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NBN EN 1992-1-2 ANB:2021 (N)

Nationaal voorwoord van de NBN EN 1992-1-2:2005
1. De norm NBN EN 1992-1-2:2005 “Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Constructieve brandveiligheid
(+AC:2008)” wordt aangevuld door de nationale bijlage
NBN EN 1992-1-2 ANB:2021 die een normatief karakter in België heeft.
Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie van de bekrachtiging in het Belgisch
Staatsblad van de norm NBN EN 1992-1-2 ANB:2021 de volgende norm:
•

NBN EN 1992-1-2:2005 aangevuld door NBN EN 1992-1-2 ANB:2010
bekrachtigd op 10/05/2010.

Om volledig te zijn moet deze norm toegepast worden met:
•

het corrigendum NBN EN 1992-1-1/AC:2008 (E), zoals door CEN
gepubliceerd, na deze norm toegevoegd;

•

het amendement nr. 1, gepubliceerd als
NBN EN 1992-1-2:2004/A1:2019 (E) met de herziening van de bijlage C
met betrekking tot knik van kolommen;

•

de NBN EN 1992-1-2 ANB:2021.

2. De Nederlandstalige versie van EN 1992-1-2 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)
accidental situation

Verplichte term
(Nederlands)
buitengewone situatie

aggregate
applied moment
civil engineering
civil engineering work

toeslagmateriaal
optredend moment
civiele techniek
civieltechnisch werk
(kunstwerk)
geconcentreerde
belasting
bouwwerk
rekenwaarde van de
weerstand
diameter
belastingseffecten
vuurbelasting
brandwerendheid
snedekracht

concentrated load
construction work
design resistance
diameter
effects of actions
fire load density
fire resistance
internal force

Synoniem (B); (N)
bijzondere situatie (N)
buitengewone toestand (B)
granulaat (B), aggregaat (N)
aangrijpend moment (N,B)
burgerlijke bouwkunde (B)
werk van burgerlijke
bouwkunde (B)
puntlast (N,B)
werk (B)
weerstandbiedende
snedekracht (B)
middellijn (N,B)
belastingsuitwerkingen (B)
brandbelasting (B)
brandweerstand
inwendige kracht (N,B)
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moment resistance

momentweerstand

National Annex (NA)
note
permanent action
principle
quasi-permanent value
relevant
should not
situation
technical specifications
verification

nationale bijlage (NB)
opmerking
blijvende belasting
beginsel
quasi-blijvende waarde
van toepassing
behoort niet te
situatie
technische voorschriften
toetsing

moment met betrekking tot de
capaciteit (B)
ANB (B)
noot (B)
permanente belasting (N)
principe (B)
quasi-permanente waarde (N)
voorkomend (N,B)
zou niet moeten (B)
toestand (B)
technische specificaties (N,B)
verificatie, controle (N,B)

3. Bijkomende opmerking vanwege NBN: de verbeteringen die verwerkt zijn in de
hiernavolgende tabel moeten aangebracht worden in de Nederlandstalige versie
van NBN EN 1992-1-2:2005. Ze zijn afkomstig uit de volgende documenten:
•

het corrigendum EN 1992-1-2:2004/AC:2008 (E) licht verschillend van het
document CEN/TC 250/SC2 N0651 dat door het NBN redactiecomité van
deze Belgische nationale bijlage aangepast werd aan de Nederlandstalige
versie van de norm NBN EN 1992-1-2 ANB:2010.
De verschillen en overeenkomsten worden in de kolom “Oorsprong” van de
tabel als volgt aangegeven:
- AC:2008 (extra) = aanvullende correctie;
- AC:2008 = correctie met identieke bewoordingen.

•

het corrigendum overgemaakt door AFNOR aan het redactiecomité van deze
ANB

•

het corrigendum opgesteld door het NBN redactiecomité van deze ANB.
Herzieningen van ANB:2010 zijn in de kolom “Oorsprong” van de tabel
aangegeven met de vermelding “NBN (rev)”.

•

het corrigendum overgemaakt door het FEBE aan het redactiecomité van deze
ANB.

