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Nationaal voorwoord van NBN EN 1996-1-1+A1:2013
1. De norm NBN EN 1996-1-1+A1:2013 « Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van
metselwerk - Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend
metselwerk » omvat de nationale bijlage NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 met een normatief karakter in
België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het Belgische Staatsblad van de bekrachtiging
van de norm NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 de volgende norm:
NBN EN 1996-1-1 ANB 2010 « Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van
metselwerk - Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en
ongewapend metselwerk - Nationale bijlage »
2. De Nederlandstalige versie van EN 1996-1-1+A1:2012 is tot stand gekomen op basis van een
voorkeurterminologie die in samenwerking tussen het NBN en het NEN is opgesteld. Daarbij werd voor elk
begrip een unieke woordkeuze gemaakt. Dit heeft als gevolg dat in de norm uitdrukkingen voorkomen die
in één van de twee landen minder gebruikelijk zijn. Hierna volgt een lijst met synoniemen:
Oorspronkelijke term
(Engels)

Verplichte term
(Nederlands)

Synoniem
(B); (NL)

accidental situation

buitengewone situatie

bijzondere situatie (N)
accidentele toestand (B)

aggregate

toeslagmateriaal

granulaat (B)

applied moment

optredend moment

aangrijpend moment (N,B)

civil engineering work

civieltechnisch werk (kunstwerk)

werk van burgerlijke bouwkunde
(B)

damp proof course

waterdichte laag

waterdichtheidslaag (B)

diameter

diameter

middellijn (N,B)

jointing

doorstrijken

meegaand voegen (B)

manufactured stone

geprefabriceerde bouwblokken en kunstbeton (B)
-stenen van speciaalbeton

natural stone

natuursteen

breuksteen (B)

note

opmerking

noot (B)

pointing

voegen (als werkwoord)

achter de hand voegen, navoegen
(B)

principle

beginsel

principe (B)

relevant

van toepassing

voorkomend (N,B)

second moment of area

kwadratisch oppervlaktemoment

traagheidsmoment (N,B)

serviceability limit state

bruikbaarheidsgrenstoestand

gebruiksgrenstoestand (B)

verification

toetsing

verificatie, controle (N,B)

Thin layer mortar

lijmmortel

Het begrip ‘lijmmortel’ wordt in
deze nationale bijlage gebruikt
voor mortels met verbeterde
aanhechtingseigenschappen aan
het metselwerkelement. Hierdoor
worden de waarden voor fxk1 en
fxk2 van tabel 3.10-ANB van deze
nationale bijlage minstens
voldaan. De dikte van de
mortellaag moet voldoen aan de
voorschriften van de
mortelfabrikant.

2bis.

De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel verwijst, dragen in
België de volgende Nederlandstalige titels:
1
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vermelde norm
(CEN)

2

Belgische norm
(NBN)

Nederlandstalige titel bij het NBN

EN 206-1

NBN EN 206-1

Beton – Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

EN 771-1

NBN EN 771-1

Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen

EN 771-2

NBN EN 771-2

Voorschriften voor metselstenen – Deel 2: Metselstenen van
kalkzandsteen

EN 771-3

NBN EN 771-3

Voorschriften voor metselstenen – Deel 3: Betonmetselstenen
(gewone en lichte granulaten)

EN 771-4

NBN EN 771-4

Voorschriften voor metselstenen – Deel 4: Geautoclaveerde
cellenbetonmetselstenen

EN 771-5

NBN EN 771-5

Voorschriften voor metselstenen – Deel 5: Metselstenen van
kunststeen

EN 771-6

NBN EN 771-6

Voorschriften voor metselstenen – Deel 6: Metselstenen van
natuursteen

EN 772-1

NBN EN 772-1

Metselsteenproeven - Deel 1: Bepalen van de druksterkte

EN 845-1

NBN EN 845-1

Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 1:
Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en
ondersteuningsproducten

EN 845-2

NBN EN 845-2

Voorschriften voor metselwerktoebehoren – Deel 2: Lateien

EN 845-3

NBN EN 845-3

Voorschriften voor metselwerktoebehoren – Deel 3:
Lintvoegwapening van staal

EN 846-2

NBN EN 846-2

Proeven voor metselwerktoebehoren - Deel 2 : Hechtsterkte
van vooraf vervaardigde voegwapeningen

EN 998-1

NBN EN 998-1

Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1:
Pleistermortel voor binnen- en buitentoepassingen

EN 998-2

NBN EN 998-2

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2:
Metselmortel

EN 1015-11

NBN EN 1015-11

Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de
buigsterkte en druksterkte van verharde mortel

