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In het kader van controles op KOMO gecertificeerde producten, is het van belang om op de hoogte te zijn van 

de stand van zaken van de in de BRL vermelde normen / normatieve documenten.  

 

In de onderstaande tabel zijn de laatst geldende normen / normatieve documenten vermeld welke voor deze 

BRL van toepassing zijn. 

 

NEN-EN 771-1:2015 Specificaties voor metselbaksteen – Deel 1: Baksteen, inclusief A1. 
NEN-EN 772-1:2015 Beproevingsmethoden voor metselstenen – Deel 1: Bepaling van de druksterkte, 

inclusief A1. 
NEN-EN 845-2:2016 Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 2: Lateien, inclusief A1. 
NEN-EN 845-3:2016 Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 3: Lintvoegwapening 

van staal, inclusief A1. 
NEN-EN 998-2:2016 Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Mortels voor metselwerk, inclusief 

A1. 
NEN-EN 1052-1:1998 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1: Bepaling van de druksterkte 
NEN-EN 1052-2:2017 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 2: Bepaling van de buigtreksterkte, 

inclusief C1. 
NEN-EN 1052-3:2007 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 3: Bepaling van de initiële schuifsterkte, 

inclusief A1. 
NEN-EN 1745:2012 Metselwerk en metselwerkproducten – Methoden voor het bepalen thermische 

eigenschappen. 
NEN-EN 1990:2011 Eurocode: Grondslagen voor het constructief ontwerp gebouwen (met inachtname van 

de Nationale Bijlage), inclusief A1 en A1/C2. 
NEN-EN 1991-1-1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke 

gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (met inachtname van 
de Nationale Bijlage), inclusief C1. 

NEN-EN 1992-1-1:2011 Eurocode 2 –Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels 
en regels voor gebouwen (met inachtname van de Nationale Bijlage) , inclusief C2. 

NEN-EN 1996-1-1:2013 Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-1: 
Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk (met 
inachtname van de Nationale Bijlage) , inclusief A1. 

NEN-EN 1996-1-2:2011 Eurocode 6 –Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-2: 
Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand (met inachtname 
van de Nationale Bijlage) , inclusief C1. 

NEN-EN 1996-2:2011 Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 2: 
Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk (met 
inachtname van de Nationale Bijlage) , inclusief C1. 

NEN-EN 10088-1:2014 Roestvaste staalsoorten – Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten. 
NEN-EN 13225:2013 Vooraf vervaardigde betonproducten – Balken en kolommen. 
NEN-EN 13501-1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van 

resultaten van beproevingen van het brandgedrag, inclusief A1. 

  

NEN 1068:2016 Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden, inclusief C2. 

NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen 

NEN 5077:2012 Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering 

van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, 

geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd, inclusief C3. 

NEN 6008:2008 Betonstaal. 
NEN 6061:2012 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, inclusief A3. 
NEN 6068:2016 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, 

inclusief C1. 

NEN 6069:2016 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten, 

inclusief A1. 

  

NPR 5070:2005 Geluidwering in woongebouwen – Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige 
draagconstructies. 

  

BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden, inclusief wijzigingsblad. 

BRL 1905 Mortels voor metselwerk. 

BRL 9338 Betonmortel en andere cementgebonden mortels. 

BRL 52230 Keramische producten 
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CUR-aanbeveling 82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies. 

  

96/603/EG Beschikking van de commissie van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van 

produkten die behoren tot de klasse A “geen bijdrage tot de brand” van Beschikking 

94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake 

voor de bouw bestemde produkten. 

 
Jaarlijks wordt nagegaan of en welke normen / normatieve documenten gewijzigd zijn en zo nodig in dit 
document aangepast. 


