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Nederlands voorwoord
Met de normenreeks NEN-EN 1990 t.m. NEN-EN 1999 en de bij elk deel daarvan behorende nationale
bijlage kan worden aangetoond dat een bouwwerk op het gebied van constructieve veiligheid voldoet aan de
eisen van de Nederlandse bouwregelgeving. Immers, door een proces van kalibratie en harmonisatie is
ervoor gezorgd dat het stelsel van deze Eurocodes aansluit op het door de Nederlandse bouwregelgeving
vereiste veiligheidsniveau.
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Dit normblad bevat de vertaling in het Nederlands van NEN-EN 1994-1-2:2005 waarin het correctieblad
C1:2008 is verwerkt, en heeft dezelfde status als de officiële versies (Duits, Engels en Frans).
Zowel de aangepaste teksten als de toegevoegde teksten zijn in de linkermarge aangeduid met [C1].
Waar teksten zijn vervallen, is dit niet aangegeven.
Bij dit normblad hoort onlosmakelijk de nationale bijlage, zonder welke het normblad niet kan worden
gebruikt. In dit normblad is aangegeven welke onderdelen nationaal mogen worden ingevuld. Die nadere
invulling is gegeven in de normatieve tekst van de nationale bijlage.

or

In de nationale bijlage zijn keuzes vastgelegd uit de in het normblad gegeven mogelijkheden en zijn de voor
Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan in Nederland
het niveau van constructieve veiligheid worden bereikt zoals vereist in de 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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De normbladen met bijbehorende nationale bijlagen binnen het stelsel van de Eurocodes kunnen voor
nieuwbouw zonder verdere aanpassing worden toegepast. Voor bestaande bouwwerken is NEN 8700
Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren –
Grondslagen beschikbaar, te gebruiken in samenhang met de normenreeks NEN-EN 1990 t.m.
NEN-EN 1999.
In het voorwoord van het Europese normblad zelf, dat hierna in het voorliggende normblad is opgenomen,
wordt ingegaan op de achtergrond en de uitgangspunten van het Eurocodeprogramma.
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De structuur van het stelsel van de Eurocodes is in onderstaand schema weergegeven.
NEN-EN 1990
Grondslagen van het
constructief ontwerp
NEN-EN 1991
Belastingen op constructies
Verkeersbelastingen

Vo

Algemene
belastingen
(7 delen)

NEN-EN 1997
Geotechnisch ontwerp
(2 delen)

Kranen en
machines

NEN-EN 1998
Aardbevingsbestendige
constructies
(6 delen)

Silo’s en tanks

NEN-EN 1992
Betonconstructies

NEN-EN 1995
Houtconstructies

NEN-EN 1996
Metselwerkconstructies

NEN-EN 1999
Aluminiumconstructies

Algemene
regels,
Gebouwen,
Brand
(2 delen)

Algemene
regels,
Gebouwen,
Brand
(2 delen)

Algemene
regels,
Gebouwen,
Brand
(4 delen)

Algemene
regels,
Gebouwen,
Brand
(4 delen)

Bruggen

Bruggen

be

Bruggen

Vermoeiing

ev

Torens en masten, schoorstenen, tanks,
silo’s, buisleidingen, damwanden,
kraanbanen
(7 delen)

iew

Constructies
voor opslag van
stoffen

Algemene
regels,
Gebouwen,
Brand
(12 delen)

Pr

Bruggen

NEN-EN 1994
Staal-betonconstructies

or

Algemene
regels,
Gebouwen,
Brand
(2 delen)

NEN-EN 1993
Staalconstructies

Vertaling van de Eurocodes van het Engels naar het Nederlands

eld

De vertaling van de Eurocodes van het Engels naar het Nederlands is eerder tot stand gekomen in een
samenwerking tussen NBN (België) en NEN (Nederland). Het doel van deze samenwerking is om een voor
België en Nederland eensluidende Nederlandstalige versie van deze normbladen te verkrijgen. Daarbij heeft
een werkgroep, waarin verschillende gebruikersgroepen van deze normbladen zijn vertegenwoordigd,
destijds de duidelijkste termen gekozen. Daardoor kunnen in het normblad termen zijn gebruikt die niet elke
gebruiker gewend is geweest.
Om eventuele misvattingen te voorkomen volgt hierna een lijst van synoniemen van een aantal in dit
normblad gebruikte termen. Omdat de brontaal Engels is, is ook de oorspronkelijke Engelstalige term
toegevoegd.
Opmerking betreffende de figuren

In de hoofdtekst zijn de symbolen cursief weergegeven, conform de daarvoor geldende afspraken. In de
figuren is dat deels niet het geval. Indien te zijner tijd nieuwe figuren beschikbaar komen die wél voldoen aan
de afspraken ter zake, dan zullen de betreffende figuren alsnog door de nieuwe versies worden vervangen.
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Verplichte term (Nederlands)