EN 1052-1

NBN EN 1052-1

Beproevingsmethoden voor metselwerk – Deel 1: Bepaling
van de druksterkte

EN 1052-2

NBN EN 1052-2

Beproevingsmethoden voor metselwerk – Deel 2: Bepalen van
de buigsterkte

EN 1052-3

NBN EN 1052-3

Beproevingsmethoden voor metselwerk – Deel 3:
Aanvangsschuifsterkte

EN 1052-4

NBN EN 1052-4

Beproevingsmethoden voor metselwerk – Deel 4:
Schuifsterkte met inbegrip van de waterkerende laag

EN 1052-5

NBN EN 1052-5

Beproevingsmethoden voor metselwerk – Deel 5: Bepaling
van de hechtsterkte met de hefboomproef

EN 1990

NBN EN 1990

Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp

EN 1991:series

NBN EN 1991:reeks

Eurocode 1 – Belastingen op constructies

EN 1992:series

NBN EN 1992:reeks

Eurocode 2 – Ontwerp en berekening van betonconstructies

EN 1993:series

NBN EN 1993:reeks

Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van staalconstructies

EN 1994:series

NBN EN 1994:reeks

Eurocode 4 – Ontwerp en berekening van
staal-betonconstructies

EN 1995:series

NBN EN 1995:reeks

Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van houtconstructies
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*

EN 1996: series

NBN EN 1996: reeks

Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van constructies van
metselwerk

EN 1997:series

NBN EN 1997:reeks

Eurocode 7 – Geotechnisch ontwerp

EN 1998: series

NBN EN 1998: reeks

Eurocode 8 – Ontwerp en berekening voor
aardbevingsbestendige constructies

EN 1999:series

NBN EN 1999:reeks

Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies

EN 10080 *

NBN EN 10080

Staal voor het wapenen van beton - Lasbaar betonstaal Algemeen

prEN 10138

-

-

prEN 10348

-

-

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."
3
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INLEIDING TOT DE NATIONALE BIJLAGE
1. Deze norm NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 is de 'Annexe nationale - Nationale bijlage' (ANB) die de
toepassingsvoorwaarden van de norm NBN EN 1996-1-1+A1:2013 in België bepaalt. De norm NBN EN
1996-1-1+A1:2013 omvat deze nationale bijlage NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 met een normatief
karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het Belgische Staatsblad van de
bekrachtiging van de norm NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 de volgende norm:
NBN EN 1996-1-1 ANB 2010 « Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van
metselwerk - Deel 1-1 : Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en
ongewapend metselwerk - Nationale bijlage »
2. Deze ANB werd voorbereid door de NBN commissie E25006 "Constructieve Eurocodes - Metselwerk".
3. Deze ANB bevat de volgende elementen:
-

deze inleiding, die de invoeringsprocedure van EN 1996-1-1+A1:2012 bepaalt;
de 'nationaal bepaalde parameters' (NDP in het Engels) voor de bepalingen van EN 1996-11+A1:2012 waarvoor nationale keuzen en niet-tegenstrijdige aanvullingen zijn voorzien;
de gebruiksvoorwaarden van de informatieve elementen in NBN EN 1996-1-1+A1:2013, in het
bijzonder de informatieve bijlagen

4. Deze ANB vervult bij het NBN een dubbele functie:
-

-

enerzijds, op Europees vlak, volgens de regels van CEN, als bijlage met een informatief karakter
van het deel 1-1 van Eurocode 6, gepubliceerd door het NBN als norm NBN EN 1996-11+A1:2013;
anderzijds, als afzonderlijke nationale norm NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2014, wat aan de
voorschriften ervan - met name aan de nationaal bepaalde parameters - in België een normatief
karakter geeft.

5. Het gebruik van NBN EN 1996-1-1+A1:2013 voor bouwwerken is gekoppeld aan het geheel van de
Eurocodes (normen NBN EN 1990 tot NBN EN 1999), samen met hun ANB's.
In afwachting van de volledige publicatie van deze EN's zullen voor elk afzonderlijk project, indien nodig,
de ontbrekende voorschriften worden bepaald.
Indien de EN bestaat zonder de corresponderende ANB, zullen voor elk individueel project de
toepassingsvoorwaarden worden vastgelegd (in het bijzonder de waarden van de nationaal bepaalde
parameters).
6. Nationaal bepaalde parameters (NDP) die niet zijn vastgelegd door de nationale bijlage (vrije keuze per
afzonderlijk project) en een aantal andere berekeningshypothesen die geen NDP zijn:
Paragraafnummer

Beschrijving
Alle NDP's zijn vastgelegd in deze nationale bijlage

4

