven voor booglassen van corrosie- en
hittevaste staalsoorten – Classificatie
NEN-EN-ISO 16834
Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden, draden, staven,
en lasmetaal voor booglassen onder gasbescherming van
staalsoorten met een hoge treksterkte – Indeling
NEN-EN-ISO 17632
Lastoevoegmaterialen – Elektroden met gevulde draad voor
booglassen onder gasbescherming en zonder
gasbescherming van staalsoorten van ongelegeerd en
fijnkorrelig staal – Indeling
NEN-EN-ISO 17633
Lastoevoegmaterialen – Gevulde draadelektroden en staaf
voor booglassen met of zonder beschermgas van corrosieen hittevaste staalsoorten – Indeling
NEN-EN-ISO 18276
Lastoevoegmaterialen – Elektroden met gevulde draad voor
booglassen onder gasbescherming en zonder
gasbescherming van staalsoorten met een hoge treksterkte
– Indeling
NEN-EN 14399-1
Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies –
Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 14399-2
Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies
– Deel 2: Geschiktheidsbeproeving voor voorspannen
NEN-EN 14399-3
Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies
– Deel 3: Systeem HR – Zeskantbout- en moergarnituren
NEN-EN 14399-4:2005 Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies
– Deel 4: Systeem HV – Zeskantbout- en moergarnituren
NEN-EN 14399-5
Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies
– Deel 5: Vlakke sluitringen
NEN-EN 14399-6
Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies
– Deel 6: Vlakke afgeschuinde sluitringen
NEN-EN 14399-7
Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies –
Deel 7: Systeem HR – Verzonken kopbout- en
moergarnituren
NEN-EN 14399-8
Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies –
Deel 8: Systeem HV – Zeskantpasbout- en moergarnituren
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Vermelde norm

Nederlandse norm

EN 15048-1

NEN-EN 15048-1

EN ISO 898-1
EN ISO 1479
EN ISO 1481
EN ISO 3506-1
EN ISO 3506-2

norm titel

EN ISO 6789

EN ISO 7049
EN ISO 10684

EN ISO 15480
EN ISO 15976
EN ISO 15979

EN ISO 15980

EN 12385-1
EN 12385-10
EN 13411-4
EN 1337-2
EN 1337-3
EN 1337-4
EN 1337-5
EN 1337-6
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Niet-voorgespannen boutverbinding voor staalconstructies –
Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN-ISO 898-1
Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van
koolstofstaal en gelegeerd staal – Deel 1: Bouten,
schroeven en tapeinden
NEN-EN-ISO 1479
Zeskantplaatbouten
NEN-EN-ISO 1481
Pancilinderplaatschroeven met zaaggleuf
NEN-EN-ISO 3506-1 Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van
corrosievast staal – Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden
NEN-EN-ISO 3506-2 Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van
corrosievast staal – Deel 2: Moeren
NEN-EN-ISO 6789
Montagegereedschappen voor schroeven en moeren – Met
de hand bediende momentsleutels en -schroevendraaiers –
Eisen en beproevingsmethoden voor het bepalen van
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EN 1011-2:2001
NEN-EN 1011-2:2001 Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen –
Deel 2: Booglassen van ferritische staalsoorten
EN 1011-3
EN 1011-3
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen –
Deel 3: Booglassen van corrosievaste staalsoorten
EN 1418
NEN-EN 1418
Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners van
lasmachines voor smeltlassen en instellers van
weerstandlasapparatuur voor geheel mechanisch en
automatisch lassen van metallische materialen
EN ISO 3834 (all parts) NEN-EN-ISO 3434 (alle delen)
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
(ISO 3834:2005)
EN ISO 4063,
NEN-EN-ISO 4063
Lassen en verwante processen – Termen voor processen
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EN ISO 5817
NEN-EN-ISO 5817
Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, titanium en hun
legeringen (elektronenbundel- en laserlassen uitgezonderd)
onvolkomenheden (ISO 5817:2003, gecorrigeerde
versie 2005, inclusief correctieblad C1:2006,IDT)
EN ISO 9692-1
NEN-EN-ISO 9692-1 Lassen en verwante processen – Aanbevelingen voor
lasnaadvoorbereiding – Deel 1: Handmatig booglassen,
booglassen onder gasbescherming, autogeenlassen, TIGlassen en bundellassen van staal (ISO 9692-1:2003)
EN ISO 9692-2
NEN-EN ISO 9692-2 Lassen en aanverwante processen – Lasnaadvoorbereiding
– Deel 2: Onderpoederlassen van staal (ISO 9692-2:1998)
EN ISO 13916
NEN-EN ISO 13916
Lassen – Leidraad voor de meting van de
voorwarmtemperatuur, de tussenlaagtemperatuur en de
handhaaftemperatuur (ISO 13916:1996)
EN ISO 14373
NEN-EN ISO 14373
Weerstandlassen – Methode voor puntlassen van nietbekleed en bekleed laag koolstofstaal (ISO 14373:2006)
EN ISO 14554 (all parts) NEN-EN-ISO 14554 (alle delen)
Kwaliteitseisen voor lassen – Weerstandlassen van metalen
(ISO 14544-1:2000)
EN ISO 14555
NEN-EN-ISO 14555
Lassen – Boogboutlassen van metalen (ISO 14555:2006)
EN ISO 14731
NEN-EN-ISO 14731
Lascoördinatie – Taken en verantwoordelijkheden
(ISO 14731:2006)
EN ISO 15609-1
NEN-EN-ISO 15609-1 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen
– Lasmethodebeschrijving – Deel 1: Booglassen
(ISO15609-1:2004)
EN ISO 15609-4
NEN-EN-ISO 15609-4 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen
– Lasmethodebeschrijving – Deel 4: Laserlassen
(ISO 15609-4:2004)
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EN ISO 8503-1
NEN-EN ISO 8503-1 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven
en aanverwante producten – Eigenschappen van gestraalde
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EN ISO 13920
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Lengte- en hoekmaten – Vorm en plaats (ISO 13920:1996)
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