Voor het gemak van de gebruiker zijn de 20 belangrijke herzieningen tussen de in
ANB:2010 en ANB:2021 opgestelde correctietabel vetgedrukt in de kolom
“Oorsprong”. De herkomstaanduiding wordt ook voorafgegaan door het teken “@”.
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oorsprong
@NBN
(rev)
AC:2008

Paragraaf

te vervangen ….

door …

header

“NBN EN 1992-1-2 (2005)”

“NBN EN 1992-1-2:2005 (N)”

p. 4

“5.4.1 Niet-dragende wanden (scheidingswanden)”

“5.4.1 Niet-dragende compartimenteringswanden”
“5.3.1 (1)” toevoegen
“6.3 (1)”
“Vereenvoudigde berekeningsmodellen” (4 maal)

NBN

p. 9, lijst NBP

NBN

p. 10, Figuur 0.1

@NBN +
FEBE

p. 12, Tabel 0.1

@NBN +
FEBE

p. 12, Tabel 0.1

“6.3.1 (1)“
“Eenvoudige berekeningsmodellen”
“Berekening van delen van de constructie.
Berekening van delen van de constructie.
Indirecte brandbelastingen binnen het subonderdeel
…”
“Berekening van de constructie als geheel
Berekening van de constructie als geheel.
Indirecte brandbelastingen zijn beschouwd in de
gehele constructie.”

HOOFDSTUK 1
AC:2008

1.3

AC:2008

1.5.6

AC:2008

2.1.1 (1)P

AC:2008

2.1.1 (2)P

AC:2008

2.1.2 (4)

AC:2008

2.1.2 (5)

“Berekening van de constructie als geheel
Indirecte brandbelastingen zijn beschouwd in de
gehele constructie.”

ALGEMEEN

“De algemene aannamen gegeven in EN1990 en
EN 1992-1-2 zijn van toepassing.”
“Ze wordt verkregen uit de dwarsdoorsnede die
overblijft na het verwijderen …”

HOOFDSTUK 2

“Berekening van delen van de constructie.
Indirecte brandbelastingen binnen het
subonderdeel …”

“De algemene aannamen gegeven in EN 1990 en
EN 1992-1-1 zijn van toepassing.”
“Ze wordt verkregen door het verwijderen…”

GRONDSLAGEN VAN ONTWERP EN BEREKENING

“…gedurende de blootstelling aan de van toepassing
zijnde brand.”
“…gedurende de blootstelling aan de van toepassing
zijnde brand.”
“Met de kromme voor blootstelling aan een uitwendige
brand behoren dezelfde criteria (R, E, I) van toepassing
te zijn, echter de verwijzing naar deze specifieke
kromme behoort te gebeuren met de letters “ef” (zie EN
1991-1-2).”
“Met de kromme voor blootstelling aan een
koolwaterstofbrand behoren dezelfde criteria (R, E, I)
van toepassing te zijn, echter de verwijzing naar deze
specifieke kromme behoort te gebeuren met de letters
“HC”(zie EN 1991-1-2).”

“…gedurende de vereiste blootstellingstijd aan brand.”
“…gedurende de vereiste blootstellingstijd aan brand.”
“Met de kromme voor blootstelling aan een uitwendige
brand (zie EN 1991-1-2) behoren dezelfde criteria (R, E, I)
van toepassing te zijn, echter de verwijzing naar deze
specifieke kromme behoort te gebeuren met de letters
“ef”.
“Met de kromme voor blootstelling aan een
koolwaterstofbrand (zie EN 1991-1-2), behoren dezelfde
criteria (R, E, I) van toepassing te zijn, echter de
verwijzing naar deze specifieke kromme behoort te
gebeuren met de letters “HC” ”
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oorsprong
@AC:2008
(extra)

Paragraaf

AC:2008

2.4.1 (2)P

2.1.3

te vervangen ….
“De dragende functie behoort in stand te blijven
gedurende de volledige duur van de brand…”
“… gedurende de van toepassing zijnde duur van de
blootstelling aan brand …”

HOOFDSTUK 3
symbolen

symbolen

Na 3.2.2.1 (7)
(Fig. 3.1)
Na 3.2.3 (5)
(Fig. 3.3)

