
Constructieve veiligheid in Bouwbesluit 2012
NEN-EN 1990 (Eurocode 0) is de basisnorm, die de betrouw-

baarheidsniveaus, de te hanteren belastingscombinaties en de 

 bijbehorende belastingsfactoren geeft.

 

De verschillende delen van NEN-EN 1991 (Eurocode 1) geven de  

aan te houden belastingen, zoals opgelegde (vloer- en dak)-

belastingen, sneeuwbelasting, windbelasting en buitengewone 

belastingen. 

Voor de bepaling van de constructieve veiligheid van verbouw  

en bestaande bouw wijst het Bouwbesluit 2012 een aparte norm  

aan: NEN 8700.

Nieuwe praktijkgids biedt duidelijkheid
In de praktijkgids Bouwbesluit Constructieve Veiligheid zijn de 

 voorschriften voor de constructieve veiligheid integraal overgenomen 

uit het Bouwbesluit 2012. Verder worden NEN-EN 1990, NEN 8700  

en de belangrijkste delen van NEN-EN 1991 uitgebreid belicht in  

de verschillende hoofdstukken van deze praktijkgids.

Kortom, deze gids is een praktische en actuele wegwijzer voor  

alle aspecten met betrekking tot constructieve veiligheid bij het 

 ontwerpen en realiseren van gebouwen.

Praktijkgids Bouwbesluit Constructieve Veiligheid 
Vertaling Bouwbesluitnormen 2012 naar  
de praktijk

Normalisatie: de wereld op één lijn

Meer informatie 
www.nen.nl/praktijkgidsen

Het Bouwbesluit stelt concrete eisen aan constructies. Zo verwijst het Bouwbesluit 2012 naar de nieuwe 

 constructienormen: de Eurocodes. Maar hoe pas je die toe in de praktijk? De nieuwe praktijkgds Bouwbesluit 

 Constructieve veiligheid biedt u duidelijkheid.
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