Synoniem (B); (N)

accidental situation

buitengewone situatie

bijzondere situatie (N)
buitengewone toestand (B)

civil engineering work

civieltechnisch werk

werk van burgerlijke
bouwkunde (B)

composite/concrete slab with
profiled steel sheeting

staalplaat-betonvloer

construction work

bouwwerk

encased section

omstort profiel/omstorte
doorsnede, omhuld profiel

effects of actions

belastingseffecten

effective height

effectieve dikte

effective width

meewerkende breedte *)

effectieve breedte (N) *)

internal force

snedekracht

inwendige kracht

moment resistance

momentweerstand

moment met betrekking tot de
capaciteit (N)

partially encased

gedeeltelijk omstort, gedeeltelijk
omhuld

permanent action, value,
combination, load

blijvende belasting, waarde,
combinatie, belasting

permanente belasting, waarde,
combinatie, belasting (N)

beginsel

principe (B)

werk (B)

be

principle
quasi-permanent value
resistance
second moment of area
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Oorspronkelijke term (Engels)

belastingsuitwerkingen

quasiblijvende waarde

quasipermanente waarde

weerstand

capaciteit, sterkte (N)

traagheidsmoment,
kwadratisch oppervlaktemoment

traagheidsmoment (B)

eld

serviceability limit state

bruikbaarheidsgrenstoestand

gebruiksgrenstoestand (B)

situation

situatie

toestand (B)

spacing

hart-op-hartafstand

steekmaat, tussenafstand

specific heat

soortelijke warmte

specifieke warmte

verification

toetsing

verificatie, controle (N)

*) Nationale voetnoot: De Engelstalige benaming ‘effective width’ is in deze norm overal vertaald als ‘effectieve
breedte’, net als in NEN-EN 1994-1-1+C1 en NEN-EN-1994-2+C1.
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Voor de in deze norm vermelde normatieve verwijzingen bestaan in Nederland de volgende equivalenten:

Nederlandse norm

titel

EN 1365-1

NEN-EN 1365-1

EN 1365-2

NEN-EN 1365-2

EN 1365-3

NEN-EN 1365-3

EN 1365-4

NEN-EN 1365-4

EN 10025-1

NEN-EN 10025-1

EN 10025-2

NEN-EN 10025-2

EN 10025-3

NEN-EN 10025-3

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Muren
Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken
Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 3: Liggers
Bepaling van de brandwerendheid van dragende
delen - Deel 4: Kolommen
Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 1: Algemene technische
leveringsvoorwaarden
Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor
ongelegeerd constructiestaal
Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor
normaalgegloeid/normaliserend gewalst fijnkorrelig
constructiestaal
Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor
thermomechanisch gewalst lasbaar fijnkorrelig
constructiestaal
Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor
weervast constructiestaal
Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 6: Technische leveringsvoorwaarden voor
platte producten van constructiestaal met hoge
vloeigrens in de veredelde toestand
Staal voor het wapenen van beton - Lasbaar
betonstaal - Algemeen
Warmvervaardigde buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en
fijnkorrelig staalsoorten - Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en
fijnkorrelig staal - Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
bijdrage aan brandwerendheid van
draagconstructie-onderdelen - Deel 2: Verticale
beschermende membranen

EN 10025-4

NEN-EN 10025-4

Pr

NEN-EN 10025-5

ev

NEN-EN 10025-6+A1

EN 10080 *)

NEN-EN 10080

EN 10210-1

NEN-EN 10210-1

EN 10219-1

NEN-EN 10219-1

ENV 13381-1
ENV 13381-2

NVN-ENV 13381-2

iew

EN 10025-6

eld
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EN 10025-5
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vermelde norm

*) Nationale voetnoot: De referenties van deze geharmoniseerde Europese norm zijn gepubliceerd in OJEU C 319
(d.d. 2005-12-14). In OJEU C 134 (d.d. 2006-06-08) is de volgende mededeling gedaan: “Conform Artikel 5.1 van de
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, heeft de Europese Commissie een procedure geïnitieerd teneinde de referenties
naar deze norm uit de publicatie af te voeren.”
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ENV 13381-3