MATERIAALEIGENSCHAPPEN
   c1,

ε  εc1, θ
εc1(θ)  ε  εcu1, θ



door …
“De dragende functie moet behouden blijven gedurende
de volledige duur van de brand…”
“… gedurende de vereiste duur van blootstelling aan
brand…”

c1,    cu1,

b(εsy, θ − ε )

a a − (ε − εsy, θ )
2



2 0,5

(fsy, θ − fsp, θ )
(εsy, θ − εsp, θ )Es, θ − 2(fsy, θ − fsp, θ )



b ( sy, −  )

a a 2 − ( −  sy, )

(f

2

c=

(

sy ,

− f sp, )

2

sy ,

−  sp, )E s , − 2 (f sy, − f sp, )

AC:2008

3.2.4 (1)

“De sterkte- en vervormingseigenschappen van
voorspanstaal bij verhoogde temperaturen mogen zijn
verkregen door hetzelfde …”

“De sterkte- en vervormingseigenschappen van
voorspanstaal bij verhoogde temperaturen behoren te zijn
verkregen door hetzelfde …”

@FEBE

3.2.4, Tabel 3.3

“cwv”

“cw”

@FEBE

3.4 (1)

“De thermische rek εc(θ) van staal…”

“De thermische rek εs(θ) van staal…”

AC:2008

3.4 (1)

860°C <  ≤ 120°C

860°C <  ≤ 1200°C

HOOFDSTUK 4
NBN
NBN +
AC:2008

4

c=



2 0,5

PROCEDURES VOOR ONTWERP EN BEREKENING

4.2.1 (1)
Opmerking 2

“Opmerking 2: Informatieve bijlage C geeft…”

“Opmerking 2: Informatieve bijlage B.3 geeft…”

4.2.3 (1)
Opmerking

“De methode beschreven in bijlage B.2 is gebaseerd op
het beginsel dat de door brand beschadigde
dwarsdoorsnede is verkleind door bij de aan brand
blootgestelde oppervlakken een beschadigde zone weg
te denken.”

“De methode beschreven in bijlage B.2 is gebaseerd op
het beginsel dat de efficiëntie van de dwarsdoorsnede is
verkleind door bij de aan brand blootgestelde
oppervlakken een niet-effectieve zone weg te denken.”

NBN EN 1992-1-2 ANB:2021 (N)

oorsprong

Paragraaf

@FEBE

4.2.4.3, Figuur
4.3

AC:2008
AC:2008
AC:2008

4.3.3 (6)
4.3.3 (9)
4.6 (4)

te vervangen ….

door …

“…van onderdelen..”
“… van onderdelen..”
“…(zie 4.2)…”

“…van delen van de constructie...”
“…van delen...”
“…(zie hoofdstuk 5)…”

HOOFDSTUK 5

GEGEVENS IN TABELVORM

5.2 (5)

σs,fi/fp0,1k = 0,55

5.2 (6) (Fig. 5.1)

k ( ), k ( )

NBN

5.2 (6) i)

ks( ) = 0,61 – 0,5.(  -500)/200

ks( ) = 0,60 – 0,5.( -500)/200

NBN

5.2 (7)

“… en 5.9 als volgt zijn aangepast.”

“… en kolom 3 van tabel 5.8 als volgt zijn aangepast.”

NBN
symbolen

s

cr

p

symbolen

5.2 (7) a)
(vgl. (5.2))

σs, fi =

AC:2008 +
NBN

5.3.2 (2)
Opmerking 1

“(en b)”

σp,fi/fp0,1k = 0,55
 [°C]

cr

Ed, fi
Ed

ks(cr), kp(cr)

cr



(



fyk 20 C
γs

) A

s, req

 s,fi =

As, prov
“(of b)”

cr[°C]

Ed,fi fyk (20C ) A s,req
x
x
Ed
s
A s,prov
(tweemaal)
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oorsprong

Paragraaf

te vervangen ….

door …

AC:2008

5.3.2 (3)

“Voor de rekenwaarde van het belastingsniveau in de
brandsituatie is een reductiefactor µfi, ingevoerd.”

