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Normen / normatieve documenten

In het kader van controles op 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.

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

Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoortenNEN-EN 197-1: 
2011

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + A1:2016NEN-EN 206: 2014

Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen inclusief verbindingen en hulpstukkenNEN-EN 639: 1994

Buizen van gewapend beton met plaatstalen kern voor drukleidingen inclusief verbindingen en 
hulpstukken

NEN-EN 641: 1994

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2: Hulpstoffen voor beton - Definities, eisen, 
conformiteit, markering en aanduiding + A1:2012

NEN-EN 934-2: 
2009

Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de 
geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als 
aanmaakwater voor beton

NEN-EN 1008: 2002

Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staalproductenNEN-EN 10021: 
2007

Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10025-1: 
2004

Platte producten van staalsoorten voor drukvaten - Deel 7: Roestvast staalNEN-EN 10028-7: 
2016

Warmgewalste staalplaat van 3 mm of dikker - Toleranties op afmetingen en vormNEN-EN 10029: 
2010

Roestvaste staalsoorten - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band van 
corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik

NEN-EN 10088-2: 
2014

Koudgewalste niet-beklede en zink- of zink-nikkel elektrolytische beklede laag koolstof en hoge 
vloeigrens van platte stalen producten voor koudvormen - Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 10131: 
2006

Warmgewalste platte producten gemaakt van staalsoorten met een hoge vloeigrens voor 
koudvervormen - Deel 2: Leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch gewalste staalsoorten

NEN-EN 10149-2: 
2013

Toeslagmateriaal voor beton + A1:2008NEN-EN 12620: 
2002

Cement volgens NEN-EN 197-1 of NEN-EN 14216, met aanvullende speciale eigenschappen - 
Definities en eisen

NEN 3550: 2012

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisenNEN 3650-1: 2020

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van betonNEN 3650-4: 2020

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerkenNEN 3651: 2020

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton" + A1:2008NEN 5905: 2005

Betonstaal + A1:2020NEN 6008: 2008

Gevulkaniseerde rubber afdichtingsringen voor afvalwaterleidingenBRL 2013

Vooraf vervaardigde betonproductenBRL 5070

Buizen in de grond. Berekening van ongewapende en gewapende betonnen buizenCUR-rapport 122: 
1985
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