NVN-ENV 13381-3

ENV 13381-4

NVN-ENV 13381-4

ENV 13381-5

NVN-ENV 13381-5

Vo
ENV 13381-6

NVN-ENV 13381-6

EN 1990

NEN-EN 1990+A1+A1/C2

EN 1991-1-1

NEN-EN 1991-1-1+C1

EN 1991-1-3
EN 1991-1-4

NEN-EN 1991-1-2+C1

NEN-EN 1991-1-3+C1

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2

Pr

NEN-EN 1992-1-1+C2

ev

NEN-EN 1992-1-2+C1

EN 1993-1-1

NEN-EN 1993-1-1+C2

EN 1993-1-2

NEN-EN 1993-1-2+NB

EN 1993-1-5

NEN-EN 1993-1-5

EN 1994-1-1

NEN-EN 1994-1-1+C1

iew

EN 1992-1-2

eld

be

EN 1992-1-1

or

EN 1991-1-2

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
bijdrage aan brandwerendheid van
draagconstructie-onderdelen - Deel 3:
Bescherming, aangebracht op betonnen
constructiedelen
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
bijdrage aan brandwerendheid van
draagconstructieonderdelen - Deel 4: Bescherming
aangebracht op stalen constructiedelen
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
bijdrage aan brandwerendheid van
draagconstructie-onderdelen - Deel 5:
Bescherming, aangebracht op beton/geprofileerde
staalplaat-composiet constructiedelen
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
bijdrage aan brandwerendheid van
draagconstructie-onderdelen - Deel 6:
Bescherming, aangebracht op met beton gevulde
holle stalen kolommen
Eurocode: Grondslagen van het constructief
ontwerp
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten,
eigen gewicht en opgelegde belastingen voor
gebouwen
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:
Algemene belastingen - Windbelasting
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en
regels voor gebouwen
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en
regels voor gebouwen
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(inclusief C1:2006)
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve
plaatvelden
Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en
regels voor gebouwen
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Deze Europese norm is door de CEN aangenomen op 4 november 2004. De CEN-leden zijn verplicht zich te
houden aan het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC, waarin is vastgelegd onder welke
voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van nationale norm moet worden
gegeven.
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Voorwoord
Dit document (EN 1994-1-2:2005) Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies –
Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand, is opgesteld door
Technische Commissie CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”, waarvan het secretariaat door het BSI wordt
gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in februari 2006 de status van een nationale norm worden gegeven,
door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
maart 2010 worden ingetrokken.

Vo

Dit document vervangt ENV 1994-1-2:1994.
CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle constructieve Eurocodes.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-organisaties van
de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Achtergrond van het Eurocodeprogramma

or

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.
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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.

iew

Gedurende vijftien jaar heeft de Commissie met de hulp van een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten, de ontwikkeling van het Eurocodeprogramma gestuurd, dat in de
jaren 80 leidde tot de eerste generatie Europese codes.

eld

In 1989 besloten de Commissie en de lidstaten van de EU en EVA, op basis van een overeenkomst 1) tussen
de Commissie en de CEN, de opstelling en de publicatie van de Eurocodes met behulp van een reeks
mandaten aan de 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 de bepalingen van alle 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 BPR *) – en de Richtlijnen van de Raad
93/37/EEG, 92/50/EEG en 89/440/EEG inzake 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).

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).
*) Nationale voetnoot: In Nederland RBP (Richtlijn Bouwproducten), in België BPR (Bouwproductenrichtlijn).
De Engelstalige afkorting hiervoor is CPD.
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Het programma van de constructieve Eurocodes omvat de volgende normen, in het algemeen bestaande uit
verschillende 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

Vo
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

or

Eurocodenormen 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

Pr

ev

be

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

iew

— als middel om aan te tonen dat gebouwen en civieltechnische werken voldoen aan de fundamentele
voorschriften van de Richtlijn van de Raad 89/106/EEG, in het bijzonder aan het fundamentele voorschrift
nr. 1 – Mechanische sterkte en stabiliteit, en het fundamentele voorschrift nr. 2 – Brandveiligheid;
— als basis voor het opstellen van contracten voor bouwwerken en de daarbij behorende
ingenieursdiensten;

eld

— als kader voor het opmaken van geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten (EN’s
en ETA’s).
De Eurocodes hebben, voor zover zij betrekking hebben op de bouwwerken zelf, een rechtstreekse relatie
met de basisdocumenten 2), waarnaar is verwezen in artikel 12 van de RBP (BPR), alhoewel zij naar hun
aard verschillend zijn van de geharmoniseerde productnormen 3). Daarom behoren Technische Commissies

2) Volgens art. 3.3 van de RBP (BPR) moeten de fundamentele voorschriften (fv’s) concreet worden vertolkt in
basisdocumenten, teneinde de noodzakelijke verbanden te leggen tussen de fundamentele voorschriften en de
mandaten voor de geharmoniseerde EN’s en ETAG’s/ETA’s.
3) Volgens art. 12 van de RBP (BPR) moeten de basisdocumenten:
a) de fundamentele voorschriften omschrijven met harmonisatie van de terminologie en van de technische
grondbeginselen en zo nodig met opgave van klassen of niveaus voor elk voorschrift;
b) methoden vermelden voor het correleren van deze voorschriften-klassen of -niveaus met de technische
specificaties, bijvoorbeeld berekenings- en beproevingsmethoden, technische voorschriften voor het ontwerpen
enz.;
c)
dienen als uitgangspunt voor het opstellen van geharmoniseerde normen en richtlijnen voor Europese
technische goedkeuringen.
De Eurocodes spelen de facto een gelijkaardige rol op het gebied van fv 1 en een deel van fv 2.
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