“In de brandsituatie is een benuttingsgraad µfi ingevoerd
in tabel 5.2a.”

AC:2008

5.3.2 (3), laatste
regel van Tabel
5.2a

“Voor voorgespannen kolommen behoort de toename
van de wapeningsafstand volgens 4.2.2. (4) in
aanmerking te zijn genomen.”

“ Voor voorgespannen kolommen behoort de toename van
de wapeningsafstand volgens 5.2 (5) in aanmerking te zijn
genomen.”

R = 120 ( ( R fi + Ra + Rl + Rb + Rn ) /120 )

1.8

NBN

NBN

5.3.2 (4)

AC:2008

5.4.1

AC:2008

5.4.1 (1)

Vervang Rµfi door Rµfi (twee maal)
n=4
n>4
“5.4.1 Niet-dragende wanden (scheidingswanden)”
“Wanneer de brandwerendheid van een
scheidingswand …”



(1 + )
Rfi = 83 1,00 − fi

(0,85 / cc ) +  

nstaven=4
nstaven>4
nstaven= aantal van langse wapeningsstaven.
“5.4.1 Niet-dragende compartimenteringswanden”
“Wanneer de brandwerendheid van een wand …”

5.4.2 (3)

Voeg de volgende opmerking toe →

AC:2008

5.4.2 (3), titel
van tabel 5.4

AC:2008

5.6.1 (5)

“Minimum afmetingen en wapeningsafstanden voor
dragende wanden van gewapend beton”
“…van I-vormige balken met een variabele lijfdikte
(figuur 5.4c) behoort niet kleiner te zijn dan: “

“OPMERKING De verhouding tussen de vrije hoogte
van de wand en de dikte van de wand is beperkt tot 40
in 5.4.1 (3). De vrije hoogte van de wand omvat de
beperking dat de getabelleerde waarden alleen geldig
zijn voor geschoorde constructies, zie
overeenkomstige beperking voor kolommen in 5.3.1“.
“Minimum afmetingen en wapeningsafstanden voor
dragende betonwanden”
“…van I-vormige balken (figuur 5.4c) behoort niet kleiner
te zijn dan: “

AC:2008

5.6.1 (5)

“Tabel 5.7.”

“Tabel 5.5.”

NBN

5.6.1 (8)

“(voorspanelement of draad)”

“(of voorspanelement of draad)”

@AC:2008
(extra)
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oorsprong

Paragraaf

te vervangen ….

NBN

5.6.1 (8)

“… voor balkbreedten tot de gegeven waarden in
kolom 4 van tabel 5.5 voor vrij opgelegde balken en
kolom 3 van tabel 5.6 voor doorgaande balken, …”

AC:2008

5.7.3 (2)

AC:2008

5.7.4 (1)

@FEBE

5.7.5 (4)

AC:2008

5.7.5 (7) in
Tabel 5.10 en
Tabel 5.11

“… waarvan de momenten in de langsrichting voor
ontwerp en berekening …”
“…volgens hoofdstuk 2 van EN 1992-1-1,…”
“Voor ribbenvloeren met een wapening in verschillende
lagen is 5.2 (12) van toepassing.”

door …
“… voor balkbreedten kleiner dan of gelijk aan de
waarden vermeld in kolom 4 van tabel 5.5 voor vrij
opgelegde balken en kolom 3 van tabel 5.6 voor
doorgaande balken, …”
“… waarvan de momenten voor ontwerp en berekening
…”
“…volgens hoofdstuk 5 van EN 1992-1-1,…”
“Voor ribbenvloeren met een wapening in verschillende
lagen is 5.2 (15) van toepassing.”

“5.2 (4).”

“5.2 (5).”

HOOFDSTUK 6
@AC:2008
+ FEBE
AC:2008

6.1.2.4 (3)

6.2 (2)

HOGESTERKTEBETON (HSB)

“… effectieve dwarsdoorsnede …”
“Voor beton in sterkteklasse 80/95 < C ≤ 90/105, kan
spatten plaatsvinden in elke situatie waarbij het
beton direct is blootgesteld aan de brand en behoort
ten minste één van de volgende maatregelen te zijn
genomen:”
“…een verhoogde afname van de door brand
beschadigde betondoorsnede …”

“… gereduceerde dwarsdoorsnede …”
“Voor beton in de sterkteklassen 80/95 < C ≤ 90/105
behoort ten minste één van de volgende maatregelen te
zijn genomen:”
“…een toename van de breedte van de niet-effectieve
betonzone ...”

