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Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 5120 op het Bouwbesluit te optimaliseren.

Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te
hanteren, is in combinatie meteen herformulering van het hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage
toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij
benodigde andere normen.

or

Deze bijlage E is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in
samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt
naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst.
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Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van
de bijlage.
De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.
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Normcommissie 351 006 "Geotechniek"

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke
onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder
schriftelijke toestemming van de Nederlands Normalisatie
instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, micro
film, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen
ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewer
king.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdende met toepassing van
door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde
uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van
ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde ver
goedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in
en buiten techte op te treden, voor zover deze bevoegd
heid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de
Stichting Reprorecht.
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Biz. 2
NEN 5120:1991/A1:1997
Wijzigingen
In NEN 5120, 1e druk, december 1991, gelden de volgende wijzigingen:
Algemeen:
Vervang overal in de norm, waar gedateerd naar andere normen is verwezen, de combinatie van
dubbele punt en jaartal door het verwijzingsteken naar een voetnoot O en voeg onder aan de
desbetreffende bladzijden de bijbehorende voetnoot toe met de volgende tekst:
" * Voor de juiste uitgave van deze norm, zie bijlage E."
Voeg op de bladzijden in de norm waar via dit wijzigingsblad aanvullend andere normen zijn
aangestuurd deze zelfde voetnoot toe.
Blz. 1, rnhoud:

Vo

Wijzig de titel van hoofdstuk 1 in "Onderwerp en toepassingsgebied"
Wijzig de titel van hoofdstuk 2 in "Normatieve verwijzingen"
Vervang de titel van hoofdstuk 10 door: "Administatieve bepalingen; verslag"

Blz. 3, Inleiding:
De tekst vanaf "Titels van de vermelde normen en publikaties:" vervalt.
Blz. 5, hoofdstuk 1:
Voeg de tekst van hoofdstukken 1 en 2 samen tot een nieuw hoofdstuk 1 met titel "Onderwerp
en toepassingsgebied"
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Blz. 5, hoofdstuk 2:
Vervang hoofdstuk 2 "Normatieve verwijzingen" door het volgende nieuwe hoofdstuk 2:
"2

Normatieve verwijzingen
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Deze norm bevat door directe of indirecte verwijzing bepalingen uit andere normen. De
directe normatieve verwijzingen zijn op passende plaatsen in de tekst aangehaald en de
desbetreffende normen zijn met nummer, titel en jaar van publicatie, opgesomd in de
normatieve bijlage E.
Tevens is aangegeven naar welke hoofdstukken of paragrafen is verwezen.

iew

Latere wijzigingen of correcties zijn alleen mede geldig bij toepassing van deze norm als ze
in de opsomming zijn vermeld.

Blz. 4, 6 . 1 . 1 :

eld

OPMERKINGEN
1.
Bijlage E is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het
Bouwbesluit en wordt in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van)
normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie
van een complete nieuwe versie van de bijlage.
De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een
kalenderjaar.
2.
Naast normatieve verwijzingen bevat de onderhavige norm ook informatieve
verwijzingen. Ook de desbetreffende normen en andere publicaties zijn in
bijlage E opgesomd."

Schrap de zinsnede "(6.1.2)" onder toevoeging van de volgende opmerking na de zin waarin dit is
geschrapt:
"OPMERKING
Deze voorziening is in 6.1.2 nader uitgewerkt."
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