NBN

6.4.2.1 (2)

@AC:2008
+ FEBE

6.4.2.2 (1)
6.4.2.2 (2)

“… effectieve dwarsdoorsnede …” (twee maal)

“… gereduceerde dwarsdoorsnede …”

@FEBE

6.4.3 (1)
Opmerking

“Voor kolommen behoort de benuttingsgraad n in de
brandsituatie μfi of het belastingsniveau van een kolom
onder normale temperatuuromstandigheden te zijn
gedefinieerd…”

“Voor kolommen behoort de benuttingsgraad in de
brandsituatie μfi of het belastingsniveau van een kolom
onder normale temperatuuromstandigheden n te zijn
gedefinieerd…”

BIJLAGE A
BIJLAGE B
AC:2008
AC:2008

B.1.1 (5)
B.1.2 (2)

Temperatuurverdelingen
Vereenvoudige berekeningsmethoden
“…effectieve dwarsdoorsnede...”
“…effectieve dwarsdoorsnede …” (twee maal)

“…gereduceerde dwarsdoorsnede ...”
“…gereduceerde dwarsdoorsnede …”
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oorsprong
AC:2008

8

Paragraaf
B.1.2 (2) in
legende bij
figuur B.2

AC:2008

B.1.2 (3)

@FEBE

B.1.2 (3)

@AC:2008

B.1.2 (4)

@AC:2008
+ FEBE

B.1.2 (4)

AC:2008

B.1.2 (6)

AC:2008

B.1.2 (6)

@AC:2008
+ FEBE

te vervangen ….

door …

“F “

“Fs “

“…voor het berekenen van de wapeningsafstand, a (zie
figuur B.2).”
“k(θ i) is de reductie van de sterkte van wapeningsstaaf i
als gevolg van de temperatuur θi die is verkregen uit
figuur 4.11”
“De wapeningsafstand, a, vanaf de onderzijde van de
effectieve dwarsdoorsnede tot het zwaartepunt van de
wapeningslagen …”
“…aν is de wapeningsafstand vanaf de onderzijde van
de effectieve dwarsdoorsnede tot wapeningslaag “

“…voor het berekenen van de wapeningsafstand, a.”
“k(θ i) is de reductie van de sterkte van wapeningsstaaf i
als gevolg van de temperatuur θi die is verkregen uit figuur
4.2a of uit figuur 4.2b”
“De wapeningsafstand, a, tot het zwaartepunt van de
wapeningslagen …”
“…aν is de wapeningsafstand vanaf de onderzijde van de
oorspronkelijke dwarsdoorsnede tot wapeningslaag “

“Indien de wapeningsstaven verschillende oppervlakten
hebben en willekeurig in de doorsnede zijn verdeeld,
moet de volgende procedure zijn gebruikt.”
“De wapeningsafstand, a, (zie figuur B.2), van de
effectieve dwarsdoorsnede tot het zwaartepunt van de
groep wapeningsstaven is berekend met de uitdrukking
(B.5).”

“Indien de wapeningsstaven verschillende oppervlakten
hebben en willekeurig in de doorsnede zijn verdeeld,
behoort de volgende procedure te zijn gebruikt.”

B.1.2 (6)

“ai is de wapeningsafstand van de effectieve
dwarsdoorsnede tot wapeningsstaaf i”

“ai is de wapeningsafstand vanaf de onderzijde van de
oorspronkelijke dwarsdoorsnede tot wapeningsstaaf i”

symbolen

B.1.2 (7)
(vgl. (B.6))

Mu1 = As1fsd, fi(θm)z

M u1 = A s1 f sd ,fi ( m ) z

symbolen

B.1.2 (7)
(vgl. (B7))

ωk =

@FEBE

B.1.2 (7)
(vgl. (B8))

Mu2 = As2fscd, fi(θm)  z'

@FEBE

B.1.2 (7)

“ωk is rekenwaarde van de sterkte van de
wapeningsverhouding van de aan brand blootgestelde
dwarsdoorsnede;”

As1fsd, fi(θm)
bfidfifcd, fi(20)

“De wapeningsafstand, a, tot het zwaartepunt van de
groep wapeningsstaven is berekend met de uitdrukking
(B.5).”

k =

A s1 f sd ,fi ( m )
b fi d fi f cd,fi (20)

Mu2 = A’s fscd,fi(θm) z'

“ωk is mechanische wapeningsverhouding van de aan
brand blootgestelde dwarsdoorsnede;”

NBN EN 1992-1-2 ANB:2021 (N)

oorsprong

Paragraaf

te vervangen ….
“…Dit is weergegeven door een wand met een breedte
gelijk aan 2w (zie figuur B.3 (d)). De flens in figuur B.3 (f)
heeft betrekking op de gelijkwaardige wand in figuur
B.3 (d) en het lijf op de gelijkwaardige wand in figuur
B.3 (a).”

door …
“…Een dikke wand wordt weergegeven door een wand
met een breedte gelijk aan 2w (zie figuur B.3 (d)). De flens
in figuur B.3 (f) wordt opgevat als de equivalente plaat
van figuur B.3 (c) en de rib als de equivalente wand van
figuur B.3 (a).”

AC:2008

B.2 (3)

@FEBE

B.2 (6)

“m is het nummer van de zone.”

“i is het nummer van iedere zone.”

AC:2008

B.2 (7)

“De breedte van de beschadigde zone voor balken,
platen of elementen belast op afschuiving kan worden
berekend als …”

“De breedte van de beschadigde zone voor balken, platen
of wanden kan worden berekend als …”

B.2 (8)

“Kolommen, wanden en andere constructies waarbij
tweede-orde-effecten mogen zijn berekend met
uitdrukking (B.13):”

“Voor kolommen, wanden en andere constructies waarbij
tweede-orde-effecten optreden, mag de breedte van de
beschadigde zone zijn berekend door gebruik te
maken van uitdrukking (B.13):”

AC:2008

@NBN
(rev)

B.2 Figuur B.5
b)
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Paragraaf

te vervangen ….

door …

B.3.1 (5)

“…van de relatieve reactiekrachten aan …”

“…van de relatieve vervormingsverhindering aan …”

BIJLAGE C

Knik van kolommen onder brandomstandigheden

BIJLAGE D

Berekeningsmethoden voor afschuiving, wringing en verankering

AC:2008

D.1 (3)

“…moet bij gebruik van de vereenvoudigde
berekeningsmethode van 4.2, …”

AFNOR

Bijlage D,
onderschrift bij
Figuur D.2

“A: effectieve gebied op trek”

“…is het nodig om bij het gebruik van de vereenvoudigde
berekeningsmethode van 4.2… “
“A = effectief trekspanningsgebied volgens
EN 1992-1-2 dat gelijk is aan Ac,eff (meewerkende
oppervlakte van het beton onder trek dat het
wapenings- of voorspanstaal omgeeft).”
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Voorwoord
Deze Europese norm EN 1992-1-2 Design of concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire
design is opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”, waarvan BSI het
secretariaat voert. CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle constructieve Eurocodes.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in juni 2005 de status van een nationale norm worden gegeven, door
hetzij publicatie van een identieke tekst, of door bekrachtiging en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
maart 2010 worden ingetrokken.
Deze Europese norm vervangt ENV 1992-1-2:1995.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen 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 Eurocode-programma
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.
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.
Gedurende vijftien jaar heeft de Commissie met de hulp van een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van de lidstaten, de ontwikkeling van het Eurocode-programma gestuurd, dat in de jaren ’80 leidde tot de eerste
generatie Europese codes.
1)

In 1989 besloten de Commissie en de lidstaten van de EU en EVA, op basis van een overeenkomst tussen de
Commissie en CEN, de opstelling en de publicatie van de Eurocodes met behulp van een reeks mandaten aan
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 alle bepalingen van de 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).
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

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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